
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  நவம்பர் 23 ஆம் தேேியன்று மாகாணத்ேின் 

பழுப்புநிற(அேி ேீவிர) ஊரடங்கு நிலைக்குள் நுலைகிறது   

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (நவம்பர் 20, 2020) – நவம்பர் 23, ேிங்கட்கிைலம அேிகாலை 12:01முேல் பீல் 

பிரதேசத்ேின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ஒன்ட்தடாிதயா  

அரசாங்கத்ேின்  ஒன்ட்தடாிதயாலவ பாதுகாப்பாகவும் ேிறந்லே நிலை கட்டுக்தகாப்புக்குள் 

லவப்பேற்காக, பழுப்புநிற  (அேி ேீவிர) ஊரடங்கு நிலைக்குள் நுலையும். 

 

ஒன்ட்தடாிதயா  அரசாங்கத்ேின் பழுப்புநிற  (அேி ேீவிர) ஊரடங்கு நிலை 

 

மாகாணத்ேின் பழுப்புநிற  (அேி ேீவிர) ஊரடங்கு நிலையில் கீழ்க்காணும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககளும் கட்டுப்பாடுகளும் அடங்கும்: 

 

ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட பபாது நிகழ்வுகள், சமூகாீேியாக கூடுேல் மற்றும் மோீேியான தசலவகள், 

சடங்குகள், லவபவங்கள்   

• ஒதர வீட்டினுள் வசிப்பவர்கள் ேவிர்த்து, எந்ேவிேமான பபாது நிகழ்ச்சிகள் அல்ைது சமூகத்ேினர் 

கூடும் நிகழ்ச்சிகள் கூடாது.  மூத்ே குடிமக்கள் உள்ளிட்ட ேனித்து வாழும் ேனி நபர்கள் ஒதர ஒரு 

மற்ற நபருடன் மட்டுதம போடர்பு லவத்துக்பகாள்ளைாம்.; 

• ேிறந்ே பவளியில் பபாது நிகழ்ச்சிகள் அல்ைது சமூகத்ேினர் கூடும் நிகழ்ச்சிகளில்  அேிகபட்சமாக 

10 நபர்கள் மட்டுதம கூடைாம்.; 

• சமூக விைகலைக் கலடப்பிடிக்க ஏதுவான  ேிருமண நிகழ்ச்சிகள், இறுேி காாியங்கள், மே 

வைிபாடுகள், சடங்குகள் லவபவங்களில், கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாகவும் 10 தபர் மட்டுதம, மற்றும் 

ேிறந்ே பவளியிலும் 10 தபர் மட்டுதம கூடைாம். 

 

வணிக அலமப்புக்கள் 

• பல்பபாருள் சிறப்பு அங்காடிகள், மளிலகக் கலடகள், மருந்ேக கலடகள், வன்பபாருள் கலடகள், 

ேள்ளுபடி மற்றும் மளிலகப் பபாருட்கள், பீர், ஒயின் மற்றும் மதுபானக் கலடகள், பாதுகாப்பு 

பபாருள் விநிதயாகக் கலடகள்  தபான்ற இந்ே சிை அலமப்புகள் ேவிர்த்து, பிற  சில்ைலற 

விற்பலன கலடகள் ேிறந்ேிருக்க  அனுமேிக்கப்படுகின்றன; இவற்றில் 50 சேவீே பகாள்ேிறனுக்கு 

மட்டுதம ஆட்கள் இருக்கைாம்; ஆனால் பபாருட்கலள தபாகிற தபாக்கில் 

ஜன்னதைாரமாக/வாசலில்  விட்டுச்பசல்லும் எடுத்துச்பசல்லும் வசேி மட்டுதம பகாடுத்து  

ேிறந்ேிருக்கைாம்; 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open
https://www.ontario.ca/page/covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open


 

 

