
 

 

 

ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது மரகரண அளவிலரன  இரண்ேரவது அவசர 

நிலலல  பிரகேனம் சசய்கிறது 

  

ப்ரரம்ப்ட்ேன், ON (ஜனவரி 13, 2020) – டநற்லற  தினம், ஒன்ட்டேரிட ர அரசரங்கமரனது அவசர நிலல 

டமலரண்லம மற்றும் சபரது மக்கள் பரதுகரப்புச் சட்ேத்தின் [Emergency Management and Civil 

Protection Act (EMCPA) கீழரக, ஜனவரி 13 விடிகரலல 12:01 மணி ிலிருந்து மரகரண அளவிலரன 

அவசரநிலலல ப் பிரகேனம் சசய்கிறது. 

 

ஜனவரி 14, 2021 டததி விடிகரலல 12:01 மணி ிலிருந்து, ஒவ்சவரருவரும் அவரவர் வீட்டிடலட  

இருந்துசகரள்ளடவண்டும் எனும் ஆலணல ப் பிறப்பிக்கிறது; இதில் மளிலக அல்லது மருந்துக்கலேக்கு 

சசல்வது, அத்தி ரவசி  சுகரதரர பரரமரிப்பு டசலவகலள அணுகுவது அல்லது உேற்ப ிற்சி அல்லது 

அத்தி ரவசி  டவலல டபரன்ற அத்தி ரவசி  டநரக்கங்களுக்கு சசல்வதற்கு விதிவிலக்கு உண்டு. 

 

இந்த ஆலணயும், மற்றும் பிற புதி  அல்லது ஏற்சகனடவ இருக்கின்ற சபரதுமக்கள் சுகரதரர 

கட்டுப்பரடுகள் அலனத்தும், ஒவ்சவரரு வீட்ேரரும் தமது நேமரட்ேத்லதயும் மற்றும் தனக்கு அடுத்து 

இருப்பவர்களுேன் தினசரி சகரள்ளும் சதரேர்புகலளயும் குலறத்துக்சகரள்வலத இலக்கரக 

சகரண்ேதரகும். அத்தி ரவசி  டதலவகளுக்கரக சவளி ில் சசல்வலதக் குலறப்பதுேன், தங்கள் 

பணி ரளர்கள் வீட்டிலிருந்தபடிட  பணி ரற்ற முடியும் என்பவர்கலள அவரவர் வீட்டில் இருந்டத 

பணி ரற்றுவலத சதரழில் நிறுவனங்கள் உறுதி சசய்  டவண்டும் 

 

பின்வரும் கூடுதல் சபரதுச் சுகரதரர நேவடிக்லககளும்கூே அமலரக்கம் சசய் ப்படுகின்றன: 

● திறந்த சவளி ில் கூடும் கூட்ேங்கள் மற்றும் சமூகத்தினர் கூடும் கூட்ேங்களில், 

இனிடமற்சகரண்டு, ஐந்டத நபர்கள் மட்டுடம இருக்கலரம். 

● திறந்திருக்கும் வணிக அலமப்புக்கள் அல்லது நிறுவனங்களில் உட்புறமரக டவலல சசய்யும் 

தனிநபர்கள் முக கவசம் அல்லது முகத்திலரல  அணிவது அவசி மரகும். திறந்த சவளிகளில் 

இரண்டு மீட்ேர்களுக்கும் டமலரன  உேல்ரீதி ரன சமூக இலேசவளி சரத்தி மில்லல என்னும் 

இேங்களில் முக கவசம் அல்லது முகத்திலரல  அணிவது பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.   

● ஹரர்ட்டவர் கலேகள், மதுபரன சில்லலர விலலக் கலேகள் டபரன்ற அலனத்துவித 

அத்தி ரவசி மற்ற கலேகள், மற்றும் டபரகிறடபரக்கில் சவளி ில் இருந்தவரடற 

டசகரித்துக்சகரள்கின்ற அல்லது டசர்ப்பிக்கின்ற கலேகள் கரலல 7 மணிக்கு பிறகுதரன் திறக்க 

டவண்டும் மற்றும் மரலல 8 மணிக்கு மூடிவிே டவண்டும். இந்த வலக கட்டுப்பரட்டு டநரமரனது, 



 

 

உணவு, மருந்து, சலம ல் வரயு மற்றும் சவளி ில் எடுத்துச்சசல்ல அல்லது டசர்ப்பிப்பதற்கரக 

விறபலன சசய்யும் உணவகங்களுக்கு சபரருந்தரது. 

