
 

 
 

 

 

செப்டம்பர் 22 ஆம் தேேி முேல் ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ெில 

கட்டிடங்களில் நுழைய ேடுப்பூெி செலுத்ேிக் சகாண்டேற்கான ொன்று 

தேண்டப்படுகிறது 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (செப்டம்பர் 17, 2021) – ெில கட்டிடங்களில் நுழைய தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்டதன் 

ொன்று அவெியம் என்ற ஒன்ட்டடாிடயா அரெின்  ஒழுங்குமுழறகள் மற்றும் வைிகாட்டுதலின் டபாில், 

செப்டம்பர் 22 ஆம் டததி முதல்,  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான டதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

சபாழுதுடபாக்கு, விழளயாட்டு, கலாச்ொரம் மற்றும் டகளிக்ழக நழடசபறும் இடங்கள் உள்ளிட்ட  ெில 

கட்டிடங்களில் நுழைய தடுப்பூெி செலுத்திக்சகாண்டதற்கான ொன்று டவண்டப்படுகிறது.  ஒன்ட்டடாிடயா 

அரெின் ஒழுங்குமுழறகளின்படி விதிவிலக்குகள் சகாடுக்கப்படும். 

  

மாகாண அரெின் ஒழுங்குமுழறகள் மற்றும் வைிகாட்டுதலின்படி, கீழ்க்காணும் கட்டிடங்களின் உட்புறம் 

செல்ல, தடுப்பூெி செலுத்திக்சகாண்ட ொன்றிதழ்கள் டதழவப்படும்: 

 

• வாட்டர் பார்க்-குகள், தனிநபர் உடற்சபாருத்த பயிற்ெியளிக்கும் இடங்கள் டபான்ற விழளயாட்டு 

மற்றும் சபாழுதுடபாக்கு உடற்பயிற்ெி செயல்பாடுகளுக்காக உபடயாகிக்கப்படும் கட்டிடங்கள்  

• நிகழ்ச்ெிகழள, பார்ழவயாளர்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் கட்டிடங்கள் 

• மாநாட்டு ழமயங்கள் அல்லது ெிறப்பு நிகழ்ச்ெி நடக்கும் ழமயங்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் ெந்திக்கின்ற 

மற்றும் நிகழ்ச்ெிகள் நடக்கின்ற இடங்கள் 

• இழெக்கச்டொி, நாடகம் மற்றும் திழரப்பட அரங்குகள் 

• டகெிடனாக்கள், பிங்டகா அரங்குகள் மற்றும் உள்விழளயாட்டு நிறுவனங்கள் 

• ெிற்றுண்டியகங்கள், மது பார்கள் மற்றும் பிற உணவு மற்றும் பானங்களுக்கான நிறுவனங்கள் 

• இரவுடநர கிளப்கள், சரஸ்ட்டடா-கிளப்புகள் மற்றும் இதுடபான்ற நடனம் ஆடும் வெதிகள் சகாண்ட 

நிறுவனங்களில், உள்ளரங்கம் மற்றும் திறந்தசவளி ஆகிய இருவழகயிலும் செயல்படுகின்ற உணவு 

மற்றும் பானங்களுக்கான நிறுவனங்கள்  

  

தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்டதற்கான ொன்று கீழ்க்கண்ட இடங்களில் டதழவப்படாது: 

 

• நூலகங்கள், நீதிமன்றங்கள் அல்லது வாி செலுத்துமிடங்கள் மற்றும் உாிமங்கள்/அனுமதிகள் 

சபறும் இடங்கள் டபான்ற அத்தியாவெியமான நகர நிர்வாக டெழவகள் சபறும் இடங்கள் 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

• ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட விழளயாட்டு நிகழ்ச்ெிகளில் 18 க்கும் குழறவான வயது சகாண்ட 

குைந்ழதகள் பங்டகற்கின்ற இடங்கள்; இருப்பினும் சபற்டறார் மற்றும் உடன்வருடவார் உள்ளிட்ட 

பார்ழவயாளர்கள் உள்டள நுழைய தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்டதற்கான ொன்றிழனக் 

காண்பிக்க டவண்டும் 

• பகல்டநர டகம்ப்புகள், குைந்ழத காப்பகம் மற்றும் ெமூக டெழவகளுக்கான உபடயாகிக்கப்படும் 

வாடழக இடங்கள் 

• திருமண ழவபவங்கள், மத டெழவகள்/ெடங்குகள் மற்றும் இறுதிக் காாியங்கள் (ழவபவங்கள் 

மட்டும்) நழடசபறும் இடங்கள் 

• தனியார் வீடுகளில் கூடுபவர்கள் 

• திறந்தசவளி நிகழ்ச்ெிகள் 

 

தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்டதற்கான ொன்றிதழ் பற்றிய ஒழுங்குமுழறகழள நழடமுழறப்படுத்துவதில் 

வர்த்தகர்களுக்கு துழண புாிய, ஒன்ட்டடாிடயா அரசு வணிகங்களுக்கான வைிகாட்டுசநறிகழள தன் 

வெம்  ழவத்திருக்கிறது. முழு விபரங்கழளயும் ஒன்ட்டடாிடயா அரெின் ஒழுங்குமுழறகள்  இல் காணலாம். 

  

நகர கட்டிடங்களில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படக்கூடிய தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்ட வைிமுழறகள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கட்டிடங்களுக்கு வருழக தருழகயில் தடுப்பூெி செலுத்திக் சகாண்ட ொன்றிற்கான 

பின்வரும் வைிமுழறகள் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்; கூடடவ தங்கழள அழடயாளப்படுத்துகின்ற ஒரு 

அழடயாள அட்ழடயும் இருக்கடவண்டும் : 

  

1. டநாய்த்தடுப்பிற்கான தடுப்பூெி செலுத்திக்சகாண்ட ரெீது: இதழன மாகாணத்தின் 

ஆன்ழலன்  டகாவிட்-19 தடுப்பூெி முழனத்தில் சபறலாம் அல்லது  1.833.943.3900 என்ற எண்ணில் 

மாகாண தடுப்பூெி செலுத்துவதற்கான முன்பதிவு செய்யுமிடத்திற்கு அழைத்து சபறலாம்.  

  

2. தடுப்பூெி செலுத்திக்சகாண்டழமக்கான ஒன்ட்டடாிடயா  அரெின் டமம்படுத்திய டிஜிட்டல் ரெீது: இந்த 

வெதிழய ஒன்ட்டடாிடயா அரசு அக்டடாபர் 2021 இல் அறிமுகம் செய்யவிருக்கிறது. தடுப்பூெி 

செலுத்திக்சகாண்டழமக்கான இந்த டிஜிட்டல் வடிவ ரெீதிழன  உங்கள் சமாழபல் சதாழலடபெியில் 

ழவத்திருந்து டகட்கும் இடங்களில் நீங்கள் தடுப்பூெி செலுத்திக்சகாண்டீர்கள் என்பழதக் காட்ட  எளிதில் 

உபடயாகிக்கலாம். இந்த வெதி ெம்பந்தமாக டமலதிக தகவல்கள் கிழடக்கும்டபாது அழவ வைங்கப்படும். 
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ஊடக சதாடர்பு 

டமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிழணப்பாளர், ஊடகம் & ெமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் சதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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