
 

 
 

 

 

மாகாண நடவடிக்கககளுடன் ஒத்துப்ப ாகும் வககயில் பகாவிட்-19 க்கு எதிரான 

நடவடிக்ககககை எச்சாிக்ககயுடனும்  டிப் டியாகவும் தைர்த்துவதற்காக  ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்வாகம் புதிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பசகவககை வழங்க தயாராகிறது  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஜனவாி 25, 2022) – கடந்த வாரத்தில் ஒன்ட்டாாிபயா அரசாங்கத்தின் அறிவிப் ிகனத் 

ததாடர்ந்து, ஜனவாி 31 ததாடங்கி நிகழ்ச்சிககையும் பசகவககையும் வழங்க, சில கட்டிடங்ககை 

மீண்டும் திறக்க, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தயாராகிறது. 

ஜனவாி 31 முதல் அமலாகவிருக்கும் மாகாணத்தின் சுகாதார மற்றும்  ாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 

  

ஜனவாி 31, 2022, திங்கட்கிழகம 12:01 மணி அைவில் இருந்து  ின் வரும் நடவடிக்கககள் இருந்துவரும்: 

• சமூக கூட்டங்கள் கூடுவதில் 10 ந ர்கள் எனும் வரம் ில் இருந்து 25 ந ர்கள் என அதிகாித்தல். 

• கட்டிடங்களுக்கு உள்ைாக அவற்றின் தகாள்திறனில் 50 சதவீத எண்ணிக்ககயிலான ந ர்கள் 

எனும் வரம் ிகனப் ப ணுதல் அல்லது அதிகாித்தல், இதில் கீழுள்ைகவ தவிர்த்து பவறு  ிறவும் 

இருக்கும்: 

o சிற்றுண்டியகங்கள், மது ார்கள் மற்றும் நடனம் ஆடும் வசதிகள் இல்லாத  ிற உணவு 

மற்றும்  ானம் வழங்கும் நிறுவனங்கள்; 

o சில்லகற விற் கனக் ககடகள் (மைிககக் ககடகள் மற்றும் மருந்து 

விற் கனக்ககடகள் உள் ட); 

o ஷாப் ிங் மால்கள்; 

o உடற் யிற்சிசாகலகள் உள்ைிட்ட,  ார்கவயாைர் கூடுமிடமல்லாத  குதிகள் மற்றும் 

த ாழுதுப ாக்குாீதியிலான உடற்த ாருத்தம் தசய்துதகாள்ளும் வசதிகள்; 

o திகரயரங்குகள்; 

o கூட்டம்  மற்றும் நிகழ்ச்சி நடத்தும் இடங்கள்; 

o நீர் விகையாட்டுப் பூங்காக்கள் உள்ைிட்ட த ாழுதுப ாக்கும் வசதிகள் மற்றும் 

மகிழ்ச்சியூட்டும் பூங்காக்கள்; 

o அருங்காட்சியகங்கள், ஓவியக் கூடங்கள், மீன்காட்சி சாகலகள், மிருக காட்சி 

சாகலகள் மற்றும் இகவ ப ான்ற ஈர்க்கும் இடங்கள்; 

o பகஸிபனாக்கள்,  ிங்பகா அரங்குகள் மற்றும்  ிற விகையாட்டு நிறுவன 

அகமப்புக்கள்; மற்றும் 

o மதாீதியான பசகவகள், சடங்குகள் அல்லது சம் ிரதாயங்கள். 

• விகையாட்டு நிகழ்ச்சிகள், இகசக்கச்பசாி அரங்குகள் மற்றும் நாடக தகாட்டகககள் ப ான்ற 

இடங்கைில்,  அவற்றின் தகாள்திறனில் 50 சதவீதம் ந ர்கள் அல்லது 500 ந ர்கள் இதில் எது 

குகறபவா அவ்வைவுக்கான தகாள்திறனில்  ார்கவயாைர்ககை அனுமதித்தல். 



 

 

ஏற்தகனபவ இருக்கும் கட்டிட அகமப்புக்கைில் தடுப்பூசி தசலுத்திக்தகாண்டகமக்கான 

பமம் டுத்தப் ட்ட சான்று மற்றும் இதர பதகவப் ாடுகள் ததாடர்ந்து இருக்கும். 