இந்த நேவடிக்லககள் சசவ்வரய்க்கிழலம, ஜனவரி 12, 2021 மற்றும் வி ரழக்கிழலம, ஜனவரி 14, 2021, 

ஆகி  டததிகளுக்கு இலே ில் அமலுக்கு வருகின்றன; இதில்    EMCPA  ின் கீழரக மரகரண அளவிலரன 

அவசர நிலல பிரகேனம், அந்த சட்ேத்தின் கீழரன ஆலணகள் மற்றும் ஒன்ட்டேரிட ர  மரகரணத்லத 

திறந்துவிடுதல் சட்ேத்தின் [Reopening Ontario Act (ROA) கீழரன ஒழுங்குமுலறக்கரன திருத்தங்களும் 

அேங்கும். 

மரகரண அளவிலரன அவசரநிலல பற்றி டமலும் படிக்க இங்டக.சசல்லவும். 

புதி  சட்ே அமலரக்க நேவடிக்லககள் 

 

மரகரண அளவிலரன அவசரநிலல பிரகேனத்தின் கீழரக, வழக்கு பதியும் அறிவிப்புகள் வழங்க மரகரண 

அரசரங்க அமலரக்கம், மற்றும் மரகரண அளவிலரன குற்றங்களுக்கரன அதிகரரிகளுக்கு அதிகரரம் 

வழங்குகிறது; இதில், ஒன்ட்டேரிட ர மரகரண டபரலீஸ்,  உள்ளூர் டபரலீஸ், உபசட்ேங்களுக்கரன 

அதிகரரிகள் மற்றும் மரகரண அளவிலரன பணி ிே ஆய்வரளர்கள் ஆகிட ரர் அேக்கம்; இவர்கள் 

வீட்டிடலட  இருங்கள் என்னும் ஆலணக்கு இணங்கரதவர்கள், முகக் கவசம் அல்லது முகத்திலர 

அணி ரதவர்கள் மற்றும் இந்த ஆலணல  அமலரக்கம் சசய் ரத சில்லலற விற்பலன ரளர்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கள் ஆகிட ரருக்கு வழக்கு பதியும் அறிவிப்புகள் வழங்க அதிகரரம் சகரண்டிருக்கிறரர்கள். 

ஆலணகளுக்கு இணங்க மரட்டேன் என்பவர்கள், அபரரதங்கள் விதிக்கப்படுவது, மற்றும்/அல்லது   ROA 

மற்றும் EMCPA  ின் கீழரக வழக்கு பதிவது, ஆகி வற்றுக்கு ஆளரக டநரும்.  

கட்டுப்பரடுகலளப் பின்பற்றரதவர்களுக்கு அபரரதம் விதிக்கப்படும் மற்றும்/அல்லது வழக்குப் பதியும் 

அறிவிப்பு வழங்கப்படும். ஒன்ட்டேரிட ர மரகரணத்லத திறந்து விடுதல் சட்ேம் மற்றும் நகரின் உப 

சட்ேங்களின் விதிமீறலுக்கரன அபரரதங்கள், குற்றங்களின் தன்லமல ப் சபரருத்து  $500 முதல் 

$100,000 வலர இருக்கலரம். 

முகத்திலரகள் அணிவதன் கட்ேர ம் 

முகத்திலரகள் அணிதல் கட்ேர ம் எனும் உப சட்ேத்தின் கீழரக, ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அலனத்து 

கட்டிேங்களின் உட்புறங்களிலும் மருத்துவம் அல்லரத முகக் கவசங்கள் அல்லது முகத்திலரகலள 

அணிவது அவசி மரகும். சபரது நிறுவன அலமப்புக்கள் மற்றும் சதரழில் அலமப்புக்கள்  ரவும் தங்கள் 

உள்புற பணி ிேங்களில் முகக் கவசங்கள் அல்லது முகத்திலரகலள அணிவலத கட்ேர ப்படுத்துவலத 

உறுதி சசய்  டவண்டும். 

 

இந்த உபசட்ேமரனது, மருத்துவ கரரணங்களுக்கரக முகத்திலர அல்லது முகக் கவசம் அணி  முடி ரத 

இந்த சில தனி நபர்கள் உள்ளிட்ேவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கிறது; இரண்டுக்கும் குலறவரன வ துலே  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F59922%2Fontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706453608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k%3D&reserved=0


 

 

குழந்லதகள்; அவசர ஆலணகளின் கீழரக விலள ரட்டு சச ல்பரடுகளில் ஈடுபடுபவர்கள். டமலும் 

தகவல்களுக்கு இங்கு வருலக புரி வும்.: www.brampton.ca/masks 

நகரின் டநலவகள் மற்றும் வசதி அலமப்புகள் 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் சபருநிறுவன வசதி லமப்புக்கள் 

சிட்டி ஹரல் மற்றும் சபருநிறுவன வசதி லமப்புக்கள் தனி நபர் டசலவகளுக்கரன முன்பதிவின் டபரில் 

மட்டுடம திறந்திருக்கும். டபரகிறடபரக்கில் நுலழவதற்கு அனுமதி ில்லல. முன்பதிவு சசய்வதற்கு இங்கு 

வருலக தரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

நகரின் சபரழுதுடபரக்கு லம ங்கள் மற்றும் வசதிகள் 

ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் அலனத்து சபரழுதுடபரக்கு வசதி லமப்புக்களும் சபரதுமக்களுக்கு மூேப்படும். 

