
 

 
 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் மாநகரமானது மார்ச் 8 ஆம் தேேியிலிருந்து மாகாணத்ேின் அேி ேீவிர 

ஊரடங்கு மட்டத்ேில் நுழைகிறது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 7, 2021) – மார்ச் 8, ேிங்கட்கிைழம விடிகாழை 12:01 முேல்  பீல் பிராந்ேியத்ேின் 

ஒரு பகுேியாக இருக்கின்ற ப்ராம்ப்ட்டன்  நகரமானது, ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள  

தகாவிட் -19 க்கு சசவிசாய்ப்பேற்கான கட்டுக்தகாப்பு: ஒன் ட்தடாிதயாழவ பாதுகாப்பாகவும் ேிறந்ே 

நிழையிலும் ழவத்ேிருத்ேல்  எனும்  அேி ேீவிர ஊரடங்கு நிழைக்குள் நுழைகிறது. 

 

 ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்ேின் அேி ேீவிர ஊரடங்கு நிழை 

 

மாகாணத்ேின் அேிேீவிர ஊரடங்கு நிழையானது இந்ே பாதுகாப்பு நடவடிக்ழககழளயும் ேடுப்பு 

கட்டுப்பாடுகழளயும் சகாண்டிருக்கும்: 

 

ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட சபாது நிகழ்வுகள், சமூக கூட்டங்கள் மற்றும் மேக் கூட்டங்கள், சடங்குகள் மற்றும் 

சம்பிரோயங்கள் 

• ஒதர வீட்டில் வசிப்பவர்கள் ேவிர்த்து கட்டிடங்களுக்கு உள்தளயான ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட எந்ே 

விே  சபாது நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூக கூட்டங்களிலும் கூடைாகாது. மூத்ே குடிமக்கள் உள்ளிட்ட 

ேனித்து வாழும் ேனி நபர்கள் இன்சனாரு பிற நபருடன் சநருங்கிய சோடர்பு சகாள்ள 

தயாசிக்கைாம்.; 

• ேிறந்ேசவளியில் ஒழுங்கு சசய்யப்பட்ட சபாது நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூக கூட்டங்களில் 

அேிகபட்சமாக 10 நபர்கள் மட்டுதம இருக்கைாம்; 

• ேிருமண நிகழ்ச்சிகள், இறுேி யாத்ேிழர ஊர்வைங்கள் சடங்குகள் அல்ைது சம்பிரோயங்களில், 

உடல்ாீேியான சமூக விைகல் தபணப்படும் பட்சத்ேில் கட்டிடங்களுக்கு உள்தள 10 நபர்களும் 

ேிறந்ே சவளியில் 10 நபர்களும் மட்டுதம இருக்கைாம். 

வணிகங்கள் 

• ேனிநபர்கள் தநாில் கழடகளுக்கு வருவேில் இருக்கும் சகாள்ேிறன் வரம்புகள்: 

o மளிழகப் சபாருட்கள், இேர சுயபராமாிப்பு சபாருட்கள், மருந்துகழள விற்பழன 

சசய்கின்ற சிறப்பு அங்காடிகள் மற்றும் கழடகளில்: 50 சேவீேம் 

o பிற அழனத்து சில்ைழற விற்பழன கழடகள் (ேள்ளுபடி மற்றும் பிக் பாக்ஸ் சில்ைழற 

விற்பழனக் கழடகள், மதுபானக் கழடகள், வன்சபாருள் கழடகள், தோட்டக் கருவிகள் 

விற்கும் கழடகள் உள்பட): 25 சேவீேம் 

• சிற்றுண்டியகங்கள், மது அருந்தும் பார்கள், உணவு மற்றும் பானம் விற்கும் கழடகளில், நடந்தோ 

அல்ைது கார்களில் இருந்ேபடிதயா தபாகிறதபாக்கில்  எடுத்துச் சசன்றுவிடும் விேமான தசழவகள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fcovid-19-response-framework-keeping-ontario-safe-and-open&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dzKEFstNvdKG3K01wFQ6HB%2FWMPVFpkCywhRGjaYyMrE%3D&reserved=0


 

 

