
 

 
 

 

 

ஜனவரி 5, 2022 தேேியன்று மீண்டும் ேிறந்துவிடுவேற்கரன மரகரணத்ேின் 

வழிகரட்டு முறறயின் ேிருத்ேியறமக்கப்பட்ட ‘செயல்படி’ இரண்டில் ேற்கரலிகமரக 

அடிசயடுத்து றவக்க ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் ேயரரரகி வருகிறது 

 

ப்ரரம்ப்ட்டன், ON (ஜனவரி 4, 2022) – தநற்றறய ேினம் ஒன்ட்டரரிதயர அரெின் அறிவிப்பின்படி, 

ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரமரனது  இந்ே புேன்கிழறம ஜனவரி 5, நள்ளிரவு 12:01 மணிக்கு,  மீண்டும் ேிறந்து 

விடுவேற்கரன மரகரணத்ேின் வழிகரட்டு முறறயின் ேிருத்ேியறமக்கப்பட்ட ’செயல்படி’ இரண்டில் 

ேற்கரலிகமரக அடிசயடுத்து றவக்க ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரம் ேயரரரகி வருகிறது. 

ஜனவரி 5 முேல் அமலரகவிருக்கின்ற மரகரணத்ேின் சுகரேரர மற்றும் பரதுகரப்பு நடவடிக்றககள்  

மீண்டும் ேிறந்து விடுவேற்கரன மரகரணத்ேின் வழிகரட்டு முறறயின் ேிருத்ேியறமக்கப்பட்ட செயல்படி 

இரண்டின் கீழரக பின்வரும் நடவடிக்றககள் ஜனவரி 5 தேேி முேல் நடப்பில் இருந்துவரும்: 

• ெமூக கூட்டங்களில் கட்டிடங்களுக்கு உள்தள ஐந்து நபர்கள் மற்றும் ேிறந்ேசவளியில் 10 நபர்கள் 

கூட்டம் கூட அனுேிக்கப்படுவரர்கள். 

• ஒழுங்கறமக்கப்பட்ட சபரது நிகழ்ச்ெிகளில் கட்டிடங்களுக்கு உள்ளரக ஐந்து நபர்கள் 

அனுேிக்கப்படுவரர்கள். 

• பணியரளர்களுறடய தவறலயின் ேன்றமயரனது, பணியரளர்கள் தநரில் இருந்ேபடி தவறல 

செய்வது தேறவப்பட்டரல் ேவிர, அவர்கள் எட்ட இருந்ேபடிதய பணியரற்றுவறே வியரபரர 

அறமப்புகள் மற்றும் நிறுவன அறமப்புகள் உறுேி செய்வது தேறவப்படுகிறது. 

• ேிருமணம், இறுேி ஊர்வலம், மே தெறவகள், ெடங்குகள் மற்றும் ெம்பிரேரயங்கள் ஆகியவற்றுக்கு, 

கட்டிடங்களுக்கு  உள்ளரக, அேன் சகரள்ளளவில் 50 ெேவீேம் தபர் மட்டுதம என வரம்பு 

குறிக்கப்படுகிறது. ேிறந்ேசவளி தெறவகளில், 2 மீட்டர் ெமூக இறடசவளி விடும் அளவில் 

பரரமரிக்கப்பட இயலும் என்ற எண்ணிக்றகக்கு வரம்பு குறிக்கப்படுகிறது. இந்ே தெறவகளுடன் 

சேரடர்புறடய ெமூக கூட்டத்ேினர், கூட்டம் கூடுேலுக்கரன இந்ே வரம்புகளுக்கு இணக்கமரக 

இருக்க தவண்டும். 

