
 

 
 

 

 

மாகாண அரசின் புதிய ககாவிட்-19 நடவடிக்கககளுடன் இகைந்து க ாகும் வககயில் நிகழ்ச்ைி நிரல்கள் 

மற்றும் கைகவககை ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் புதுப் ிக்கிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிைம் ர் 20, 2021) – விகரவாகப்  ரவி வருகின்ற மற்றும் உயாிய அைவில் 

 ற்றிக்ககாள்கிற ககாவிட்-19 ஓமிக்ரான்  கதாற்றுவகககய எதிர்ககாள்வதற்காக, ஆட்கள் கூடுவதற்கான 

ககாள்திறன் மற்றும் ைமூக கூட்டம் கூடுதலுக்கான எண்ணிக்கக வரம்புகள் உள்ைிட்ட கூடுதல் க ாது 

சுகாதாரம் மற்றும்  ணியிடப்  ாதுகாப்பு நடவடிக்ககககை ஒன்ட்டாாிகயா அரசு அறிமுகம் கைய்துள்ைது. 

க ாது சுகாதார நடவடிக்கககள் 

தனியார் கூடும் ைமூக கூட்டங்கள் 

டிைம் ர்  19, 2021 கததிப் டி தனியார் கூடும் ைமூக கூட்டங்கைில் அனுமதிக்கப் டும் ந ர்கைின் 

எண்ணிக்கக: 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்கை 10 க ர் 

• திறந்த கவைியில்  25 க ர் 

ஒழுங்ககமக்கப் ட்ட க ாது நிகழ்ச்ைிகள் 

டிைம் ர் 19, 2021 கததிப் டி, க ாது மக்கள் கூடும் ைமூக கூட்டங்கைில் அனுமதிக்கப் டும் ந ர்கைின் 

எண்ணிக்கக: 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்கை 25 க ர்- உடல்ாீதியான ைமூக விலககலக் ககடப் ிடித்த டி மற்றும் முக 

கவைம் அணிந்த டி. 

• திறந்த கவைியில் ஒழுங்ககமக்கப் ட்ட க ாது நிகழ்ச்ைிகைில்  எண்ணிக்கக வரம்புகள் இல்லாமல் 

கூட அனுமதிக்கப் டுகின்றனர்.  உடல்ாீதியான ைமூக விலககலக் ககடப் ிடிப் து ைாத்தியம் 

இல்லாதக ாது முக கவைம் அணிந்த டி இருப் து அவைியமாகும். 

எண்ணிக்கக ககாள்ைவு வரம்புகள் 

டிைம் ர் 19, 2021 கததிப் டி,  ின் வரும் க ாது அகமப்புக்கைில் 50 ைதவீத எண்ணிக்கக ககாள்ைைவு 

இருந்துவரும்: 

• ைிற்றுண்டியகங்கள் மற்றும் மது அருந்தும்  ார்கள் 

• சுய  ராமாிப்பு கைகவகள் 

• சுய உடற்தகுதி  யிற்ைி கமயங்கள் 

• ைில்லகற விற் கனக் ககடகள் (மைிகக மற்றும் மருந்துக் ககடகள் உள் ட) 

• ஷாப் ிங் மால்கள் 

•  ார்கவயாைர்கள் இருக்காத விகையாட்டு மற்றும் க ாழுதுக ாக்கு கையல் ாடுகளுக்காக 

உ கயாகிக்கப் டும் கட்டிட  குதிகள் (உதா., ஜிம்கள்) 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்கையான க ாழுதுக ாக்கு வைதிகள் 

• திறந்தகவைி க ாழுதுக ாக்கு வைதிகைில் உள்ை, உள்ைக கிைப் ஹவுஸ்கள் 

• சுற்றுலா மற்றும் வழிகாட்டி கைகவகள் 

• புககப் டம் எடுக்கும் ஸ்டூடிகயாக்கள் மற்றும் கைகவகள் 



 

 