• உணவகங்கள், மது பார்கள் மற்றும் உணவு மற்றும் பானம் நிறுவனங்கள் பவளியில் 

எடுத்துச்பசல்ைக்கூடிய, வாகனத்ேில் இருந்ேபடி வாங்கிக்பகாள்ளக்கூடிய படலிவாி மட்டுதம 

வைங்கைாம். உட்புற மற்றும் ேிறந்ேபவளி உணவு பாிமாறும் தசலவகள் ேலடபசய்யப்பட்டுள்ளன; 

• முடிேிருத்துகின்ற மற்றும்  முடி அைங்காரம் பசய்கின்ற  நிலையங்கள் மற்றும் பச்லச 

குத்ேிக்பகாள்ளும் பார்ைர்கள் உள்ளிட்ட ேனிப்பட்ட பராமாிப்பு தசலவகள் மூடப்படுகின்றன; 

• தகசிதனாக்கள், பிங்தகா அரங்குகள் மற்றும் பிற விலளயாட்டு நிறுவன அலமப்புக்கள் 

மூடப்படுகின்றன; 

• நீச்சல் குளங்கள் உள்ளிட்ட உட்புற விலளயாட்டு மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் 

வலரயறுக்கப்பட்ட விேிவிைக்குகளுடன் மூடப்படுகின்றன. 

பள்ளிகள் மற்றும் குைந்லே பராமாிப்பு 

• பள்ளிகள், பள்ளி தநரத்துக்கு முந்லேய மற்றும் பிந்லேய  சிறப்பு வகுப்புகள்,  குைந்லே 

பராமாிப்பகங்கள் ேிறந்ேபடி  இருக்கும்; 

• மருத்துவ பயிற்சி அல்ைது வர்த்ேகம் போடர்பான பயிற்சி தபான்ற தநாில் மட்டுதம வைங்கக்கூடிய 

பயிற்சிக்கான பள்ளிகள் ேிறக்கப்பட்டிருக்கும்: உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு இந்ே அடுத்ே நிலைப் 

பள்ளிகள், சிை வலரயறுக்கப்பட்ட விேிவிைக்குகளுடன் இயங்கும். 

 

மாகாணத்ேின் சுகாோர நடவடிக்லககள் பற்றி  இங்தக தமலும் படியுங்கள் 

 

நகரத்ேின் தசலவகள் மற்றும் கட்டிடங்கள்  

 

நகாின் அரங்கம் மற்றும் பபருநிறுவன கட்டிடங்கள் 

நகாின் அரங்கம் மற்றும் பபருநிறுவன கட்டிடங்கள், நபருக்கு-நபரான தசலவகளுக்கு முன்பேிவின் தபாில் 

மட்டுதம ேிறந்ேிருக்கும். தபாகிறதபாக்கில் நுலைய அனுமேியில்லை. முன்பேிவு பசய்துபகாள்ள வருலக 

ேரவும்: www.brampton.ca/skiptheline.  

 

நகாின் பபாழுதுதபாக்கு லமயங்கள் 

நவம்பர் 23, 2020, போடங்கி அலனத்து  ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அலனத்து  பபாழுதுதபாக்கு 

கட்டிடங்களும் பபாதுமக்கள் உபதயாகிக்க அனுமேியில்ைாமல் மூடப்படும். உடற்ேகுேியுடனும் 

சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பேற்கு ஆன்லைன் வீடிதயாக்கள் பார்க்க  இங்கு க்ளிக் பசய்யவும்  

 

முகத்ேிலரகள் கட்டாயம் 

கட்டாய முகத்ேிலரகள் உப சட்டத்ேின் கீைாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அலனத்து கட்டிடங்களின் உட்புற 

பபாது இடங்களிலும் மருத்துவம் அல்ைாே முக கவசங்கள் அல்ைது முகத்ேிலரகள் அணியத் 

தேலவப்படுகின்றன. பபாது நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ேங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 

https://files.ontario.ca/moh-covid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open-en-2020-11-06.pdf
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx


 

 

இருக்கின்ற கட்டிடங்களின் உட்புற பபாது இடங்களில் முக கவசங்கள் அல்ைது முகத்ேிலரகள் 

அணியப்பட்டிருப்பலே உறுேி பசய்ய தவண்டும். 