• வர்த்ேக கறடகள் சகரண்ட சபரிய வளரகங்களில் இருப்பறவ உள்ளிட்ட ெில்லறற விற்பறனக் 

கறடகளில் 50 ெேவீே சகரள்ளளவுக்கு அனுமேிக்கப்படுகிறது. வரிறெயில் நிற்கும்தபரது ெமூக 

இறடசவளி விடுேல் தேறவப்படுகிறது, சுற்றித் ேிரிேல்  அனுமேிக்கப்படுவேில்றல மற்றும் 

சேரகுப்பு உணவுக்கறடகளும் கூட மூடப்படுவது அவெியமரகிறது. சுய பரரமரிப்பு தெறவகள் 50 

ெேவீே சகரள்ளளவுக்கு அனுமேிக்கப்படுகிறது.  ெரவ்னரக்கள், நீரரவி குளியல் மற்றும் ஆக்ெிஜன் 

பரர்கள் மூடப்படுகின்றன. 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்தளயரன ெிற்றுண்டியகங்கள், மதுபரர்கள் மற்றும் இேர உணவு மற்றும் பரன 

நிறுவங்கறள மூடுேல். ேிறந்ேசவளியில் கட்டுப்பரடுகளுடன் இருந்ேபடி உண்ணுேல், எடுத்துச் 



 

 

சென்றுவிடுேல், வரகனத்ேில் இருந்ேபடி உண்ணுேல் மற்றும் குறித்ே இடத்ேிற்கு சகரண்டு 

தெர்ப்பித்ேல் அனுமேிக்கப்படுகிறது. 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்தளயரன ெந்ேிப்பு மற்றும் நிகழ்ச்ெி நடக்கும் இடங்கள், ெில விேி 

விலக்குகளுடன் மூடப்படும்; ேிறந்ேசவளி இடங்கள் ெில கட்டுப்பரடுகளுடன் ேிறந்தே இருக்கும். 

• சபரது நூலகங்கள் 50 ெேவீே சகரள்ளளவுக்கு வரம்பு குறிக்கப்படுகிறது. 

• இரவு 10 மணிக்கு அப்பரல் மதுபரன விற்பறனறயயும் மற்றும் வணிக அறமப்புக்கள் அல்லது 

இேர அறமப்புக்களில் இரவு 11 மணிக்கு தமல் மது அருந்துவறேயும் ேறட செய்ேல். சகரண்டு 

தெர்ப்பித்ேல் மற்றும் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லுேல், மளிறக/செரந்ே வெேிப் சபரருட்கள் மற்றும் 

இேர பரனங்கள் விேி விலக்கு சபறுகின்றன. 

• இறெக்கச்தெரி தமறடகள், நரடகம் மற்றும் ெினிமர சகரட்டறககறள மூடுேல். 

• ஒத்ேிறககள் மற்றும் பேிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்த்து நிகழ்வுகள், கட்டுப்பரடுகளுடன் 

அனுமேிக்கப்படுகின்றன. 

• அருங்கரட்ெியகங்கள், கறலப்சபரக்கிஷ இடங்கள், மிருக கரட்ெி ெரறலகள், அறிவியல் 

றமயங்கள், நகரின் முக்கிய இடங்கள், ெரித்ேிரப் புகழ் சகரண்ட இடங்கள், ேரவரவியல் 

பூங்கரக்கள் மற்றும் இதுதபரன்ற கவர்ந்ேிழுக்கும் இடங்கள், தகளிக்றக மற்றும் நீர்விறளயரட்டு 

பூங்கரக்கள், சுற்றுலர மற்றும் பயண வழிகரட்டு தெறவகள், கிரரமப்புற கண்கரட்ெிகள் மற்றும் 

பண்டிறககள் ஆகியவற்றற மூடுேல். ேிறந்ேசவளி நிறுவன அறமப்புக்கள் பரர்றவயரளருக்கரன 

சமரத்ே சகரள்ளளவில், எங்தகல்லரம் சபரருந்துகிறதேர அங்கு 50 ெேவீே சகரள்ேிறனுக்கு வரம்பு 

குறிக்கப்படுகிறது. 

• ஒலிம்பிக்ஸ் மற்றும் பரரரலிம்பிக்ஸ்  மற்றும் ெில தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உயரிய 

விறளயரட்டுத்ேிறன் பயிற்ெியகங்கள் ேவிர்த்து, உடற்பயிற்ெியளிக்கும் இடங்கள் மற்றும் 

சபரழுதுதபரக்கிற்கரன  உள்ளக விறளயரட்டுத் ேிடல்கறள மூடுேல். ேிறந்ே சவளி வெேிகள் 

இயங்க அனுமேிக்கப்படுகிறது, ஆனரல் 50 ெேவீேம் சகரள்ளளவிறன மீறரமல்  வரம்பு 

குறிக்கப்படுகிறது மற்றும் இேர தேறவப்பரடுகள் கறடப்பிடிக்கப்படுகின்றன. 

