
 

 

 

மாகாண அரசின் அறிவிப்பினைத் த ாடர்ந்து மக்கள் கூடும் எண்ணிக்ககயளவில் கட்டுப்பாடுககள 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் நீக்கவிருக்கிறது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 22, 2021) – ஒன்ட்டடாிடயா அரசின் இன்கறய அறிவிப்பிகைத் த ாடர்ந்து,  

ஒன்ட்டடாிடயா-கவ மீண்டும் பாதுகாப்பாக  ிறந்து விடு ல் மற்றும் நீண்ட காலத் ிற்கு டகாவிட்-19 

த ாற்றிகை சமாளித் லுக்காை  ிட்டத்துடன் (Plan to Safely Reopen Ontario and Manage COVID-19 for the 

Long-Term) ஒத்துப்டபாகும் வககயில் கட்டுப்பாடுககள, பாதுகாப்புடன்  ளர்த்துவ ற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 யாராகும். நாம் முன்டைறிச்தசல்ல இனை ஏதுவாக்கிய நமது சமூகத் ின் மற்றும் ஒன்ட்டடாிடயா சுகா ார நலன் 

டபணும் பங்காளிகளின் அர்ப்பணிப்புக்கு மிக்க நன்றி. அக்டடாபர் 22, 2021 ட  ிப்படி ஒன்ட்டடாிடயாவில் 

 கு ி வாய்ந்  மக்களில் ஏறத் ாழ 84 சைவீைம் டபருக்கு முழுனமயாக ைடுப்பூசி சசலுத்ைப்பட்டுவிட்டது; இைில், 

மாகாணம் முழுவைிலுமாக 22.3 மில்லியனுக்கும் அைிகமாை டடாஸ் ஊசிகள் சசலுத்ைப்பட்டுள்ளை. 

 

அக்டடாபர் 25 நள்ளிரவு 12:01மணி முைல், பின் வரும் அனமப்புக்களில் மக்கள் கூடும் எண்ணிக்னகயளவு 

மீைாை வரம்புகனள நீக்க முடியும் மற்றும் உடல்ாீைியாை சமூக விலகனலக் கனடப்பிடிக்கவும் முடியும்- இைில் 

ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்ட சான்று டைனவப்படுகிறது:  

• வினளயாட்டு, சபாழுதுடபாக்கு மற்றும் உடற்சபாருத்ைம் சசய்துசகாள்வைற்காை கட்டிடங்கள் (ஜிம்-கள் 

டபான்றனவ), மற்றும் நீர்வினளயாட்டு பூங்காக்கள் 

• டகஸிடைா-க்கள், பிங்டகா அரங்குகள் மற்றும் இைர வினளயாட்டு கூடங்கள் 

• கூட்டம் கூடுகின்ற மற்றும் (உள்ளரங்க) நிகழ்த்துகனல நிகழ்விடங்கள் 

ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்ட சான்று டகட்டுப் சபறும் பட்சத்ைில், உடல்ாீைியாை சமூக விலகனலக் 

கனடப்பிடித்ைபடி, பின் வரும் அனமப்புக்களில் மக்கள் கூடும் எண்ணிக்னகயளவுக்காை வரம்புகனள நீக்கிக் 

சகாள்ள இயலும்: 

• ைைி நபர் நலன் டபணும் டசனவகள் (உைா., முடி ைிருத்ைகங்கள், சலூன்கள் மற்றும் உடற்கனலயகங்கள்); 

• அருங்காட்சியகங்கள், ஓவியக் காட்சியகங்கள், மீன்காட்சி சானலகள், மிருக காட்சிசானலகள், அறிவியல் 

னமயங்கள், நகாின் முக்கிய சுற்றுலா கட்டிடங்கள், வரலாற்றிடங்கள், ைாவரவியல் பூங்காக்கள் மற்றும் 

மக்கனள ஈர்க்கின்ற இது டபான்ற இடங்கள்; 

• டகளிக்னகப் பூங்காக்களில் உள்ளரங்க பகுைிகள்; 

• கண்காட்சிகள், கிராமப்புற கண்காட்சிகள், பண்டினகவிழாக்கள் ஆகியவற்றில் உள்ளரங்க பகுைி; 

• உள்ளரங்க சுற்றுலா மற்றும் வழிகாட்டுைல் டசனவகள்; 

• படகில் உல்லாச சவாாிகள்; 
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• கடற்கனர ஸ்ைலங்கள் மற்றும் படகு விடும் இல்லங்களின் உள்ளரங்க பகுைிகள்; 

• ைிறந்ைசவளி சபாழுதுடபாக்கு வசைிகளில் இருக்கின்ற உள்ளரங்க கிளப் பகுைிகள்; 

• நிலபுலம் வியாபாரம் சசய்யும் முகனமகளால் ஏற்பாடு சசய்யப்படும் நிகழ்ச்சிகள்; மற்றும் 

• புனகப்படம் எடுக்கும்  ஸ்டூடிடயாக்கள் மற்றும் டசனவகள் ைரும் உள்ளரங்க கிளப் பகுைிகள். 

வரவிருக்கும் ஆறு மாை காலத்ைில் - ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்ட சான்று காட்டப்படுைல் மற்றும் 

கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாக முக கவசம் அணிைல் உள்ளிட்ட - மீைமிருக்கும் சபாது மக்களுக்காை சுகாைார மற்றும் 

பணியிடப் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககனள ஒன்ட்டடாிடயா அரசு படிப்படியாக நீக்கிவிடும்.  