ஒரு வணிக இடத்தின் ஒரு  குதி அல்லது திருமணம், இறுதி ஊர்வலம் அல்லது மதச் ைடங்கு, 

இகைக்கச்கைாி அல்லது ைடங்குகளுக்காக உ கயாகிக்கப் டும் இடங்களுக்கு இந்த வரம்புகள் 

க ாருந்தமாட்டாது. வியா ார ஸ்தலங்கள் அல்லது கட்டிடங்கைில் அந்த இடத்திற்ககன 

அனுமதிக்கப் ட்ட ஆட்கைின் ககாள்திறன் எண்ணிக்கக வரம்புகள் என்னகவனத் கதாிவிக்கின்ற 

அறிவிப்புப்  லககககை கவக்க கவண்டும். 

கூடுதல் நடவடிக்கககள் 

ககாவிட்-19 மற்றும் ஓமிக்ரான் வகக  ஆகியவற்றின்  ரவகலத் தடுக்க, கூடுதல்  ாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள்  ிரகயாகம் கைய்யப் டுகின்றன: 

• ைிற்றுண்டியகங்கள், மது அருந்தும்  ார்கள் மற்றும் திறந்தகவைி உணவு மற்றும்  ானங்களுக்கான 

நிறுவன அகமப்புக்கள், கூட்டம் கூடுதல் அல்லது நிகழ்ச்ைிகள் நடக்குமிடங்கள் மற்றும் ஸ்ட்ாிப் 

கிைப்புகைில் வாடிக்ககயாைர்கள் உட்காந்து மட்டுகம சாப்பிட/அருந்த வவண்டும்  மற்றும் ஒரு 

கமகஜயில் 10 க்கு மிகாத ந ர்ககை உட்கார அனுமதிக்கப் டுவர். 

• ைிற்றுண்டியகங்கள், மது அருந்தும்  ார்கல் மற்றுள் திறந்தகவைி உணவு மற்றும்  ானங்களுக்கான 

நிறுவன அகமப்புக்கள், கூட்டம் கூடுதல் அல்லது நிகழ்ச்ைிகள் நடக்குமிடங்கள் மற்றும் ஸ்ட்ாிப் 

கிைப்புகள் ஆகியகவ இரவு 11 மணிக்கு மூடிவிட கவண்டும். வீட்டிற்கு எடுத்துச் கைல்வதற்கான 

கைகவயும் இரவு 11 மணிவகரகய அனுமதிக்கப் டுகிறது. 

•  ணியாைர்கள் மற்றும் நிகழ்த்து வர்கள் அல்லாகதார் நடனமாட அனுமதியில்கல. 

• இகை நிகழ்ச்ைி நடக்குமிடங்கள், நாடகம் மற்றும் திகரயரங்குகள், ககஸிகனாக்கள்,  ிங்ககா 

அரங்குகள் மற்றும் விகையாட்டு நிறுவன அகமப்புக்கள் மற்றும் குதிகரப் ந்தய ஓட்டம் 

நடக்குமிடங்கள், கார்  ந்தயம் நடக்குமிடங்கள் மற்றும் இதுக ான்ற இடங்கைில் உணவு மற்றும் 

 ானம் வழங்கும் கைகவகள் தகட கைய்யப் டுகின்றன. 

•    மது ானம் விற் கன கைய்வது இரவு 10 மணிக்கு கமல் அனுமதிக்கப் டமாட்டாது  மற்றும் 

வியா ார அகமப்புக்கைில் இரவு 11 மணிக்கு கமல் மது அருந்துவது அனுமதிக்கப் ட 

மாட்டாது. 

மாகாணத்தின் முழுச்கைய்தி கவைியீட்டிகனப்  டிக்க, இங்கு வரவும். 