வியரபரரிகளுக்கரன மரகரணத்ேின் ஆேரவு 

ஓறமக்ரரன் வறக சேரற்றுக்கு செவி ெரய்க்கும் வறகயில் சபரது சுகரேரர நடவடிக்றககளரல் அேிகம் 

பரேிக்கப்படும் வணிகங்களுக்கு ஆேரவளிக்க, மரகரண நிர்வரகம்  புேிய ஒன்ட்டரரிதயர வணிக 

செலவுகள் ேள்ளுபடி ேிட்டத்றே அறிமுகப்படுத்துகிறது. நிறுவனத்றே மூடதவர அல்லது அேன் 

சகரள்ேிறறனக் குறறக்கதவர தேறவப்படும் வணிகங்கள், ேகுேியிருப்பின், இந்ே நடவடிக்றககளுக்கு 

உட்பட்டு, செரத்து வரி மற்றும் மின்ெக்ேி செலவினங்களின் ஒரு பகுேிக்கு ேள்ளுபடி சபறும். 

ஒன்ட்டரரிதயர வணிகங்களுக்கரன பணப்புழக்கத்றே தமம்படுத்துவேற்கரக அவர்கள் ஆறுமரே கரல 

வட்டியில்லர மற்றும் அபரரேம் இல்லரே பணம் செலுத்துவேற்கரன கூடுேல் ஆேரறவ வழங்குகிறரர்கள்; 

வணிகங்களுக்கரன ஆேரவுகள் பற்றிய கூடுேல் ேகவலுக்கு, மரகரணத்ேின் மரகரணத்ேின் 

வறலத்ேளத்றே பரர்றவயிடவும். 

நகரின் தெறவகள், நிகழ்ச்ெி நிரல்கள் மற்றும் வெேியறமப்புக் கட்டிடங்கள் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவன கட்டிடங்கள் 

 

நகர் மன்றம் மற்றும் சபருநிறுவன கட்டிடங்களில், மக்கள் தநரில் வந்து தெறவகறளப் சபறுவது 

முன்பேிவின் தபரில் மட்டுதம இருக்கும். தபரகிற தபரக்கில் வருவது அனுமேிக்கப்படுவேில்றல. 

முன்பேிவு செய்து சகரள்ள வருறக ேரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து 

அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரர, ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து குரறக்கப்ேட்ட பேரவகள் தந்து 

இயக்கப்ேடுகிறது. கூடபவ, பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட பேருந்து முரைய ேணி பேரங்கள் ேீர் 

தேய்யப்ேடுகின்றை. 

பேருந்து தடங்களுக்காை மிகேமீேத்திய அட்டவறண மற்றும்  செயல்பரட்டு பேரங்கள் ேற்றிய ேகவலுக்கு, 

வரடிக்றகயரளர்கள் 905.874.2999 என்ற எண்ணில் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்தின் சேரடர்பு 

றமயத்றே அறழக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறரர்கள். வழக்கமரன தெறவ 

புதுப்பிப்புகளுக்கு, www.bramptontransit.com க்கு வருரக தரவும் அல்லது ட்விட்டாில் 

@bramptontransit ஐப் ேின்ததாடரவும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்துகளில்  பயணம் செய்யும் தபரது, பேருந்ரதப் பயன்படுத்தும் நபர்கள், தபருந்து 

மற்றும் முரையங்களில் இறுக்கமரன முக கவேத்ரத அணிய நிறனவூட்டப்படுகிறரர்கள்; மருத்துவ 

அவெரம் இருந்தால் தவிர, பயணம் செய்யும் தபரது ெரப்பிட அல்லது குடிப்பேற்கு முகக் கவேங்ககறளத் 

தாழ்த்துவரதக் ேவிர்க்கவும்.  பயணம் செய்யும் தபரது, றக சுத்ேிகரிப்ேி அல்லது துறடப்பரன்கள் தபரன்ற 

ேங்கள் செரந்ே கிருமிநரெினிகறள எடுத்துச் செல்லவும், றககறள அடிக்கடி கழுவவும், இருமல் அல்லது 

தும்மலின்போது அவரவர் முழங்ரககளில் மரறத்தேடி தேய்யும்ேடியும் ேயணிகள் 

நிறனவூட்டப்படுகிறரர்கள். 