மட்டுதம கிழடக்கும்; உள்ளிருந்தோ அல்ைது ேிறந்ேசவளியில் அமர்ந்தோ சாப்பிடுவது ேழட 

சசய்யப்படுகிறது; 

• சிழக அைங்கார கழடகள், நகம் சவட்டும் கழடகள், பச்ழச குத்தும் இடங்கள் ஆகிய ேனி நபர் 

பராமாிப்பு தசழவகள் மூடப்படுகின்றன; 

• சூோட்ட நிழையங்கள், குைந்ழேகள் அல்ைது சபாியவர்கள் விழளயாடும் நிறுவனங்கள் 

மூடப்படுகின்றன; 

• ஒரு சிை விேிவிைக்குகளுக்கு உட்பட்டு, நீச்சல் குளங்கள் உள்ளிட்ட  உள்ளரங்க விழளயாட்டு 

மற்றும் சபாழுதுதபாக்கு வசேிகள் மூடப்படுகின்றன. 

• வீட்டு மற்றும் பிற தூய்ழமப்பணி மற்றும் பராமாிப்பு பணிகள் அனுமேிக்கப்படுகின்றன. உட்புற 

மற்றும் சவளிப்புற சபயிண்ட் பூசுேல், நீச்சல் குளம் தூய்ழம சசய்ேல் சபாது மராமத்து பணிகள் 

உள்ளிட்ட, உள் மற்றும் சவளித் தூய்ழம மற்றும் பராமாிப்புப் பணிகளுக்கு அனுமேி உண்டு. 

பள்ளிகள் மற்றும் குைந்ழேகள் நைம் 

• பள்ளிகள், பள்ளி தநரத்துக்கு முந்ழேய/பிந்ழேய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் குைந்ழேப் பராமாிப்பு 

சசயல்படும்; 

• இரண்டாம் நிழைக்கு அடுத்ே நிழைப் பள்ளிகள் ேிறந்ேிருக்கும்; இேில், மருத்துவக பயிற்சி அல்ைது 

சோைில் சோடர்பான பயிற்சி தபான்ற தநாில் மட்டுதம சகாடுக்கமுடிகின்ற சிை விேிவிைக்குகள் 

ேவிர்த்து மற்ற வகுப்புகள் சமய்நிகர் முழறயில் மட்டுதம நழடசபறைாம். 

நகாின் தசழவகள் மற்றும் வசேி அழமப்புகள் 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவன கட்டிடங்கள் 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவன கட்டிடங்கள் தநாில் வந்து சபற்றுக் சகாள்ளும் தசழவகளுக்கு 

ேிறந்ேிருக்கும்-இழவ முன்பேிவின் தபாில் மட்டுதம. தநாில், தபாகிறதபாக்கில் வருவேற்கு 

அனுமேியில்ழை. முன்பேிவு சசய்துசகாள்ள வருழகேரவும் www.brampton.ca/skiptheline. 

 

நகாின் சபாழுதுதபாக்கு ழமயங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அழனத்து சபாழுதுதபாக்கு வசேி கட்டிடங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 

உள்ளரங்க நிகழ்ச்சிகள் அடுத்ே அறிவிப்பு வரும் வழர இழடநிறுத்ேம் சசய்யப்பட்டபடிதய இருக்கும். 

சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் 

 

சமய்நிகர் உடற்சபாருத்ேம் 
 

பயிற்றுவிப்பாளர் நடத்தும் சமய்நிகர் வகுப்புகளில் பங்தகற்க குடியிருப்புவாசிகள் 

அழைக்கப்படுகிறார்கள்.  தேர்ந்ே பயிற்றுவிப்பாளர் நடத்துகின்ற 30-நிமிட தநர, இைவச உடற்சபாருத்ே 

பயிற்சிகள் மார்ச் 15 ஆம் தேேி துவங்குகிறது. இேற்கான பேிவு சசய்ேல் மார்ச் 8 இல் துவங்குகிறது. 

 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

55 வயதுக்கு தமற்பட்தடாருக்கான வகுப்புகள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் இருக்கின்ற 55 வயதுக்கு தமற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் ேங்கள் வீட்டில் 

இருந்ேபடிதய பங்தகற்கும் விேமான சமய்நிகர் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு பேிவு சசய்து சகாள்ளைாம். 