நகாின் கைகவகள், நிகழ்ச்ைி நிரல்கள் மற்றும் வைதியகமப்புக் கட்டிடங்கள் 

நகர் மன்றம் மற்றும் க ருநிறுவன கட்டிடங்கள் 

நகர் மன்றம் மற்றும் க ருநிறுவன கட்டிடங்கள் மக்கள் கநாில் வந்து கைகவககைப் க றுவது 

முன் திவின் க ாில் மட்டுகம இருக்கும். க ாகிற க ாக்கில் வருவது அனுமதிக்கப் டுவதில்கல. 

முன் திவு கைய்து ககாள்ை வருகக தாவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

வரவிருக்கும் விடுமுகறக்காலத்தின்க ாது, நகர் மன்றம் உள்ைிட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அலுவலகங்கள் 

2021டிைம் ர் 24 கவள்ைிக்கிழகம நண் கல் 12 மணி முதல் 2022, ஜனவாி 4 கைவ்வாய்க்கிழகம காகல 

8:30 மணி வகர மூடப் டும். ககாவிட்-19 க ருந்கதாற்றுக் காலத்தில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

விடுமுகறப் ருவம்  ற்றி கமலும் அறிய இங்கு  டிக்கவும். 

கராஸ் கட்டிடம் மற்றும் நிகழ்த்து ககல நடத்தப் டும் கட்டிடங்கள்: 

• அகனத்து கட்டிடங்களுக்கும் உள்ைாக முகக் கவைம் அணிவது கட்டாயமாக அமலில் இருக்கும் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001366%2Fontario-further-strengthening-response-to-omicron&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294961383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RSS%2FaihrL9vkI2bz0BXPJWUArWp789z3wZQ3ZdHyReg%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/309


 

 
 

 

 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்ைாக நகடக றும் நிகழ்ச்ைிகைில் ஆட்கள் ககாள்திறன்எண்ணிக்கக  50% 

அைவுக்கக கதாடர்ந்து இருந்துவரும் 

• அகனத்து கநயர்களுக்கும் முழு டிக்கட்  ணம் (கிகரடிட் கார்டு/காகைாகல, கணக்கில் வரவு, 

நன்ககாகட) கதாடர்ந்து வா ஸ் தரப் டும் 

• கராஸ் கட்டிடத்தில் உள்ை மது அருந்தும்  ார்கள் மூடப் ட்டிருக்கும்; உணகவா அல்லது  ானகமா 

 ாிமாறுதல் மற்றும் விற் கன கைய்தல் இருக்காது 

• வாடககக்கு விடுவது என் து தனிகயாருவர் என்ற அடிப் கடயில் ஏற்ககனகவ இருக்கும் 

வாடககக்கு விடும் கைய்முகற மற்றும் கால கநரம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்  கருத்தில் 

ககாள்ைப் டும் 

• தடுப்பூைி கைலுத்திக்ககாண்ட நிரூ ணம், அல்லது மருத்துவ விலக்கு ஆகியகவ அகனத்து 

கநயர்கள் மற்றும் வாடககக்கு எடுக்கும் வாடிக்ககயாைர்களுக்கு அவைியமாகும் 

• தடுப்பூைி கைலுத்திக்ககாண்ட நிரூ ணம், அல்லது ககாவிட்-19 இல்கல என் தற்கான நிரூ ணம் 

அகனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர அலுவலர்கள், தன்னார்வலர்கள், ஒப் ந்ததாரர்கள் மற்றும் 

ககவிகனப்  ணியாைர்கள், கியூகரட்டர்கள் மற்றும் கூட இருந்து  ணியாற்று வர்களுக்கு 

அவைியமாகும். 