நகர பசகவகள், நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கட்டிட வசதிகள்  

  

நகர் மன்றம் மற்றும் த ருநிறுவனங்களுக்கான கட்டிடங்கள் 

  

 ிப்ரவாி 21 ஆம் பததிக்கு நகர் மன்றம் மற்றும் த ருநிறுவன கட்டிடங்கைில், ப ாகிற ப ாக்கில் மக்கள் 

பநாில் வந்து பசகவககைப் த றுவது அனுமதிக்கப் டும்  அது வகர முன் திவின் ப ாில் மட்டுபம 

பசகவகள் இருக்கும். முன் திவு தசய்து தகாள்ை வருகக தரவும்: www.brampton.ca/skiptheline. 

கூட்டம் கூடும் கட்டிட வசதிகள் மற்றும் அவற்றுக்கான வாடகக  ற்றிய பமலும் தகவல்கள் வரவிருக்கும் 

வாரங்கைில் வழங்கப் டும்.  

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து 

  

அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரர, ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து குரறக்கப்ேட்ட பேரவகள் 

தரப் ட்டு இயக்கப்ேடுகிறது. கூடபவ, பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட பேருந்து முரைய ேணி பேரங்கள் ேீர் 

தேய்யப்ேடுகின்றை. 

பேருந்து தடங்களுக்காை மிகேமீேத்திய அட்டவகண மற்றும்  தசயல் ாட்டு பேரங்கள் ேற்றிய தகவலுக்கு, 

வாடிக்ககயாைர்கள் 905.874.2999 என்ற எண்ணில் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்தின் ததாடர்பு 

கமயத்கத அகழக்க ஊக்குவிக்கப் டுகிறார்கள். வழக்கமான பசகவ 

புதுப் ிப்புகளுக்கு, www.bramptontransit.com க்கு வருரக தரவும் அல்லது ட்விட்டாில் 

@bramptontransit ஐப் ேின்ததாடரவும். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்துகளில்   யணம் தசய்யும் ப ாது, பேருந்ரதப்  யன் டுத்தும் ந ர்கள், ப ருந்து 

மற்றும் முரையங்களில் இறுக்கமான முக கவேத்ரத அணிய நிகனவூட்டப் டுகிறார்கள்; மருத்துவ 

அவசரம் இருந்தால் தவிர,  யணம் தசய்யும் ப ாது சாப் ிட அல்லது குடிப் தற்கு முகக் கவேங்கககைத் 

தாழ்த்துவரதக் தவிர்க்கவும்.   யணம் தசய்யும் ப ாது, கக சுத்திகாிப்ேி அல்லது துகடப் ான்கள் ப ான்ற 

தங்கள் தசாந்த கிருமிநாசினிககை எடுத்துச் தசல்லவும், ககககை அடிக்கடி கழுவவும், இருமல் அல்லது 

தும்மலின்போது அவரவர் முழங்ரககளில் மரறத்தேடி தேய்யும்ேடியும் ேயணிகள் 

நிகனவூட்டப் டுகிறார்கள். 

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


 

 
 

 

 

 

துப்புரவு மற்றும் சுத்திகாிப்புக்காை  பமம் டுத்தப் ட்ட கால அட்டவகண நகடமுகறயில் உள்ைது. 

ஒவ்தவாரு 48 மணி பநரத்திற்கும் அகனத்து கடினமான பமற் ரப்புகள், இயக்குேவர் கூண்டுகள் மற்றும் 

இருக்ககககை கிருமி நீக்கம் தசய்வது ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து ேிறுவைத்தின்  இலக்காகும். த ரும் ாலான 

ப ருந்துகள் தற்ப ாது ஒவ்தவாரு 24 மணி பநரமும் சுத்தம் தேய்யப் டுகின்றன. கட்டிடங்கள் மற்றும் 

தடர்மினல்களில் உள்ள கடினமான பமற் ரப்புகள் தினசாி அடிப் கடயில் துகடக்கப் ட்டு 

சுத்தப் டுத்தப் டுகின்றன. 

 

தோழுதுபோக்கு 

கட்டிடங்களுக்கு உள்பள தோழுதுபோக்கு வேதிகள் 

 

தோழுதுபோக்கு ரமயங்கள் ஜைவாி 31 ஆம் பததி திங்கட்கிழரமயன்று, திட்டமிடப்ேட்ட ேதிவு 

தேய்யப்ேட்ட  மற்றும் போகிற போக்கில் தேல்லக்கூடிய ேிகழ்ச்ேிகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்ேடும். 

