
 
 

 

 

ஸ்டீல்ஸ் வெஸ்ட் கார்ாிடார் பகுதிக்கான ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து 

பபாக்குெரத்துபேவெ மார்ச் 10 ஆம் பததி முதல் இவடநிறுத்தம் 

வேய்யப்பட்டுெிட்டது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 9, 2021) – மார்ச் 10 ஆம் பததியன்று, பபருந்து பேவெ துெக்க இருக்கும் 

ேமயத்திலிருந்து, ஸ்டீல்ஸ் வெஸ்ட் கார்ாிடார் பகுதிக்கு பபருந்து பபாக்குெரத்து நிர்ொகம் தனது 

பேவெவய இவட நிறுத்திெிடுொர்கள்.  

 

இது பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அவமப்பின் தீெிர புலனாய்ெின்பபாது ப்ராம்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து 

நிர்ொகத்தினால் இயக்காீதியாக எடுக்கப்பட்ட முடிொகும்..  

 

பின்ெரும் பபருந்து ெழித்தடங்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும்: 

• 511 ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் மற்றும் 11 ஸ்டீல்ஸ்: ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ மற்றும் ேிங்க்ொகவ்ஸி ஆகிய இரு 

இடங்கபள  கவடேி நிறுத்தமாக இருக்கும் 

• 51 ெியர்ஃபபார்ட்:   ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ மற்றும் ஃபினான்ேியல் ட்வரவ் ஆகிய இரு இடங்கபள  

கவடேி நிறுத்தமாக இருக்கும் 

 

இந்த இவடநிறுத்தமானது குவைந்த்து ஏழு நாட்களுக்கு அமலில் இருக்கும்.  இந்த பேவெ எப்பபாது 

கிவடக்கும் என நாங்கள் தகெல் வதாிெிக்கப்பபாம். கூடுதல் மாற்ைங்கள் நவடமுவைப்படுத்தப்படலாம். 

தகெல்கள் மற்றும் ெழித்தட மாற்ைங்கள் பற்ைிய தகெல்களுக்கு ெருவக தரவும்: 

www.bramptontransit.com .  

 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அவமப்பின் பகாெிட்-19 பற்ைிய ேமுதாய புலனாய்வு 

 

பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அவமப்பினர் தங்கள் ேமுதாய புலனாய்ெிவன பூர்த்தி வேய்துெருவகயில், 

ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து நிர்ொகமும் அெர்களுடன் பேர்ந்து வநருக்கமாக பணியாற்ைி 

ெருகிைார்கள்.  

 

பணியாளர்கள் மற்றும் ேமுதாயத்தினாின் ஆபராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிவனப் பபணுெதற்காக,  பீல் 

ப்ப்ளிக் வெல்த் அவமப்பின்  பபருந்து பபாக்குெரத்து பணியாளர்களுக்கு பகாெிட்-19 வதாற்று 

இருக்கிைதா என போதித்துக் வகாள்ளும் ெேதி வேய்யப்பட்டிருக்கிைது; மற்றும்  பபருந்து பணியாளர்கள் 

மருத்துெ தரம் வகாண்ட முகக் கெேங்கள் அணிய பதவெப்படுகிைார்கள். ேில நிகழ்வுகளில் அெரெபர 

தனிவமப்படுத்திக்வகாள்ெது  பதவெப்படுெதால், ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்தின் பேவெ 

அளவுகவள இது பாதிக்கலாம் 

 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

வதாற்று இருக்கிைதா என போதவன வேய்ெது  வபருத்த எச்ோிக்வகயுடன் வேய்யப்படுகிைது என்று பீல் ப்ப்ளிக் 

வெல்த் அவமப்பினர் அைிவுறுத்தியுள்ளனர். இந்தச் ேமயத்தில், பாிந்துவரக்கப்பட்ட கூடுதல் நடெடிக்வககள் 

இருப்பதால், ேமூகப் பரெல் எனும் ஆபத்திவனத் தாண்டி பபருந்து இயக்குபெர்கள், வபாது மக்கள் அல்லது 

பபருந்து பபாக்குெரத்து பயனர்களுக்கு கூடுதல் ஆபத்து எதுவும் இல்வல. ேமூகப்பரெல் இருப்பதால் 

அவனத்து பபாக்குெரத்து பயனர்களும் வபாது சுகாதார பாிந்துவரகவள வதாடர்ந்து பின்பற்றுெது முக்கியம். 

உங்களுக்கு வதாற்றுக்கான அைிகுைிகள் இருந்தாபலா அல்லது COVID-19 பநாய் இருப்பதாக  

கண்டைியப்பட்ட ஒருொின் வநருங்கிய வதாடர்பு இருந்தாபலா பபருந்து பபாக்குெரத்வத பயன்படுத்த 

பெண்டாம். பபருந்துகளில் பயணிக்கும்பபாது, உடல் ாீதியான ேமூக ெிலகவல முடிந்தெவர பராமாிக்கவும், 

இறுக்கமான முகமூடிவய அணியவும், மருத்துெ அெேரநிவல இருந்தால் தெிர, (ோப்பிடுெதற்பகா  அல்லது 

குடிப்பதற்பகா) முகக் கெேங்கவள தாழ்த்துெவதத் தெிர்க்கவும்.  