க ாழுதுக ாக்கு 

• பதிவு சசய்யப்பட்ட மற்றும் வபாகிறவபாக்கில் வருவதற்கான நிகழ்ச்சி நிரல்கள் – நீச்சல், ஸ்வகட் 

சசய்தல் மற்றும் உடற்சபாருத்த பயிற்சி ஆகிய அகனத்துக்கும், வபாகிறவபாக்கில் வருவதற்கு, 

வகாவிட்-19 க்கு முந்கதய எண்ணிக்கக சகாள்திறனில் 50 % க்கு சீரகமக்கப்படும். புதிய 

ஒழுங்குமுகறகள் பதிவு சசய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிககைப் பாதிக்காது. இந்த நிகழ்ச்சிகைில் 

எண்ணிக்கக சகாள்திறன் என்பது பயிற்றுவிப்பாைர் மற்றும் பங்வகற்பாைருக்கு இகடயில் சீர் 

சசய்துசகாள்ைப்படும்; இது அதிகபட்ச எண்ணிக்கக சகாள்திறனில் 50% க்கும் குகறவாகவவ 

இருக்கும். 

• உடற்க ாருத்த கமயங்கள் – உடற்க ாருத்த கமயங்களுக்கு சதாடர்ந்து சசல்லலாம்-முதலில் 

வருபவர் முதலில் என்ற அடிப்பகடயில், 50% சகாள்திறன் எண்ணிக்கக வரம்பு விதிக்கப்படும். 

சகாள்திறன் எண்ணிக்கக வரம்பு மீறிவிடாமல் இருக்க ஆட்கள் உள்வை வந்து சசல்வகத ஒரு 

குறிப்பிட்ட நுகைவு நிகலயில் இருந்தபடி அலுவலர்கள் கண்காணிப்பார்கள்.  

• அகற வாடககக்கு விடுதல் – இனி வரவிருக்கும் அகறககை வாடககக்கு விடும் 

ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு புதிய ஆள் சகாள்திறன் வதகவப்பாடுககை பற்றிய தகவல்கள் சகாடுக்க 

அவர்கள் சதாடர்பு சகாள்ைப்படுகிறார்கள். இயன்ற இடங்கைில், ஒப்பந்தம் 

கவத்திருப்பவர்களுக்கு அதிக இடத்கத கூடுதல் கட்டணம் ஏதுமில்லாமல் வைங்கி 

தங்ககவக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது வரவு கவக்கப்படுகிறது/தள்ளுபடி வைங்கப்படுகிறது. 

• பணம் திருப்பிக் சகாடுத்தல்/வரவு கவத்தல் – ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து விலகிவிட்ட, வாடகககய 

ரத்து சசய்துவிட்டவர் அல்லது அங்கத்தினர் பதவிகய ரத்து சசய்துவிட்ட ஒருவர் ஆகிய   எவர் 

ஒருவருக்கும் முழுப் பணமும் வரவில் கவக்கப்படுகிறது. பணம் திரும்பிக் வகட்க விரும்பும் எவர் 



 

 

ஒருவரும் ஒரு வவண்டுவகாகை  recreationadmin@brampton.ca மூலமாக அல்லது கட்டிட 

அலுவலர் மூலமாக சமர்ப்பிக்கலாம். 

• சலுகககள் – அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர சலுகககள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி கவக்கப்படும். 

மதுபானம் அருந்தும் பார்கள் சதாடர்ந்து இயங்கும், இருப்பினும் மதுபான விற்பகன இரவு 10 

மணி வகர மட்டுவம இருக்கும். 

பாதிப்பு ஏற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள், அலுவலர்கைால் வநரடியாக சதாடர்பு சகாள்ைப்படுவார்கள் 

மற்றும் ஆன்கலன் வைியாக விவரமான புது தகவல்கள் சகாடுக்கப்படும்.. 