மாகாண ஒழுங்குமுரறகளுக்கு ஏற்ே, தோழுதுபோக்கு ரமயங்களின் தகாள்திறன் வரம்புகளின் 

எண்ணிக்ரக 50 ேதவீதமாக குரறக்கப்ேடும். இந்த தோழுதுபோக்கு ரமயங்களுக்குச் தேல்ல முன்கூட்டி 

ேதிவு தேய்தல் பதரவயில்ரல என்றாலும், முதலில் வருேவர்களுக்கு முன்னுாிரம என்ற அடிப்ேரடயில் 

அனுமதி என்ேதால் முன்கூட்டிதய ஆன்ரலைில் தங்கள் வருரகரயப் ேதிவு தேய்து தகாள்வது 

ோிந்துரரக்கப்ேடுகிறது. ஜைவாி 27 காரல 10 மணி முதல்  www.brampton.ca/registerforprograms க்கு 

வருரக புாிந்து கிரடக்கவிருக்கும் ேிகழ்ச்ேிகள் என்ைதவை ோர்ரவயிட்டுக்தகாள்ளலாம். 

 

குளிர்காலத்திற்கு ேதிவு தேய்யப்ேட்ட ேருவகால ேிகழ்ச்ேிகள் 

குளிர்காலத்திற்கு ேதிவு தேய்யப்ேட்ட ேருவகால ேிகழ்ச்ேிகளுக்காை அமர்வு குறுகிய கால அமர்வாக 

ஜைவாி 31 ஆம் பததி துவங்கும் வாரத்தில் மீண்டும் துவங்கும். ேிகழ்ச்ேி முடியும் பததிகள் ேீர் 

தேய்யப்ேடும். குளிர்கால ேிகழ்ச்ேிகளுக்கு ேதிவு தேய்து தகாண்ட ேங்பகற்ோளர்கள் தங்கள் 

வாடிக்ரகயாளர் கணக்கில் வரவு ரவக்கப்ேட்ட விகிதாச்ோரப்ேடி அமர்வின் குரறக்கப்ேட்ட கால 

அளவிற்கு ேற்று ரவக்கப்ேடுவார்கள். 

 

உறுப்ேிைராதல் 

http://www.brampton.ca/registerforprograms


 

 

உறுப்ேிைர் பேர்க்ரக ஜைவாி 26 புதன்கிழரம காரல 10 மணிக்கு துவங்கும். கிரடக்கவிருக்கும் 

உறுப்ேிைராதல் விருப்ேத்ததாிவுகரளப் ேற்றி  இங்கு காணலாம்:  www.brampton.ca/memberships. 

தடுப்பூேி தேலுத்திக்தகாண்டதற்காை ோன்று காட்டபவண்டிய பதரவ 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குள் நுகழயும் 12 மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ட வயது தகாண்ட அகனத்து 

 ார்கவயாைர்களும் தடுப்பூசி ததலுத்திக்தகாண்ட நிகலக்கான ஆதாரத்கதக் காட்ட பவண்டும். 

இகைஞர்கள்,  யிற்சியாைர்கள்,  யிற்றுனர்கள்,  ராமாிப் ாைர்கள், தன்னார்வத் ததாண்டர்கள் மற்றும் 

விகையாட்டு அதிகாாிகள் உட் ட த ாழுதுப ாக்கு கமயங்கைில்  ங்பகற் ாைர்கள் மற்றும் 

 ார்கவயாைர்கள் ஆகிய அகனவருக்கும் இது த ாருந்தும். 

2022 இல் 12 வயகத அகடயும் குழந்கதகளுக்கு (2010 இல்  ிறந்தவர்கள்) அவர்கள்  ிறந்த நாைிலிருந்து 

12 வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கப் ட பவண்டும்; இந்த பவரளயில் உட்புற விகையாட்டு மற்றும் 

த ாழுதுப ாக்கு வசதிகைில் தடுப்பூசி தேலுத்திக்தகாண்டரமக்காை ஆதாரத்கதக் காட்ட பவண்டிய 

அவசியமில்கல. இது குழந்கதகளுக்கு தடுப்பூசி தேலுத்தத் பதகவயான பநரம் தகாடுக்கும் மற்றும் 

தடுப்பூசி தேலுத்திக்தகாண்டரமக்காை சான்று காட்டுவரதப் பூர்த்தி தசய்யும். 12 வார கால அவகாசம் 

முடிந்த  ிறகு, தடுப்பூசி தேலுத்திக்தகாண்டரமக்காை ஆதாரத்கதக் காட்ட பவண்டும். 