 

வேயலூக்கமுள்ள பகாெிட்-19 வதாற்று பரெலுக்காக பமற்வகாண்ட  ேமுதாய புலனாய்வு பற்ைிய பமலும் 

தகெல்களுக்கு, பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் அவமப்பிவனத் வதாடர்பு வகாள்ளவும். பேவெ பற்ைிய புது 

தகெல்களுக்கு, ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்தின்  Brampton Transit’s Twitter பக்கத்வத பார்க்கவும் 

அல்லது 905.874.2999 க்கு அவழக்கவும்.  

 

பகாெிட்-19 பாதுகாப்பு நடெடிக்வககள் 

பமம்படுத்தப்பட்ட துப்புரவு மற்றும் சுத்திகாிப்புக்கான கால அட்டெவண நவடமுவையில் உள்ளது. 

ஒவ்வொரு 48 மணி பநரத்திற்கு ஒரு முவை,  அவனத்து கடினமான பமற்பரப்புகள், இயக்குபெர் அமரும் 

இடம் மற்றும் பயணியர் இருக்வககவள கிருமி நீக்கம் வேய்ெபத ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து பபாக்குெரத்து 

பேவெயினாின்  குைிக்பகாள் ஆகும். வபரும்பாலான  பபருந்துகள் தற்பபாது ஒவ்வொரு 24 மணி 

பநரத்திற்கு ஒரு முவை சுத்திகாிக்கப்படுகின்ைன. பபருந்து ெேதிக்கான கட்டிடங்கள் மற்றும் பபருந்து 

முவனயங்களில் உள்ள பமற்பரப்புகள்  தினோி அடிப்பவடயில் துப்புரவு வேய்யப்பட்டு 

சுத்திகாிக்கப்படுகின்ைன.  

 

பீல் பப்ளிக் வெல்த் அவமப்பின் ெழிகாட்டுதலின் பபாில் பபருந்து பயணிகளுக்கு நிவனவூட்டப்படும் 

ெிஷயங்களாென: 

• பபருந்து முவனயங்கள் மற்றும் பபருந்துகளின் உள்பள இருக்கும்பபாது  இறுக்கமாக 

வபாருந்துகின்ை முக கெேங்கள் அல்லது மருத்துெம் அல்லாத முகத்திவரகள் அணிெது 

கட்டாயமாகும் - மருத்துெ நிவலவமகள் உள்ளிட்ட ெிலக்குகள் வபாருந்தும்.  உங்கள் மூக்கு, ொய் 

மற்றும் கன்னத்வத எல்லா பநரங்களிலும் முகத்திவரகள் மவைத்தபடி இருக்க பெண்டும். மருத்துெ 

அெேரநிவல இருந்தால் தெிர, (ோப்பிடுெதற்பகா  அல்லது குடிப்பதற்பகா) முகக் கெேங்கவள 

தாழ்த்துெவதத் தெிர்க்கவும் 

• முகக் கெேம் மூடி அணிந்திருந்தாலும் கூட, பபருந்து முவனயங்களிலும் பஸ் நிறுத்தங்களிலும் 

உடல் ாீதியான ேமூக ெிலகவலப் பராமாிக்கவும். 

http://www.twitter.com/BramptonTransit


 
 

 

 

• பபருந்து பயணத்தின்பபாது வக சுத்திகாிப்பி அல்லது துவடப்பான்கள் பபான்ை உங்கள் வோந்த 

கிருமிநாேினிவய எடுத்துச் வேல்லுங்கள், உங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுெவும். 

• நீங்கள் பநாய்ொய்ப்பட்டிருந்தால், தயவுவேய்து பபருந்தில்  பயணம் வேய்ெவதத் தெிர்க்கவும். 

அருகிலுள்ள COVID-19 மதிப்பீட்டு தளத்தில் வதாற்றுக்காக போதவன வேய்யப்படுெவத 

உறுதிவேய்து, வபாது சுகாதார ெழிமுவைகவளப் பின்பற்ைவும். 

 

எங்கள் ஊழியர்கவளயும் ேமூகத்வதயும் பாதுகாப்பாக வெத்திருக்க COVID-19 வதாற்றுக்கு ஆட்பட்டு 

ெிடும் அபாயத்வதக் குவைக்கத் பதவெயான அவனத்து நடெடிக்வககவளயும் ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து 

பபாக்குெரத்து நிர்ொகம் வதாடர்ந்து எடுத்து ெருகிைது. 

 

லின்குகள் 

• மார்ச் 9 ஆம் பததி முதல் பகாெிட்-19 வதாற்றுபரெல் எதிவராலியாக ப்ராம்ப்ட்டன் பபருந்து 

பபாக்குெரத்து பேவெகளில் மற்ைங்கள் (Changes to Brampton Transit service in response to 

COVID-19 effective March 9) 
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 ப்ராம்ப்ட்டன் நகர ஊடக வதாடர்பு  

குர்வீந்தர் ேிக் 

ஒருங்கிவணப்பாளர், ஊடகம் & ேமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

  

பீல் பகுதி ஊடக வதாடர்பு 

அஸ்லீ ொக்கின்ஸ் 

தகெல் வதாடர்பு ேிைப்பியலாளர் –வபாது மக்கள் 

சுகாதாரம் 

பீல் பிரபதேம் 

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   
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