சசப்டம்பர்  22 ஆம் டைைி துவங்கி, பல வணிக வளாகங்கள் மற்றும் கட்டிடங்களுக்குச் சசல்ல, முழுனமயாக 

ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்ட சான்று டைனவப்பட்டு வருகிறது.  அக்டடாபர் 22, 2021 டைைிப்படி, 4.8 மில்லியன் 

ஒன்ட்டடாிடயா மக்கள் ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்டனமக்காை ைங்களின் டமம்படுத்ைப்பட்ட சான்றிைனழ 

பைிவிறக்கம் சசய்து சகாண்டைர், மற்றும் ஒரு மில்லியன் மக்கள் சவாிஃனப ஒன்ட்டடாிடயா (Verify Ontario) 

சசயலினய உபடயாகிக்கத் துவங்கிவிட்டைர். ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்டனமக்காை ைங்களின் சான்றிைனழ 

பைிவிறக்கம் சசய்ய இங்கு க்ளிக் சசய்யவும்.  

 

மாகாணத்ைின் டமலும் அறிவிப்புக்கள் பற்றி அறிய வருனக ைரவும்: ontario.ca/news 

 

நகாின் டசனவகள் மற்றும் வசைியனமப்புக் கட்டிடங்கள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் சைாழில்முனைடவார் னமயம் 

ப்ராம்ப்ட்டன் சைாழில்முனைடவார் னமயத்ைின் பணியாளர்கள் மற்றும் வாடிக்னகயாளர்களின் சுகாைாரம், 

மற்றும் பாதுகாப்பின் மீது, நாங்கள் சைாடர்ந்து கவைம் சசலுத்ைி வருவைால், அடுத்ை அறிவிப்பு சசய்யும் வனர, 

இந்ை னமயத்ைிற்கு டநாில் வருவது இன்ைமும் அனுமைிக்கப்படுவைில்னல.  நமது பாதுகாப்பு, மற்றும் ஒரு 

வழியாக மீண்டும் ைிறப்பது, பற்றிய டமலும் ைகவல்கள் கினடக்கும்டபாது, அவ்வப்டபாது பகிரப்படும். 

 

உள்ளூர் வணிகர்கள் ைங்களுக்காை ைகவல் மற்றும் ஆைரவு சபறுவைற்கு  சமய்நிகர் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

டசனவகனள அணுகலாம் மற்றும்  bec@brampton.ca இல் சைாடர்பு சகாள்ளலாம். 

 

சபாழுதுடபாக்கு 

அக்டடாபர் 25, ைிங்கட்கிழனம சைாடங்கி ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் சபாழுதுடபாக்கு, உடற்சபாருத்ை  

வசைியனமப்புக்களில் அைிகாித்ை எண்ணிக்னகயில் பங்டகற்டபானர அனுமைிப்பார்கள். முன்கூட்டி பைிவு 

https://covid-19.ontario.ca/proof-covid-19-vaccination
https://news.ontario.ca/en/release/1001027/ontario-releases-plan-to-safely-reopen-ontario-and-manage-covid-19-for-the-long-term
mailto:மெய்நிகர்%20நிகழ்ச்சிகள்%20மற்றும்%20சேவைகளை
mailto:மெய்நிகர்%20நிகழ்ச்சிகள்%20மற்றும்%20சேவைகளை
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx


 

 

சசய்ைல் மற்றும் ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாண்டனமக்காை சான்றிைழ் காண்பித்ைல் ஆகியனவ அனைத்து 

வருனககளிலும் அவசியம். டமலும் ைகவல்களுக்கு வருனக ைரவும்: brampton.ca/recreation 

 

ைடுப்பூசி சசலுத்ைல் 

உங்கனளயும் மற்றவர்கனளயும் காத்துக்சகாள்ள ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக்சகாள்வடை மிகச்சிறந்ை வழியாகும் 

பீல் பகுைியில் வசிக்கின்ற, பணியாற்றுகின்ற அல்லது பள்ளி சசல்கின்ற, 12 வயைிற்கு டமற்பட்ட எவர் ஒருவரும்  

ைங்களுக்காை முைல் டடாஸ் ஊசி சசலுத்ைலுக்கு பைிவு சசய்துசகாள்ளலாம். டகாவிட்-19  ைடுப்பூசி 

சசலுத்ைிக்சகாள்ளுைல் பற்றிய மிகச் சமீபத்ைிய ைகவல்கள் சபற ைடுப்பூசி முனையத்துக்கு  வருனக ைரவும் 

 

லின்க்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர டகாவிட்-19 நிகழ்ச்சிநிரல் ைிட்டம் மற்றும் டசனவ பற்றிய புது ைகவல்கள் (City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• டகாவிட்-19 சைாற்று பரவலின்டபாது வணிக இடங்கள் மற்றும் பணியிடங்கனள பாதுகாப்பாக 

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

• டகாவிட்-19 ைடுப்பூசி சசலுத்ைிக் சகாண்டனமக்காை டமம்படுத் ப்பட்ட குறியீட்டுடைாை சான்றிைழ்  

மற்றும் சவாிஃனப ஒன்ட்டடாிடயா சசயலி (Enhanced COVID-19 Vaccine Certificate with QR Code and 

Verify Ontario App) 

• உங்கனளயும் மற்றவர்கனளயும் டகாவிட்-19 சைாற்றிலிருந்து காத்துக்சகாள்ளுைல் (COVID-19 Protecting 

yourself and others) 

• டகாவிட் 19 ைடுப்பூசிகள் (COVID-19 vaccines) 
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ஊடக த ொடர்பு 

ம ோனிக்கோ துக்கல் 

ஒருங்கிணைப்போளர், ஊடகம் & சமுதோய ஈடுபோடு 
யுக்திரீதியோன தகவல் ததோடர்பு  
ப்ரோம்ப்ட்டன் நகரம் 

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