சபாழுதுவபாக்கு கட்டிடங்கைில் தடுப்பூசி சசலுத்திக்சகாண்டதற்கான நிரூபணம் 

சமீபத்திய மாகாண அறிவிப்புக்கு ஏற்ப, 2022 ஜனவாி 4 ஆம் வததி முதல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

சபாழுதுவபாக்கு கட்டிடங்கைில் நுகைய, வாடிக்ககயாைர்கள் QR குறியீட்டுடன் கூடிய தடுப்பூசி 

சசலுத்திக்சகாண்டகமக்கான சான்றிதழ், மற்றும் வமம்படுத்தப்பட்ட Verify Ontario சசயலிகய 

உபவயாகிக்க வகட்டுக்சகாள்ைப்படுவார்கள். QR குறியீடானது டிஜிட்டல் வடிவில் அல்லது காகிதத்தில் 

அச்சடித்த பிரதி உபவயாகிக்கப்படலாம்; தனி நபர்கள் தங்கைின் வமம்படுத்தப்பட்ட QRகுறியீட்டுடன் 

கூடிய தடுப்பூசி சசலுத்திக்சகாண்டகமக்கான சான்றிதகை https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ க்கு 

வருகக புாிந்து பதிவிறக்கிக் சகாள்ைலாம். 

கூடுதலாக, ஜனவாி 10, 2022 ஆம் வததி முதற்சகாண்டு, தடுப்பூசி சசலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு 

சபறுவதற்காக மருத்துவாின் குறிப்புக்கள் ஏற்றுக்சகாள்ைப்படமாட்டாது. மருத்துவ விலக்குகள்  QR 

குறியீட்டுடனான சான்றிதகைக் சகாண்வட சாிபார்க்கப்படும். 

சதாடர்பின் தடம் வதடுதல் மற்றும் சபாழுதுவபாக்கு கமயங்கைில் QR குறியீட்டிகனக் கண்டறிதல் 

ஜனவாி 3, 2022 ஆம் வததி துவங்கி, அகனத்து வாடிக்ககயாைர்களும் ஒரு ஆன்கலன் ஸ்க்ாீனிங் மற்றும் 

சதாடர்பின் தடம் வதடுதல் ஆகியவற்கற சமுதாய கமயத்திற்கு வந்து வசரும் முன்பாகவவ பூர்த்தி சசய்ய 

வதகவப்படுகிறார்கள். இந்த ஆன்கலன் ஸ்க்ாீனிங் கருவிகய 

வநயர்கள் www.brampton.ca/recscreening க்கு வருகக தருவதன் மூலம் அல்லது கட்டிட 

நுகைவாயில்கைில் அகமந்துள்ை QR குறியீட்டிகன ஸ்வகன் சசய்வதன் மூலம் அணுகலாம். 

ஸ்க்ாீனிங்-ற்கு முந்கதய வகள்விககை ஸ்மார்ட்ஃவபான்/கணினி உபவயாகித்து முன்னதாகவவ 

ஆன்கலனில் பூர்த்தி சசய்வதன் மூலம் வநரத்கத மிச்சம் பிடிக்கலாம். மாறாக, நுகையும் இடத்தில் 

இருக்கும் படிவத்திகன பூர்த்தி சசய்யலாம். குறிப்பிடப்பட்ட ஸ்க்ாீனிங் பகுதி/நுகைவாயிலுக்கு வந்து 

வசர்ந்தவுடன், அகனத்து வருககயாைர்களும் சதாகலவபசி சாதனம் அல்லது அச்சிடப்பட்ட 

சான்றிதகைக் காண்பிக்க வவண்டும். ஆன்கசட் அச்சிட்ட காகிதம் அடிப்பகடயிலான சதாடர்பு தடம் 

வதடலானது, வருககயாைர்களுக்கு சதாடர்ந்து கிகடக்கும்; இது ஆன்கலனில் முன்னதாக ஸ்க்ாீனிங் 

சசய்து சகாள்ை விரும்பாதவர்களுக்கானது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் சபாழுதுவபாக்கு கமய விடுமுகறக்கால பணிவநரங்கள் 

mailto:recreationadmin@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294971379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qn6zt69t3r9L8GEyWn5A1joo5rBtDnRB%2FX3VU4tRjuY%3D&reserved=0
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விடுமுகறக்கால வவகல வநரங்ககை இங்கு பார்கவயிடலாம்: www.brampton.ca/holidayhours.  