 

துப்புரவு மற்றும் சுத்ேிகரிப்புக்காை  தமம்படுத்ேப்பட்ட கால அட்டவறண நறடமுறறயில் உள்ளது. 

ஒவ்சவரரு 48 மணி தநரத்ேிற்கும் அறனத்து கடினமரன தமற்பரப்புகள், இயக்குேவர் கூண்டுகள் மற்றும் 

இருக்றககறள கிருமி நீக்கம் செய்வது ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து ேிறுவைத்தின்  இலக்கரகும். சபரும்பரலரன 

தபருந்துகள் ேற்தபரது ஒவ்சவரரு 24 மணி தநரமும் சுத்ேம் தேய்யப்படுகின்றன. கட்டிடங்கள் மற்றும் 

சடர்மினல்களில் உள்ள கடினமரன தமற்பரப்புகள் ேினெரி அடிப்பறடயில் துறடக்கப்பட்டு 

சுத்ேப்படுத்ேப்படுகின்றன. 

கட்டிடங்களுக்கு உள்பள தோழுதுபோக்கு வேதிகள் 

http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKrwHsGjyx6f9mhaINph%2B4OPAgD%2FNz%2FsCUj5OF%2FJw6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=419GbF%2FhpleaGDJCuzsSbqfAaKWNU8wzbEV8ACbsnYQ%3D&reserved=0


 

 

ஜனவரி 5, 2022 புேன்கிழறம துவங்கி, ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரின் சபரழுதுதபரக்கு றமயங்கள் ேற்கரலிகமரக 

மூடப்படும், தமலும் அறனத்து உட்புற சபரழுதுதபரக்கு நிகழ்ச்ெிகளும் தெறவகளும் இறடநிறுத்ேம் 

செய்யப்படும். 

சபரழுதுதபரக்கு தெறவகள் மற்றும் வெேிகள் சேரடர்பரன அறிவிப்புகறள  www.brampton.ca/recreation  

எனும் வறலப்பக்கத்ேில் கரணலரம். 

டிரரப்-இன் புதரரகிரரமிங்: உடற்சபரருத்ேம், நீச்ெல், ஸ்தகட் மற்றும் ஸ்தபரர்ட்ஸ் நிகழ்ச்ெிகளுக்கு 

ஏற்கனதவ முன்பேிவு செய்துள்ள வரடிக்றகயரளர்கள் ேங்கள் கணக்கில் ேன்னியக்கமரன வரவு 

றவப்பிறனப் சபறுவரர்கள். 

ேதிவு தேய்யப்ேட்ட ேிகழ்ச்ேி ேிரல்கள்: குளிர்கரலத்ேிற்சகன பேிவு செய்யப்பட்ட அமர்வு நிகழ்ச்ெி நிரல்கள் 

ஜனவரி 31, 2022 வறர ேற்கரலிகமரக இறடநிறுத்ேம் செய்யப்படுகின்றன. நிகழ்ச்ெி முடியும் தேேிகளில் 

எந்ே ெீர்செய்ேலும் செய்யப்பட மரட்டரது. இந்ேக் குறறக்கப்பட்ட பேிவுக்கரலமரனது நிகழ்ச்ெிகளுக்சகன 

பேிவு செய்ே வரடிக்றகயரளரின் கணக்கில் அவரது மீேமிருக்கும் கரலம் விகிேரச்ெரரப்படி வரவு 

றவக்கப்படும். 

கட்டிடங்கறள முன்பேிவு செய்ேல்: உள்ளரங்க விறளயரட்டு மற்றும் வரடறக வெேி கட்டிடங்கள் 

கட்டுப்பரடுகள் சகரண்ட விேிவிலக்குகளுடன் இறடநிறுத்ேப்பட்டுள்ளன. ஜனவரி 4, 2022 முேல், 

ஒப்பந்ேேரரர்கள் ேங்கள் முன்பேிவுகறள மரற்றியறமக்க அல்லது ரத்துசெய்ய, அவர்களின் கணக்கில் 

கிசரடிட் வழங்கப்படுவேற்கு ஊழியர்களரல் சேரடர்பு சகரள்ளப்படுவரர்கள். ஜனவரி 5, 2022 முேலரன 

முன்பேிவுகளில் சேரடங்கி, கரலவரிறெப்படி ஒப்பந்ேேரரர்கறள அவர்கள் சேரடர்பு சகரள்வரர்கள் 

என்பறே நிறனவில் சகரள்ளவும். 