உேற்தகுதி வரய்ந்தவரரக இருப்பது எப்படி என்பதற்கரன வீடிட ர பேங்கலளக் கரண, இங்டக க்ளிக் 

சசய் வும். 

 

வரனிலல சபரருத்தமரக இருக்கும் பட்சத்தில், குடி ிருப்புவரசிகள் ஆடரரக்கி மரகவும், பரதுகரப்பரகவும் 

சச ல்பரட்டுேனும் இருப்பதில் உதவுவதற்கரக, ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரின் திறந்தசவளி பனிச்சறுக்கு 

வலள ங்கள் திறந்திருக்கும். டவலல சசய்யும் டநரங்கலள இங்கு 

கரணலரம்: www.brampton.ca/outdoorskating. 

  

குறிப்பரக, இந்த டகரவிட்-19 சதரற்று பரவல் கரலத்தில், சமுதர த்தின் சுகரதரரம் மற்றும் பரதுகரப்புதரன் 

நகர நிர்வரகத்தின் முன்னுரிலம சகரண்ே விஷ மரகும். பீல் பகுதி ின் புது சுகரதரர பரிந்துலரகளுக்கு 

ஏற்ப, பனிச்சறுக்கு வலள ங்களுக்கு வருவதற்கரன முன்பதிவு சசய்துசகரள்ளும் வசதி இருக்கிறது. இது 

மக்கள் சகரல்திறலன சமரளிக்கவும் மற்றும் சதரற்று பரவல் ஏற்பட்ேரல் சதரேர்பு உண்ேரனதற்கரன 

தேம் அறி வலத சரத்தி ம் ஆக்குவதற்குடம ரகும். திறந்தசவளி நிகழ்ச்சிகலள சீரலமத்துக் 

சகரள்வதற்கரன தகவல்கள் பற்றி  அறி  வருலக தரவும்: www.brampton.ca/recreation. 

டமலும் தகவல்களுக்கரகவும், டசலவ சபறும் டவண்டுடகரள்களுக்கரகவும், குடி ிருப்புவரசிகள் மற்றும் 

சதரழில் அலமப்புகள்  311 என்ற எண்லண அலழக்கலரம், visit www.311brampton.ca க்கு வருலக 

தரலரம் அல்லது 311 சமரலபல் சச லில  உபட ரகிக்கலரம். 

லின்குகள் 

● ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகர டகரவிட்-19 நிகழ்ச்சி அலமப்பு மற்றும் டசலவகள் பற்றி  புது தகவல்கள் (City 

of Brampton COVID-19 programming and service updates) 

● ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரம் – என்னசவல்லரம் திறந்திருக்கும் , என்னசவல்லரம் மூேப்பட்டிருக்கும் (City of 

Brampton – what’s open, what’s closed) 

● டகரவிட்-19 அலே ரளங்கள் (COVID-19 Symptoms) 

● ப்ரரம்ப்ட்ேன் நகரில் டசரதித்துக் சகரள்ளுதல் (Testing in Brampton) 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706463597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gSqJXZdmY2xastKtFIaNxHbfAtuqi6cgo1P4KWKCdxY%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY%3D&reserved=0


 

 

● தனக்குத்தரடன எப்படி தனிலமப்படுத்த்டிக் சகரள்ளுதல் (How to self-isolate) 

● டகரவிட்-19 சதரற்று பரவல் சம த்தில் சதரழிலகங்கள் மற்றும் பணி ிேங்கலள பரதுகரப்பரக 

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

● பீல் பிரரந்தி த்தில் டகரவிட்-19 சதரற்று டநர ரளிகள் (Cases of COVID-19 in Peel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடகத் த ொடர்பு 

ம ொனிக்கொ துக்கல் 

ஒருங்கிணைப்பொளர், ஊடகம் & சமூக ஈடுபொடு 

யுக் ிொீ ியொன  கவல் த ொடர்பு  

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg%2FkYykutrOLU%2F0E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EG1s%2BIpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