சபாழுதுவபாக்கு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வசகவகள் பற்றிய வமலும் தகவல்களுக்கு, இங்கு வருகக 

தரவும்: www.brampton.ca/recreation.    

  

திறந்தசவைி வசதிகள் 

சீவதாஷ்ணநிகல அனுமதிக்கும்பட்சத்தில், திறந்தசவைி பனிச்சறுக்கு வகையங்கள் விடுமுகறக்காலம் 

முழுவதிலும் திறந்திருக்கும். இயங்கும் வநரங்கள் மற்றும் முழு விபரங்ககை இங்கு 

காணலாம்: www.brampton.ca/outdoorskating.   

 

ஸ்கீயிங், ஸ்வனாவபார்டிங் மற்றும் டியூபிங்  ஆகியவற்றுக்கு நகாில் மிகச்சிறந்த இடம் மவுண்ட் 

சிங்க்வாகவ்ஸி ஆகும்; இகவ சிங்க்வாகவ்ஸி பூங்காவில் அகமந்துள்ைன. சீவதாஷ்ண நிகலயும் 

பனிப்சபாைிவும் அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்ஸி டிசம்பர் 27 ஆம் வததி 

திறக்கப்படவிருக்கிறது. வவகல சசய்யும் வநரங்கள், திறந்துள்ை அல்லது மூடியுள்ை நிகலகம மற்றும் 

பதிவு சசய்வதற்கான விபரங்கள் உள்ைிட்ட அகனத்து தகவல்களுக்கும் வருகக 

தரவும்: www.brampton.ca/MountChinguacousy. 

 

இன்னும் அதிக திறந்தசவைி வவடிக்கக விகையாட்டு வாய்ப்புக்ககை மற்றும் இப்வபாதிருக்கும் 

வசதிகைின் நிகலகம பற்றிய சமீபத்திய தகவல்ககை www.brampton.ca/winterwonderland இல் 

வதடிக்கண்டறியுங்கள். 

வகாவிட்-19 தடுப்பூசி சசலுத்திக்சகாள்ளுதல் 

உங்ககையும் மற்றவர்ககையும் பாதுகாத்துக்சகாள்வதற்கான மிகச்சிறந்த வைி தடுப்பூசி 

சசலுத்திசகாள்ளுதவல ஆகும். ஐந்து மற்றும் அதற்கும் அதிகமான வயது சகாண்வடாருக்கான 

முன்பதிவுககை இப்வபாது ஒன்ட்டாாிவயாவின் தடுப்பூசி சசலுத்துதலுக்கான முன்பதிவு கட்டகமப்பு 

மூலமாக அல்லது 1.833.943.3900 என்ற எண்ணிற்கு அகைப்பதன் மூலமாக முன்பதிவு 

சசய்துசகாள்ைலாம். 

18 மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட வயது சகாண்ட தனி நபர்கள் இப்வபாது தங்களுக்கான வகாவிட்-19 

பூஸ்ட்டர் சசலுத்திக்சகாள்வதற்கான முன்பதிவிகன சசய்து சகாள்ைலாம்; இதற்கு, அவரவாின் ககடசி 

வடாஸ் சசலுத்திக்சகாண்ட வததியிலிருந்து  குகறந்தது மூன்று மாதங்கள் முடிந்திருக்க வவண்டும். 

முன்பதிவு சசய்துசகாள்ை வருகக தரவும்: https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario  

வகாவிட்-19 தடுப்பூசி சசலுத்துதல் பற்றிய மிக சமீபத்திய தகவல்களுக்கு மாகாணத்தின் தடுப்பூசி 

சசலுத்தும் முகனயத்திற்கு வருகக தரவும்  

http://www.brampton.ca/holidayhours
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http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/MountChinguacousy
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294971379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dyyp%2FC8%2BDyOZYhjFpjrLmM1XL0dMBnm4%2BYipbWf72bU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294981380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VPGQ%2BYbOT%2B2FxQLPQr2NcmhYA%2FePZNSva4Om9E566C8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294981380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VPGQ%2BYbOT%2B2FxQLPQr2NcmhYA%2FePZNSva4Om9E566C8%3D&reserved=0


 

 

முகக் கவசங்கள் 

ப்ராம்ப்ட்டன் வகாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிதல் சட்டத்திகன, ஏப்ரல்1, 2022 வகர நகர நிர்வாகம் 

நீட்டித்திருக்கிறது என குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நிகனவூட்டப்படுகிறது.. 