பங்தகற்பாளர்கள் ேங்கழள சமூகத்ேினருடன் இழணத்துக்சகாள்ளவும், புேிய நண்பர்கழள 

தசர்த்துக்சகாள்ளவும்  சோடர்ந்து ஆன்ழைனில் இருந்ேபடி கட்டுக்தகாப்பான ஒரு சூைழை அழமத்துக் 

சகாள்ளைாம். 
 

அழனத்தும் உள்ளடங்கிய சமய்நிகர் சசயல்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சியகங்கள் 
 

இந்ே வசேியானது உடற்குழறபாடுகள் விேிவிைக்கான ேன்ழமகள் சகாண்தடாருக்கான அருழமயான 

சந்ேர்ப்பமாகும்; இேன்மூைமாக, சுறுசுறுப்பான சசயல்பாடுகளில் தசரைாம், புேிோக ஒன்ழறக் 

கற்றுக்சகாள்ளைாம், ஒத்ே வயேினருடன் நீடித்ே நட்புறழவ வளர்க்கைாம். 

வைங்கப்படவிருக்கின்ற சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய தமலும் ேகவல்களுக்கும், இேற்கு எப்படி பேிவு 

சசய்துசகாள்வது என்பேற்கும் வருழக ேரவும்: www.brampton.ca/recreation. 

 

வீட்டில் இருந்ேபடி புத்துணர்வாேல் 
 

வீட்டில் இருந்ேபடிதய சசயல்பாட்டுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் இருங்கள்; சுயமாக கற்றுக்சகாள்ளும் 

ஆன்ழைன் கழைகள் மற்றும் ழகவிழனகளுக்கான பயிற்சிகள் அழனத்தும் 24/7 என்ற முழறயில் 

கிழடக்கின்றன! காகிேப் பூக்கள் சசய்வது எப்படி எனக் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; உங்கள் ழகசயழுத்ேிழன 

தமம்படுத்ேிக்சகாள்ள பயிற்சி சசய்யுங்கள். வீட்டில் இருந்ேபடிதய புத்துணர்வாக்கிக் சகாள்வேற்கான பை 

வைிகழள இங்கு காணுங்கள்; இழவயழனத்தும் ப்ராம்ப்ட்டன் ாிக்ாிதயஷன்  (Brampton Recreation)  

அழமப்பினால் பாசத்துடன் சகாடுக்கப்படுகின்றன.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைகம் சிங்க்வாகவ்ஸி, ஃதபார் கார்னர்ஸ் மற்றும் ஸ்பிாிங்தடல் ஆகிய நூைகக் கிழளகளில் 

மிகச்சிை தசழவகழள மட்டுதம வைங்கும். மார்ச் 15, 2021 முேல் இந்ே இடங்களில் தபாகிறதபாக்கில் 

ஜன்னதைாரமாக புத்ேகம் எடுப்பது நிறுத்ேப்படும். சிாில் கிளார்க், தகார் சமதடாஸ், மவுண்ட் ப்சளசண்ட் 

வில்தைஜ், சவுத் ஃப்சளட்சர்’ஸ் மற்றும் சவுத் சவஸ்ட் ஆகிய  கிழள நூைகங்களில் தபாகிறதபாக்கில் 

ஜன்னதைாரமாக புத்ேம் எடுப்பது/ழவப்பது சோடர்ந்து வைங்கப்படும். வாடிக்ழகயாளர்கள் அழனத்து 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூைக இடங்களிலும் நூைகப் சபாருட்களின் கிராப்  அண்ட் தகா ழபகழள 

சபற்றுக்சகாள்ளைாம் மற்றும் சபாருட்கழள பாதுகாப்பாகவும் எளிோகவும் ேிரும்பக் சகாடுக்கைாம் 

சவளிப்புறமாக இருந்து, விட்டுச்சசல்லும் வசேிக்கு ழவக்கப்பட்ட சபட்டிகழள 24 மணி தநரமும் 

உபதயாகிக்கைாம். தமைேிக அறிவிப்பு வரும் வழர அேிகப்படியான காைம் ழவத்ேிருந்ேழமக்கான  

அபராேம் வசூலிக்கப்படாது. 
 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx


 

 

இந்ே சமயத்ேில் நூைக கிழள தசழவகளில் இடமாற்றம், பாிவர்த்ேழன தநாக்கங்களுக்காக நூைக 

கணினிகளின் சுருக்கமான பயன்பாடு, அச்சிடுேல் மற்றும் புழகப்பட நகல் எடுக்கும் தசழவகள் ஆகியழவ 

கிழடக்கும். நூைகத்ேில் இருந்ேபடி படிக்க இடம் கிழடக்காது  மற்றும் ேனிநபர் சாேனங்கழளக் சகாண்டு 

தவழை சசய்யதவா அல்ைது படிக்கதவா இந்ே தநரத்ேில் அனுமேிக்கப்படுவேிவில்ழை. 

தவழை தநரங்கள், பாதுகாப்பு சநறிமுழறகள் மற்றும் இடம் பிடிப்பது எப்படி என்பழே அறிய  இங்தக 

இங்கு க்ளிக் சசய்யவும் . 

முகத் ேிழரகள் கட்டாயம் 

 

கட்டாய முகத்ேிழரகளுக்கான உப சட்டங்களின்படி, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள அழனத்து சபாது 

கட்டிடங்களின் உட்புங்களிலும் மருத்துவம் அல்ைாே முக கவசங்கள் அல்ைது முகத்ேிழரகள் அவசியம். 

சபாது நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ேங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்ற உள்ளரங்க 

சபாது இடங்களில் முக கவசங்கள் அல்ைது முகத்ேிழரகள் அணியப்படுவழே உறுேி சசய்ய தவண்டும். 

 

மருத்துவ காரணங்களால் முக கவசம் அல்ைது முகத்ேிழரழய அணிய முடியாேவர்கள் உள்ளிட்ட இந்ே சிை 

நபர்களுக்கு துழண சட்டம் விைக்கு அளிக்கிறது: இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குைந்ழேகள்; அவசர 

உத்ேரவுகளின்படி ேடகள நடவடிக்ழகயில் ஈடுபடும் நபர்கள். தமலும் ேகவல்களுக்கு வருழக 

ேரவும்: www.brampton.ca/masks 

 

கூடுேல் ேகவல் மற்றும் தசழவ தகாாிக்ழககளுக்கு குடியிருப்புவாசிகள் மற்றும் வணிகர்கள் 311 ஐ 

அழைக்கைாம், www.311brampton.ca க்கு வருழக ேரைாம் அல்ைது 311 சமாழபல் சசயலிழய 

பயன்படுத்ேைாம். 

 

லின்குகள் 

இழவ பற்றி தமலும் அறிந்துசகாள்ளுங்கள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர தகாவிட்-19 நிகழ்ச்சி ேிட்டமிடல் மற்றும் தசழவ பற்றிய புது சசய்ேிகள் (City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ேிறந்ேிருப்பழவ எழவ, மூடியிருப்பழவ எழவ (City of Brampton – what’s 

open, what’s closed) 

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

• தகாவிட்-19 ேடுப்பு மருந்து (COVID-19 vaccine) 

• ப்ராம்ப்ட்டனில் தசாேழன சசய்துசகாள்ளுேல் (Testing in Brampton)  

• ேனிழமப்படுத்ேிக்சகாள்வது எப்படி (How to self-isolate) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2Findex.php%2Fborrow%2Fholds-pickup&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151576612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nO3EN32CaTUAS6fFf%2BeKGhhj%2F3HIsX9Lp5SihSpwleQ%3D&reserved=0
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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
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


 

 
 

 

 

• தகாவிட்-19 சோற்றுப்பரவல் காைத்ேில் வணிகங்கங்கள் மற்றும்  பணியிடங்கழள பாதுகாப்பாக 

ழவத்ேிருத்ேல் (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• பீல் பகுேியில் தகாவிட்- 19 தநாயாளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 
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ஊடக சோடர்பு 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிழணப்பாளர், ஊடகம் & சமுோய  ஈடுபாடு 

யுக்ேிாீேியான ேகவல் சோடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

 

 

 

 

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