  

தடுப்பூேி தேலுத்திக்தகாண்டரமக்காை ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க ோன்றுகள் 

த ாழுதுப ாக்கு கமயங்களுக்கு வரு வர்கள் QR குறியீடு மற்றும் Verify Ontario ஆப் உேபயாகித்த  

பமம் டுத்தப் ட்ட தடுப்பூசி சான்றிதகழ  யன் டுத்த பவண்டும். QR குறியீட்கட டிஜிட்டல் முகறயில் 

 யன் டுத்தலாம் அல்லது காகிதத்தில் அச்சிட்ட நககல காண்ேிக்கலாம். தனிந ர்கள் இங்கு  வருரக 

புாிந்து தங்கள் பமம் டுத்தப் ட்ட சான்றிதகழ QR குறியீட்டுடன்  திவிறக்கம் தசய்து தகாள்ைலாம். 

எதிர்மகறயான COVID-19 பசாதகனக்கான ஆதாரம் தடுப்பூசி முழுரமயாக தேலுத்திக்தகாள்ளப்ேட்டது 

எனும் ஆதாரத்திற்கு மாற்றாக ஏற்றுக்தகாள்ைப் டாது. த ாழுதுப ாக்கு கமயங்ககை அணுக 

எழுத்துப்பூர்வ மருத்துவ விலக்குகள் இனி ஏற்கப் டாது. 

 

ஆன்ரலன் தகுதி கண்டறிதல் 

ப்ராம்ப்ட்டன் த ாழுதுப ாக்கு கமயங்களுக்கு வருவதற்கு முன் அகனத்து  ார்கவயாைர்களும் 

ஆன்கலன் ஸ்கிாீனிங் மற்றும் ததாடர்பு தகாண்டகமக்கான தடமறிதல்  டிவத்கத பூர்த்தி தசய்வதற்கான 

விருப் த் பதர்விகனப் த றுவார்கள். ஆன்கலன் ஸ்கிாீனிங் கருவிகய அணுக, இங்கு தசல்க. 

http://www.brampton.ca/memberships
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fget-proof%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jFSGwvnWGOErNtE%2Bh5Gek7Ex9%2BMlt5BUMmVwXkRu%2B34%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recscreening


 

 
 

 

 

 ார்கவயாைர்கள் தங்கள் வருககக்கு முன்னதாகபவ ஸ்மார்ட்ஃப ான்/கணினிகயப்  யன் டுத்தி 

ஆன்கலனில் ப்ாீ-ஸ்கிாீனிங் பகள்விகளுக்கு  திலைித்து தங்கள் பநரத்கத மிச்சப் டுத்தலாம். 

நியமிக்கப் ட்ட ஸ்கிாீனிங்  குதி/நுகழவாயிலுக்கு வந்தவுடன், அகனத்து  ார்கவயாைர்களும் அவரவர் 

ததாகலப சியில் காட்சிப் டுத்துவதன் மூலம் தகுதி த ற்றகத  ( ச்கச சாி ார்ப்பு குறி) காண் ிக்க 

பவண்டும். ஆன்கலன் ப்ாீ-ஸ்கிாீனிங்கக முடிக்க விரும் ாத  ார்கவயாைர்களுக்கு அந்தந்த இடத்தில் 

காகித அடிப் கடயிலான ததாடர்புத் தடமறிதல் ததாடர்ந்து கிகடக்கும். 

 

திறந்ததவைி புத்துணர்வாக்கல் வசதிகள் 

திறந்ததவைி ஸ்பகட்டிங் மற்றும் மவுண்ட் சிங்க்வாகவ்சி உள்ைிட்ட தவைிப்புற நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 

வசதிகள் ததாடர்ந்து கிகடக்கின்றன. திறந்ததவைி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பசகவகள் ததாடர் ான 

சமீ த்திய தகவல்கள்www.brampton.ca/winterwonderland எனும் வகலப் க்கத்தில் கிகடக்கின்றன. 