உறுப்பினரரேல்: ஒரு மரே உறுப்பினர் ெந்ேர ரத்து செய்யப்பட்டு,  விகிேரச்ெரர அடிப்பறடயில் ஜனவரி 5, 

2022 தேேிக்கு வரவு றவக்கப்படும்.   recreationadmin@brampton.ca ஐத் சேரடர்பு சகரள்வேன் மூலமரக 

பணம் ேிருப்பி வரங்குேறலக் தகட்டுப்சபறலரம். 

கட்டிடங்களுக்கு சவளியிலரன சபரழுதுதபரக்கு வெேிகள் 

ேிறந்ேசவளி பனிச்ெறுக்கு வறளயங்கள் முேலில் வருபவருக்தக முேலில் எனும் அடிப்பறடயில் சேரடர்ந்து 

இயங்கும்; இது கரல நிறல அனுமேித்ேல் மற்றும் ஐஸ்கட்டி இருப்பு ஆகியவற்றறப் சபரருத்து இருக்கும். 

வருறகயரளர்கள் ேங்களின் வருறகக்கும் முன்னேரகதவ, ேிறந்ேசவளி ஸ்கீயிங் செய்ேலுக்கரன 

வழிகரட்டுேல்கள் மற்றும் இயங்கிக் சகரண்டிருக்கும் நிறலறம பற்றிய ெமீபத்ேிய  

ேகவல்களுக்கு www.brampton.ca/outdoorskating எனும் வறலப்பக்கத்றே பரர்க்க 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறரர்கள். 

mailto:recreationadmin@brampton.ca
http://www.brampton.ca/outdoorskating


 

 
 

 

 

மவுண்ட் ெிங்க்வரகவ்ஸியில் இருக்கின்ற தபரகிற தபரக்கில் நுறழயக்கூடிய ஸ்கீயிங் செய்ேல், ஸ்தனர 

தபரர்டிங் மற்றும் டியூபிங் ஆகியறவ உத்தேெமரக ஜனவரி 14, 2022 தேேிக்கு, கரலநிறல மற்றும் 

பனிப்சபரழிவு அனுமேிக்கும் பட்ெத்ேில் ேிறக்க ேிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ேடுப்பூெி 

செலுத்ேிக்சகரண்டறமக்கரன ெரன்று கரட்டுேல் ஸ்கீயிங் டிக்கட் சபறும்தபரது கரட்டப்படதவண்டும். 

ஸ்கீயின் செல்லும் இடங்களில், ேடுப்பூெி செலுத்ேிக்சகரண்டறமக்கரன ெரன்று கரட்டுேல் ெம்பந்ேமரன 

தமலும் ேகவல்களுக்கு, வருறக ேரவும்: www.brampton.ca/mountching. 

தரரஸ் கட்டிடம் மற்றும் நிகழ்த்து கறல அரங்குகள்: 

ஜனவரி 5, 2022 தேேிக்கு ப்ரரம்ப்ட்டன் நகரின் அறனத்து நிகழ்த்து கறல நிகழ்ச்ெிகளுக்கரன 

கட்டிடங்களில்  தநயர்கள் தநரில் இருந்து கண்டுகளிப்பது ேற்கரலிகமரக ரத்து செய்யப்படுகிறது. 

boxoffice@brampton.ca க்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்புவேன் மூலமரக கரதெரறல/வரவு றவத்ேல், கணக்கில் 

வரவு றவத்ேல், அல்லது நன்சகரறடயளிப்பு  ஆகியறவ, டிக்கட் றவத்ேிருக்கும் அறனத்து நபர்களுக்கும் 

கிறடக்கும்.  