 

வகாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிதல் சட்டத்தின் கீைாக, ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ை அகனத்து சபாது 

கட்டிடங்கைின் உட்புறத்தில் மருத்துவம் அல்லாத முக கவசம் அணிவது கட்டாயமாகும். கழுத்தில், 

தகலயில்  அணியும் எந்தவித துணிகள் அல்லது கதகதப்பாக்கும் கம்பைிகள் ஆகியகவ 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட முக கவசங்கள் ஆகமாட்டா. வமலும் இந்தச் சட்டத்தின்படி, உணவு 

சாப்பிடும்வபாது அல்லது பானம் அருந்தும்வபாது, அதற்கான உாிய இடத்தில் அமர்ந்தபடி இருக்கும்வபாது   

மட்டுவம முக கவைம் கைற்றப்பட வவண்டும். 

 

நகரவாசிகள், உடல்ாீதியாக இகடசவைி விட்டபடி, நல்ல சுகாதார பைக்கங்ககைக் ககடப்பிடித்தபடி 

மற்றும் முக கவசங்ககை அணிந்தபடி, சதாற்று பரவாமல் தடுக்க,  சதாடர்ந்து தங்கள் பங்கைிப்கப சசய்து 

வருவதற்காக, நகர நிர்வாகம் அவர்களுக்கு நன்றி சதாிவித்துக் சகாள்கிறது. 

 

லின்குகள் 

• ப்ராம்ப்ட்டன் நகர வகாவிட்-19 நிகழ்ச்சிதிட்டமிடல் மற்றும் வசகவ பற்றிய புதுதகவல்கள் (City of 

Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• வகாவிட்-19 சமயத்தில் வியாபார ஸ்தலங்கள் மற்றும் பணியிடங்ககை பாதுகாப்பாக கவத்தல் 

(Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19) 

•  QR குறியீடு மற்றும் Verify Ontario சசயலி மூலமாக App வமம்படுத்தப்பட்ட வகாவிட்-19 தடுப்பூசி 

சசலுத்தியகமக்கான வமம்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ் (Enhanced COVID-19 Vaccine Certificate 

with QR Code and Verify Ontario App) 

• வகாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் (COVID-19 vaccines) 

  

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294981380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dFR1YKfkODhxxHUB4FQ3JvfDkAC5F%2Fyv5Zb8IXBJ6Fo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294981380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dFR1YKfkODhxxHUB4FQ3JvfDkAC5F%2Fyv5Zb8IXBJ6Fo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294991368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZLaQZ%2Fr6rEFjhK5TIDaJcvEqKVDq74M91Nnld%2F%2FVPJA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294991368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZLaQZ%2Fr6rEFjhK5TIDaJcvEqKVDq74M91Nnld%2F%2FVPJA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294991368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZLaQZ%2Fr6rEFjhK5TIDaJcvEqKVDq74M91Nnld%2F%2FVPJA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492294991368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZLaQZ%2Fr6rEFjhK5TIDaJcvEqKVDq74M91Nnld%2F%2FVPJA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3e21bbeb03634c72d8e608d9c42696f5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637756492295001354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0fDUBYcI2JDFkPZh26sRPFie4TJaFy9EqHNx2O5JOF0%3D&reserved=0
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ஊடக சதாடர்பு 

ப்ரப்வஜாத் ககத் 

ஒருங்கிகணப்பாைர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகவல்சதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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