 னிச்சறுக்கு வகையங்கள், முதலில் வரு வர்களுக்கு முன்னுாிகம என்ற அடிப் கடயில், வானிகல 

மற்றும்  னிச்சூழல் அனுமதிக்கும்  ட்சத்தில் ததாடர்ந்து தசயல் டும்.  ார்கவயாைர்கள் தங்கள் 

வருககக்கு முன் ாகபவ திறந்ததவைி  னிச்சறுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் திறந்ததவைி வகையங்கள் 

தசயல் டும் நிகலகய ததாிந்துதகாள்ை www.brampton.ca/outdoorskating எனும் வகலப் க்கத்கதப் 

 ார்கவயிட ஊக்குவிக்கப் டுகிறார்கள். 

  

பராஸ் கட்டிடம் மற்றும் நிகழ்த்து ககல அரங்குகள் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அகனத்து நிகழ்த்து ககல நிகழ்ச்சிகளுக்கான கட்டிடங்கள்  பநயர்கள் ஒத்திகக 

தசய்யவும்  திவு தசய்யப் டும் நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் கிகடக்கும். பநயர்கள் பநாில் இருந்து 

கண்டுகைிக்கும் ேிகழ்ச்ேிகள் மார்ச் 2022 இல் துவங்கும்; இது பகாவிட்-19 க்காை கட்டுப்ோடுகளுடன் 

இருக்கும். 

 

 ிப்ரவாி 21, 2022 அன்று கார்டன் ஸ்க்பவர்-இல் திறந்ததவைி நிகழ்ச்சி நடத்துதல் இடம்த றும்.. 

 

வரவு/காபசாகல க்கான  ணம் திருப் ிக் தகாடுத்தல், கணக்கில் வரவு கவத்தல் ஆகியகவ  அகனத்து 

டிக்கட் கவத்திருப் வர்களுக்கும் கிகடக்கும்; இதற்கான வழி இந்த மின்னஞ்சலுக்கு 

எழுதுவபதயாகும்: boxoffice@brampton.ca. 

 

கூடுதல் வி ரங்கள் கிகடக்குமிடம்: www.therosebrampton.ca.  

 

http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/outdoorskating
mailto:boxoffice@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lKVxl0ZLiQCQNcWRWLZMZaYjEHJ6GI7mnC0XUyBr%2FL0%3D&reserved=0


 

 

LBP மற்றும் சிாில்  ார்க் நாடக தகாட்டகககள் மார்ச் 2022 இல் பகாவிட்-19 க்கான கட்டுப் ாடுகளுடன் 

மீண்டும் திறக்கும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நூலகம் 

 

ப்ராம்ப்ட்டன்  நகாின் அகனத்து நூலக கிகைகளும் கிகை பசகவகளுக்காக தினமும் திறந்திருக்கும்; 

மவுண்ட் ப்ைதெண்ட் வில்பலஜ் -இல் மட்டும் எட்ட இருந்து எடுத்துக்தகாள்ளும் பசகவகய வழங்கும்,. 

விகரவில், புதராஃ ெர்ஸ் பலக், பலாஃ ர்ஸ் பலக் மற்றும் சிங்க்வாகவ்சி பூங்காக்கைில் 

குடியிருப் ாைர்கள் திறந்ததவைியில் இருந்த டி ககதககை  டித்து அனு விக்க முடியும்; இது விகரவில் 

வரவிருக்கிறது. சிங்க்வாகவ்சி கிகை நூலகம், முதலில் வரு வருக்பக முன்னுாிகம என்ற அடிப் கடயில் 

இலவச குைிர்காலச் தசயல் ாட்டுக் கருவி ததாகுப்புககைக் தகாடுக்கிறது. விவரங்களுக்கு 

www.bramptonlibrary.ca வகலத்தைத்கதப்  ார்க்கவும்.  

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 

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, 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cxr4kW4zYfckGdGJSSy09Ld2mmdQh9tD0GaEnJqWCNc%3D&reserved=0
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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 கவசம் கழற்றப்ேட பவண்டும். 

 

ேகரவாேிகள், உடல்ாீதியாக இரடதவளி விட்டேடி, ேல்ல சுகாதார ேழக்கங்கரளக் ககடப்ேிடித்தேடி 

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

வருவதற்காக, ேகர ேிர்வாகம் அவர்களுக்கு ேன்றி ததாிவித்துக் தகாள்கிறது. 
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ஊடக ததாடர்பு  

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிகணப் ாைர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகவல் ததாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  905-874-3426 | 

Monika.Duggal@brampton.ca 
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