
 

 

டிசம்பர்  26 ஆம் தேேி முேல் மாகாணம் முழுக்கவுமான முடக்கத்தே  

ஒன்ட்தடாித ா அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 22, 2020) – டிசம்பர் 26, 2020 முேல், ஒன்ட்தடாித ா அரசாங்கம்   

மாகாணம் முழுக்கவுமான முடக்கத்ேிதன அறிவித்துள்ளது; இது ாீஜன் ஆஃப் பீல் உள்பட தேற்கு 

ஒன்ட்தடாித ா பகுேி ில் ஜனவாி 23, 2021 வதர அமலில் இருக்கும்.  

 

ாீஜன் ஆஃப் பீல் பகுேி ின் ஒரு பாகமாக இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது  மாகாணத்ேின் 

அேிேீவிர ஊரடங்கு மட்டத்ேில் (Grey-Lockdown level) நவம்பர் 23, 2020 முேல் 

இருந்துவருகிறது.  

 

பாதுகாப்பு நடவடிக்தககள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளில் கீழ்க்கண்டதவ உள்பட, ஆனால் அதவ 

அல்லாேனவும் அடங்கும்:  

 

ஒழுங்கு தசய் ப்படுகின்ற தபாது நிகழ்ச்சிகள், சமூகக் கூட்டங்கள் மற்றும் மே தசதவகள், 

ஈமக்கிாித கள் மற்றும் சடங்குகள்  

• ஒதர வீட்டில் வாழ்தவார் மற்றும் அத்ேி ாவசி  ஆேரவு அளிப்தபார் ேவிர்த்து  தவறு எவருடனும் 

கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக ஒழுங்குதசய் ப்படுகின்ற எந்ேவிே தபாது நிகழ்ச்சிகள் அல்லது சமூகக் 

கூட்டங்களிலும்  கூடலாகாது. மூத்ே குடிமக்கள் உள்பட ேனித்து வாழ்பவர் ஒதர ஒரு 

தவளிநபருடன் தநருங்கி  தோடர்பு தகாண்டிருப்பதே கருத்ேில் தகாள்ளலாம்; 

• ேிறந்ேதவளி ில் ஒழுங்குதசய் ப்பட்டுகின்ற எந்ேவிே தபாது நிகழ்ச்சிகள் அல்லது சமூகக் 

கூட்டங்களிலும் அேிகபட்சம் 10 நபர்கள் மட்டுதம இருக்கலாம்; 

• ேிருமண நிகழ்ச்சிகள், இறுேிச் சடங்கு தசதவகள் மற்றும் மேச் தசதவகள், ஈமக்கிாித கள் அல்லது 

சடங்குகளில், சமூக இதடதவளித ப் தபண முடியும் என்கிற பட்சத்ேில், கட்டிடங்களுக்குள்ளாக 

10 நபர்கள் அல்லது ேிறந்ேதவளி ில் 10 நபர்கள் மட்டுதம இருக்கலாம்.  

 

வணிகங்கள் 

• மளிதக தபாருட்கதள விற்கின்ற ேள்ளுபடி மற்றும் தபாி  தபட்டி சில்லதற விற்பதன ாளர்கள் 

கதட ில் ஷாப்பிங் தசய்வேற்கான 25 சேவீே ேிறனுடன் மட்டுப்படுத்ேப்படுவார்கள். சூப்பர் 

மார்க்தகட்டுகள், மளிதகக் கதடகள் மற்றும் பிரோனமாகதவ  உணவுப்தபாருட்கதள விற்பதன 

தசய்யும் இதுதபான்ற கதடகள், மற்றும் அத்துடன் மருந்ேகங்கள், கதட ின் உள்புறம் 

சாோரணமாக கூடும் கூட்டத்ேின் ேிறனில் 50 சேவீே அளவிற்கு மட்டுதம தோடர்ந்து தச ல்படும்; 

• உணவகங்கள், பார்கள் மற்றும் உணவு மற்றும் பானம் விற்கும் நிறுவனங்கள் ஆகி தவ, 

உணவுப்தபாருட்கதள வாங்கி தவளி ில் எடுத்துச் தசன்றுவிடுகின்ற தசதவ,  காாில் இருந்ேபடி 

https://files.ontario.ca/moh-provincewide-shutdown-en-2020-12-21.pdf
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


 

 

சாப்பிடுகின்ற தசதவ  மற்றும் தடலிவாி தசய்ேல் ஆகி  தசதவகதள  மட்டுதம வழங்க முடியும். 

