
 

 

ஏப்ரல் 26, 2021முதல் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவகளில் 

மாற்றங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (April 12, 2021) – நமது பேருந்து போக்குவரத்து கட்டவமப்ோனது நகர மக்கள் நகரம் 

முழுக்கவும் வந்து சேல்வவத உறுதி சேய்வதற்காக,  ஏப்ரல் 26, 2021 முதல் ப்ராம்ப்ட்டன்பேருந்து 

போக்குவரத்து வழித்தட கால அட்டவவை ேின்வருமாறு ேீரவமக்கப்ேடுகிறது; இது அடுத்த அறிவிப்பு 

வரும் வவர அமலில் இருக்கும்: 

• 505 ஸூம் சோவவயர்ட்: வாரநாட்கள், மற்றும் ேனிக்கிழவம அட்டவவைகள் 

• 1 க்வீன்: ஞாயிற்றுக்கிழவம அட்டவவைகள்  

• 3/3A சமக்லாலின்: வாரநாட்கள், ேனிக்கிழவம மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழவம அட்டவவைகள்  

• 5/5A சோவவயர்ட்: வாரநாட்கள், ேனிக்கிழவம மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழவம அட்டவவைகள்  

• 6 பேம்ஸ் ோட்டர்: வாரநாட்கள் அட்டவவைகள்  

• 9 பவாட்டன்: வாரநாட்கள், ேனிக்கிழவம மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழவம அட்டவவைகள்  

• 18 டிக்ஸீ: வாரநாட்கள் அட்டவவைகள்  

• 19 ஃசேர்ன்ஃோரஸ்ட்: வாரநாட்கள் அட்டவவைகள்  

• 26 மவுண்ட் ப்ளஸண்ட்: வாரநாட்கள், மற்றும் ேனிக்கிழவம அட்டவவைகள் ேீர் சேய்யப்ேட்டு 

• 51 ஹியர்ஃபோர்ட்: இரவு11 மைி வாரநாள் பமற்கு பநாக்கி சேல்லும் தடவவயானது, 

ப்ராம்ப்ட்டன் பகட்பவ சடர்மினலில் இருந்து, இவைப்பு பேருந்துகவள ேிடிக்க வேதியாக 11:09 

க்கு புறப்ேடும் 

• 54 கவுண்ட்டி பகார்ட்: வாரநாட்கள், ேனிக்கிழவம மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழவம அட்டவவைகள்  

ேயைம் சேய்யும் முன்ோக வழித்தட அட்டவவைகவளச் ோிோர்க்கவும். ப்ரமீலியா, ப்ராம்ப்ட்டன் 

பகட்பவ மற்றும் டவுண்டவுன் பேருந்து முவனய கட்டிடங்கள் காவல 6 மைி முதல் இரவு 9 மைி வவர 

திறந்திருக்கும். ட்ாினிட்டி காமன் பேருந்து முவனயம் மூடப்ேட்டிருக்கும். பேருந்து முவனயங்களில் 

கிவடக்கும் வாடிக்வகயாளர் பேவவகள் ேற்றிய அறிய, வருவக தரவும்: www.bramptontransit.com.  

ேமுதாயத்வதப் ோதுகாப்ேதற்கான நமது ோகத்வத நாம் அவனவரும் சேய்வது அவேியமாகும். நிவனவில் 

சகாள்ளவும் 

• பேருந்து முவனயங்கள், மற்றும் பேருந்துகளில் இருக்கும்போது முகத்திவரகள் அல்லது மருத்துவம் 

அல்லாத முக கவேங்கள் அைிவது கட்டாயமாகும் – மருத்துவநிவலவமகள் உள்ளிட்ட 

விதிவிலக்குகளும் உள்ளன. உங்கள் மூக்கு, வாய் மற்றும் தாவடவய முகத்திவரகள் என்பனரமும் 

மவறத்தேடி இருப்ேது அவேியம்.  

• முகக் கவேம் அைிந்திருக்கும்போதும் கூட,  பேருந்து முவனயங்கள், மற்றும் பேருந்து 

நிறுத்தங்களில் உடல்ாீதியான இவடசவளி விடுவவதத் சதாடர்ந்து பேைி வரவும் 
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• ேயைம் சேய்யும்போது வக சுத்திகாிப்ேி அல்லது துவடப்ோன்கள் போன்ற உங்கள் சோந்த 

கிருமிநாேினிவய வகவேம் வவத்திருக்கவும் மற்றும் உங்கள் வககவள அடிக்கடி கழுவவும். 

• உங்களுக்கு உடல் நலமில்லாது இருந்தால், பேருந்தில் ேயைம் சேய்வவதத் தவிர்க்கவும். 

அருகாவமயில் இருக்கின்ற பகாவிட்-19 மதிப்பீட்டு வமயத்தில் போதவன சேய்துசகாண்டு, சோது 

சுகாதார அறிவுறுத்தல்கவளப் ேின்ேற்றவும். 

COVID-19  ோதுகாப்பு நடவடிக்வககள் 

பமம்ேடுத்தப்ேட்ட கால அட்டவவைப்ேடி பேருந்துகவளத்  தூய்வமப்ேடுத்தி அவற்றில் கிருமிநாேினி 

சதளிக்கும் பவவல பமற்சகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்சவாரு 48 மைிக்சகாரு முவற பேருந்துகளின் அவனத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேவர் அமருமிடம் மற்றும் அவனத்து இருக்வககவளயும் கிருமிநாேினி சதளித்து 

சுகாதாரமாக வவப்ேபத  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பேவவயின் இலக்காகும். தற்ேமயம் 

பேருந்துகள் 24 மைிக்கு ஒருமுவற கிருமிநாேினி சதளிக்கப்ேடுகின்றன. பேருந்து முவனயங்கள் மற்றும் 

நிறுத்தங்களில் உள்ள பமற்ேரப்புகளும்கூட தினோி அடிப்ேவடயில் தூய்வமப்ேடுத்தி கிருமிநாேினி 

சதளித்து சுகாதாரமாக வவக்கப்ேடும். 

பீல் ேப்ளிக் சஹல்த் அவமப்ேின் வழிகாட்டுதலின் போில், பேருந்து ேயைிகள், பேருந்துகளிலும் மற்றும் 

பேருந்து முவனயங்களிலும் இருக்கும்போது, மருத்துவம் அல்லாத முகக் கவேம் அைிய 

நிவனவூட்டப்ேடுகிறார்கள். ஆேத்துக்கவளக் கண்காைிப்ேதற்காக, பீல் ேப்ளிக் சஹல்த் அவமப்பு மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அவேரகால பமலாண்வம அலுவலகம் ஆகிய தனது கூட்டு அவமப்புகளுடன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் சநருங்கி ேைியாற்றி வருகிறது.  

வழக்கப்ேடியான புதுத் தகவல்களுக்கு  www.brampton.ca/covid19 எனும் வவலத்தளத்திற்கு வருவக 

புாியவும் மற்றும்பேவவகள் ேற்றிய புதிய தகவல்களுக்கு www.bramptontransit.com க்கு வருவக தரவும் 

அல்லது @bramptontransit ஐ டுவிட்டாில் ேின்ேற்றவும். பகள்விகள் இருப்ேின் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து 

போக்குவரத்தின் சதாடர்பு வமயத்வத  905.874.2999.இல் சதாடர்பு சகாள்ளவும். 
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ஊடக சதாடர்புகள் 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவைப்ோளர், ஊடகம் & ேமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகவல் சதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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