ப்ரரம்ப்ட்டன் சேரழில்முறனதவரர் றமயம் 

இந்ே இக்கட்டரன தவறளயில், ப்ரரம்ப்ட்டன் சேரழில்முறனதவரர் றமயம் வியரபரரங்களுக்கு 

ஆேரவளிக்க விறழகிறது. இேற்கரன முன்பேிவு செய்ய வருறக ேரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

பகாவிட்-19 தடுப்பூேி தேலுத்திக்தகாள்ளுதல் 

உங்கரளயும் மற்றவர்கரளயும் ோதுகாத்துக்தகாள்வதற்காை மிகச்ேிறந்த வழி தடுப்பூேி 

தேலுத்திதகாள்ளுதபல ஆகும். ஐந்து மற்றும் அதற்கும் அதிகமாை வயது தகாண்படாருக்காை 

முன்ேதிவுகரள இப்போது ஒன்ட்டாாிபயாவின் தடுப்பூேி தேலுத்துதலுக்காை முன்ேதிவு கட்டரமப்பு 

மூலமாக அல்லது 1.833.943.3900 என்ற எண்ணிற்கு அரழப்ேதன் மூலமாக முன்ேதிவு 

தேய்துதகாள்ளலாம். 

18 மற்றும் அதற்கு பமற்ேட்ட வயது தகாண்ட தைி ேேர்கள் இப்போது தங்களுக்காை பகாவிட்-19 

பூஸ்ட்டர் தேலுத்திக்தகாள்வதற்காை முன்ேதிவிரை தேய்து தகாள்ளலாம்; இதற்கு, அவரவாின் கரடேி 

படாஸ் தேலுத்திக்தகாண்ட பததியிலிருந்து  குரறந்தது மூன்று மாதங்கள் முடிந்திருக்க பவண்டும். 

முன்ேதிவு தேய்துதகாள்ள வருரக தரவும்: https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario  

பகாவிட்-19 தடுப்பூேி தேலுத்துதல் ேற்றிய மிக ேமீேத்திய தகவல்களுக்கு மாகாணத்தின் தடுப்பூேி 

தேலுத்தும் முரையத்திற்கு வருரக தரவும். 

  

முகக் கவேங்கள் 
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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


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பகாவிட்-19 கட்டாய முக கவேம் அணிதல் ேட்டத்திரை, ஏப்ரல்1, 2022 வரர ேகர ேிர்வாகம் 

ேீட்டித்திருக்கிறது எை குடியிருப்புவாேிகளுக்கு ேிரைவூட்டப்ேடுகிறது. 

 

பகாவிட்-19 கட்டாய முக கவேம் அணிதல் ேட்டத்தின் கீழாக, ப்ராம்ப்ட்டைில் உள்ள அரைத்து தோது 

கட்டிடங்களின் உட்புறத்தில் மருத்துவம் அல்லாத முக கவேம் அணிவது கட்டாயமாகும். கழுத்தில், 

தரலயில்  அணியும் எந்தவித துணிகள் அல்லது கதகதப்ோக்கும் கம்ேளிகள் ஆகியரவ 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்ேட்ட முக கவேங்கள் ஆகமாட்டா. பமலும் இந்தச் ேட்டத்தின்ேடி, உணவு 

ோப்ேிடும்போது அல்லது ோைம் அருந்தும்போது, அதற்காை உாிய இடத்தில் அமர்ந்தேடி இருக்கும்போது   

மட்டுபம முக கவெம் கழற்றப்ேட பவண்டும். 

 

ேகரவாேிகள், உடல்ாீதியாக இரடதவளி விட்டேடி, ேல்ல சுகாதார ேழக்கங்கரளக் கறடப்ேிடித்தேடி 

மற்றும் முக கவேங்கரள அணிந்தேடி, ததாற்று ேரவாமல் தடுக்க,  ததாடர்ந்து தங்கள் ேங்களிப்ரே தேய்து 

வருவதற்காக, ேகர ேிர்வாகம் அவர்களுக்கு ேன்றி ததாிவித்துக் தகாள்கிறது. 

 

  

  

 

ஊடக ததாடர்பு  

ப்ரப்ப ாத் ரகந்த் 

ஒருங்கிரணப்ோளர், ஊடகம் & ேமுதாய ஈடுோடு 

யுக்திாீதியாை தகவல்ததாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் ேகரம் 

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

  

 

mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