உட்புறம்  மற்றும் தவளிப்புறம் அமர்ந்து சாப்பிடும் தசதவகள் அனுமேிக்கப்படவில்தல; 

• முடி அலங்கார  நிதல ங்கள், முடிேிருத்தும் கதடகள், நகம் ேிருத்தும் நிதல ங்கள் மற்றும் 

பச்தசகுத்தும் பார்லர்கள் உள்ளிட்ட ேனிநபர் பராமாிப்பு தசதவகள் மூடப்பட்தட இருக்கும்; 

• தகசிதனாக்கள், பிங்தகா ஹால்கள் மற்றும் பிற விதள ாட்டு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்தட 

இருக்கும்; 

• நீச்சல் குளங்கள் உள்ளிட்ட உட்புற விதள ாட்டு மற்றும் தபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் 

வதர றுக்கப்பட்ட விேிவிலக்குகளுடன் மூடப்பட்தட இருக்கும். 

 

தமலும் மாகாண அளவிலான முடக்க நடவடிக்தககள் பற்றி இங்கு படிக்கவும்.  

 

தகாவிட் -19 தோற்று பரவல் காலத்ேின்தபாது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் 2020 ஆன் ஆண்டின் 

விடுமுதறக்காலம் 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் தபறுநிறுவன வசேிகள் 

வரவிருக்கும் விடுமுதற நாட்களில், நகர் மன்றம் உட்பட பல  ப்ராம்ப்ட்டன் நகராட்சி அலுவலகங்கள் 

2020 டிசம்பர் 24 வி ாழக்கிழதம  மேி ம் 12 மணி முேல்,  2021 ஜனவாி 4 ேிங்கட்கிழதம காதல 8:30 

மணி வதர தபாதுமக்கள் வராேபடி மூடப்படும். 

ேீ தணப்பு மற்றும் அவசரநிதல தசதவகள், தபாக்குவரத்து தசதவகள், சட்ட அமலாக்கம், சாதல 

பராமாிப்பு தச ல்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தசதவகள் உள்ளிட்ட அதனத்து முக்கி மான தசதவகளும் 

சமூகத்ேினருக்கு ஆேரவளிப்பேற்காக வழக்கம் தபால் தோடர்ந்து தச ல்படும். 

நகர மன்றம் மற்றும் தபருநிறுவன வசேிகள் ேனிநபர் தசதவகளுக்கு, முன்பேிவின்தபாில் மட்டுதம 

ேிறந்ேிருக்கும். தபாகிறதபாக்கில் வருவது அனுமேிக்கப்படமாட்டாது. முன்பேிந்ே சந்ேிப்புக்கு பேிவு 

தசய் , வருதக ேரவும் : www.brampton.ca/skiptheline. 

நகாின் தபாழுதுதபாக்கு தம ங்கள் மற்றும் வசேிகள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ேின் அதனத்து தபாழுதுதபாக்கு வசேி அதமப்புக்களும் தபாதுமக்கள் வருதகக்கு 

மூடப்பட்டுள்ளன. உடதல தபாருத்ேமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் தவத்துக் தகாள்வேற்கான ஆன்தலன் 

வீடித ாக்களுக்கு, இங்தக கிளிக் தசய்க. 

குடி ிருப்பாளர்கள் ஆதராக்கி மாக, பாதுகாப்பாக மற்றும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க தவப்பேற்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் ேிறந்ேதவளி பனிச்சறுக்கு வதள ங்கள், வானிதல அனுமேிக்கும் பட்சத்ேில் 

ேிறந்ேிருக்கும். தச ல்படும் தநரங்கதள www.brampton.ca/outdoorskating இல் காணலாம்.   

https://files.ontario.ca/moh-provincewide-shutdown-en-2020-12-21.pdf
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskatingஇ


 

 

சமூக சுகாோரம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பது, குறிப்பாக COVID-19 இன் தபாது, நகரத்ேின் முக்கி  

முன்னுாிதமதகாண்ட விஷ மாகும். பீல் தபாது சுகாோர அதமப்பின் பாிந்துதரகளுக்கு இணங்க, இந்ே 

பனிச்சறுக்கு வதள களுக்கு வருதக ேருவேற்கு முன்பேிவு தசய்யும் முதற உள்ளது. இது ேனிநபர்கள் 

கூடுவேற்கான தகாள்ேிறன் தேதவகள் பராமாிக்கப்படுவதே உறுேி தசய்வதோடு, தேதவப்பட்டால் 

தோற்று ஏற்பட்டேன் ேடமறிேதலயும் சாத்ேி மாக்கும். 