மருத்துவ காரணங்களால் முகக் கவசம்  அல்ைது முக ேிலரலய அணிய முடியாேவர்கள் உள்ளிட்ட இந்ே 

சிை நபர்களுக்கு உப சட்டம் விைக்கு அளிக்கிறது:- இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குைந்லேகள்; அவசர 

உத்ேரவுகளின் தபாில் ேடகள விலளயாட்டு நடவடிக்லகயில் ஈடுபடும் நபர்கள். தமலும் ேகவலுக்கு, 

வருலக புாியவும்: www.brampton.ca/masks 

 

தமலும் ேகவல்களுக்கு மற்றும் தசலவக்கான தவண்டுதகாள்களுக்கு, குடியிருப்புவாசிகளும் வணிகர்களும்  

311 என்ற எண்லண அலைக்கைாம், www.311brampton.ca க்கு வருலக புாியைாம் அல்ைது 311 பமாலபல் 

பசயலிலய உபதயாகிக்கைாம். 

 

லின்குகள் 

 

இலவ பற்றி தமலும் போிந்துபகாள்ளுங்கள்: 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சிகள் அலமத்ேல் மற்றும் தசலவ பற்றிய புதுத் ேகவல்கள் 

(City of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் – என்னபவல்ைாம் ேிறந்ேிருக்கும், என்னபவல்ைாம் மூடியிருக்கும் 

(City of Brampton – what’s open, what’s closed) 

• தகாவிட் 19 அறிகுறிகள் (COVID-19 Symptoms)  

• ப்ராம்ட்டனில் தசாேலன பசய்துபகாள்ளுேல் (Testing in Brampton)  

• ேனக்குத்ோதன ேனிலமப்படுத்ேிக்பகாள்ளுேல் (How to self-isolate) 

• தகாவிட்-19 சமயத்ேில் வணிகங்கள் மற்றும் பணியிடங்கலள பாதுகாப்பாக லவத்ேல் 

(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பிரதேசத்ேில் தகாவிட்-19 போற்று நிகழ்வுகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 

 

அறிஞர் கூற்று 

 

 “நமது குடியிருப்பாளர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வளர்ச்சியில் பங்பகடுப்பவர்களுக்கு, 

ேிட்டங்கள் மற்றும் தசலவகலளத் போடர்ந்து வைங்குவேற்காக நகரம் முழுவதும் உள்ள எங்கள் 

குழுவினர், அயராமலும் விடாமுயற்சியுடனும் பணியாற்றியுள்ளனர். வீட்டிலிருந்து தவலை பசய்ய 

வாய்ப்பில்ைாே எங்கள் அத்ேியாவசிய மற்றும் சிக்கைான போைில் பசய்பவர்களின் உலைப்லப 

ஆதமாேித்து, அவர்களுக்கு நன்றி போிவிக்கவும் நான் விரும்புகிதறன்; அவர்கள் நமது நகரத்லே 

பாதுகாப்பாக பகாண்டு பசல்ை ஒவ்பவாரு நாளும் போடர்ந்து பனியாற்றியுள்ளனர். பைருக்கும் 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/


 

 

இது மிகவும் சவாைான தநரம் என்றாலும், நமது சமூகம் ோக்குப்பிடிக்கும் ேன்லமயானது 

என்பலே நான் அறிதவன், அவர்களுடன் ஒன்றிலணந்து இன்னும் வலுவுடன் நாம் மீண்டு 

வருதவாம்.” 

− தடவிட் தபர்ாிக், ேலைலம நிர்வாக அேிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

  

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக போடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் போடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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