 

ேிறந்ேதவளி நிகழ்ச்சித் ேிட்டமிடதல  சாிதசய்துதகாள்ளுேல் பற்றி  புதுப்பிக்கப்பட்ட ேகவல்கதள இங்கு 

காணலாம்: www.brampton.ca/recreation. 

 

உப சட்டங்கள் அமலாக்கம் 

 

விடுமுதற நாட்களில் மாகாண மற்றும் நகராட்சி துதண சட்டங்கதள அமல்படுத்ே ப்ராம்ப்ட்டன் சட்ட 

அமலாக்க அேிகாாிகள் பீல் பிராந்ேி  தபாலீஸுடன் இதணந்து தச ல்படுவார்கள். 

குடி ிருப்பாளர்களுக்கு இதவ தனத்தும் நிதனவுபடுத்ேப்படுகிறது: 

• அவர்கள் ேங்கள் வீட்டு உறுப்பினர்களுடன் மட்டுதம கூடலாம் /தகாண்டாடலாம். ேனி ாக 

வசிப்பவர்கள்,  ஒதர ஒரு அடுத்ே வீட்டு உறுப்பினருடன் ஒன்றுகூடுவதேக் கருத்ேில் தகாள்ளலாம்; 

• இப்படி கூடுபவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து உடல்ாீேி ாக  தூரத்தே 2 மீட்டர் பராமாிக்க 

தவண்டும்; 

• கட்டிடங்களுக்கு உட்புறமான தபாது இடங்களில், உடல் தூரத்தே பராமாிக்க முடி ாவிட்டால் 

மற்றும் ேிறந்ேதவளி ில், முகத்ேிதர கட்டா ம்  எனும் இடங்களில், முகக் கவசங்கதள அணி  

தவண்டும். மருத்துவ காரணங்களால் முகக்கவசம் அல்லது முகத்ேிதர அணி  முடி ாேவர்கள் 

உட்பட  இந்ே சில நபர்களுக்கு இந்ே துதண சட்டம் விலக்கு அளிக்கிறது: இரண்டு 

வ துக்குட்பட்ட குழந்தேகள்; அவசர உத்ேரவுகளின்படி ேடகள நடவடிக்தக ில் ஈடுபடும் 

நபர்கள். தமலும் ேகவல்களுக்கு, வருதக ேரவும்: www.brampton.ca/masks. 

 

கட்டுப்பாடுகதளப் பின்பற்றாேவர்களுக்கு அபராேம் விேிக்கப்படும் மற்றும்/அல்லது வழக்கு தோடுத்ே 

அறிவிப்பு வழங்கப்படும். ஒன்ட்தடாித ாதவ மீண்டும் ேிறக்கும் சட்டம் மற்றும் உப சட்டத்ேின் கீழான  

விேிமீறல்களுக்கான அபராேகட்டணங்கள், குற்றத்ேின் ேன்தமத ப் தபாறுத்து $ 500 முேல், $100,000 

வதர இருக்கும். 

கூடுேல் ேகவல் மற்றும் தசதவ தகாாிக்தககளுக்கு குடி ிருப்புவாசிகள் மற்றும் வணிகர்கள் 311 ஐ 

அதழக்கலாம், www.311brampton.ca க்கு வருதக ேரலாம் அல்லது 311 தமாதபல் தச லித  

ப ன்படுத்ேலாம். 

 

 

 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/


 

 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சி ேிட்டமிடல் மற்றும் தசதவ பற்றி  புது தசய்ேிகள் (City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• தகாவிட்-19 க்கான அறிகுறிகள் (COVID-19 Symptoms)  

• ப்ராம்ப்ட்டனில் தசாேதன தசய்துதகாள்ளுேல் (Testing in Brampton)  

• ேனிதமப்படுத்ேிக்தகாள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

• தகாவிட்-19 தோற்றுப்பரவல் காலத்ேில் வணிகங்கங்கள் மற்றும்  பணி ிடங்கதள 

பாதுகாப்பாக தவத்ேிருத்ேல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-

19) 

• பீல் பகுேி ில் தகாவிட்- 19 தநா ாளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 

  

 

 

 

 

 

 

ஊடக தோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிதணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோ  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேி ான ேகவல்தோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
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/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

