
 

 
 

 

 

aவெப்ப எச்சரிக்கையின்பபரது குடியிருப்புெரசிைகை குைிர்ச்சியரை கெத்திருக்ை 

ப்ரரம்ப்ட்டன் நைரம் வெப்ப நிெரரணம் அைிக்கும் இடங்ைகைத் திறக்ைிறது 

  

ப்ரரம்ப்ட்டன், ON (ஜூன் 22, 2022) – பநற்கறய தினம் பீல் பிரரந்தியம் ெிடுத்த வெப்ப 

எச்சரிக்கைகயத் வதரடர்ந்து ஜூன் 21 ஆைிய இன்கறய தினத்தில் துெங்ைி, குடியிருப்புெரசிைள் தங்ைகை 

குைிர்ச்சியரை கெத்துக்வைரள்ெதன் முக்ைியத்துெம் பற்றி ப்ரரம்ப்ட்டன் நைர நிர்ெரைம் அெர்ைளுக்கு 

நிகனவூட்டுைிறது. 

நைர நிர்ெரைமரனது, வபரதுமக்ைள் ெந்துபபரகும் தங்ைைின் ைட்டிடங்ைள் அகனத்திலும் (ப்ரரம்ப்ட்டன் 

சிெிக் கமயம், நைர் மன்றம், வபரழுதுபபரக்கு கமயங்ைள் மற்றும் நூலைங்ைள்) ெழக்ைமரன பணி 

பநரங்ைைில் வெப்ப நிெரரணம் அைிக்கும் இடங்ைகைத் திறந்துள்ைது. 

 

நைரின் ஸ்ப்ைரஷ் பபட் வசயல்புரியும் பநரங்ைள் தினமும் ைரகல 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி ெகரயும், 

சிங்க்ெரைவ்ஸியில் உள்ை நீரில் அகைந்து ெிகையரடும் குைங்ைள், ைரலநிகல அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், 

தினமும் ைரகல 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி ெகரயும் திறந்திருக்கும். 

வெப்பத்திலிருந்து தங்ைகைக் ைரத்துக்வைரள்ை பின்ெரும் சிறு குறிப்புக்ைகை ப்ரரம்ப்ட்டன் நைரெரசிைள் 

தங்ைள் மனத்தில் வைரள்ளுதல் நலம். 

  

திறந்தவெைி வசயல்பரடுைகைக் குகறக்ைவும்  

குடியிருப்புெரசிைள் திறந்தவெைி வசயல்பரடுைகைக் குகறத்துக்வைரள்ை ஊக்ைமைிக்ைப்படுைிறரர்ைள். 

வெய்யிலில் அதிை பநரம் இல்லரமல் இருத்தல், எரரைமரன தண்ணீர் குடித்தல் மற்றும் குைிரூட்டப்பட்ட 

இடங்ைள் அல்லது நிழலரன பகுதிைைில் இருத்தல் ஆைியெற்றுக்கு  ஊக்ைமைிக்ைப்படுைிறரர்ைள். 

 

ஆபத்தில் சிக்ைக் கூடிய தனி நபர்ைள் 

மூத்த குடிமக்ைள் மற்றும் இைம் குழந்கதைள்தரன் குறிப்பரை  ஆபத்துக்கு ஆட்படுெரர்ைள் மற்றும் இப்படி 

ஆட்பட்டுெிடலரம் என தரங்ைள் நிகனக்ைின்ற நண்பர்ைள் மற்றும் குடும்பத்தினகர வமய்நிைரரை அல்லது 

வதரகலபபசி ெழியரை அவ்ெப்பபரது அெர்ைைின் நலன் ெிசரரிக்ை ஊக்ைமைிக்ைப்படுைிறரர்ைள். 

வசல்லப்பிரரணிைள் 

வசல்லப்பிரரணிைகை குளுகமயரை கெத்துக்வைரள்ெதற்ைரன சிறு குறிப்புைள்: 

• உங்ைள் வசல்லப்பிரரணிைகை நடப்பதற்ைரை வெப்பமரை இருக்கும் வெைிப்புறங்ைளுக்கு 

அகழத்துச் வசல்லபெண்டரம் மற்றும் ைட்டிடங்ைளுக்கு உள்ைரைபெ கெத்திருக்ைவும்  - வெறும் 



 

 

ைரலரல் நரமே கூட நடக்ைபெ முடியரத உஷ்ணம் க ொண்ட நகடபரகதைள், 

வசல்லப்பிரரணிைைின் பரதங்ைளுக்கு மிை மிை உஷ்ணமரை இருக்கும். 

• ஏரரைமரன தண்ணீர் வைரடுக்ைவும் 

• வீடுைைின் உள்ைரை ைரற்பறரட்ட ெசதி வசய்யவும் 

• வெய்யிலில் இருக்கும் பநரத்கதக் குகறத்து நிழல் ஏற்படுத்தவும் 

அதிை வெப்பரன நிகலயில், குழந்கதைள் மற்றும் வசல்லப்பிரரணிைகை ைெனிப்பரரற்று ெரைனங்ைைில் 

தனித்து ெிடரதீர்ைள். 

 

 

தண்ணீரில் பரதுைரப்பரை இருக்ைவும் 

நீர்நிகல அருைில் பரதுைரப்பரை ெிகையரடுமரறு குடியிருப்புெரசிைளுக்கு நிகனவூட்டப்படுைிறது: 

• நீரில் இருக்கும்பபரது குழந்கதைகை எப்பபரதுபம கைக்வைட்டும் தூரத்தில் கெத்திருங்ைள் 

• ஒருபபரதும் தனித்து நீந்த விட பெண்டரம் 

• வைரல்கலப்புற குைங்ைைில் நரன்கு பக்ைமும் பெலிைள் அகமத்து உள் நுகழெகதக் குகறக்ைவும் 

மற்றும் ைட்டுப்படுத்தவும் 

• குைங்ைைில் அல்லது ைடற்ைகரைைில் இைம் குழந்கதைகை ெிடும்பபரது அெர்ைளுக்கு உயிர்ைரப்பு 

ைெசம் அணிெிக்ைவும் 

• உயிர் ைரப்புக்ைரன ைண்ைரணிப்பு வைரண்ட ைடற்ைகரைள் மற்றும் நீச்சல்குைங்ைகைபய பதர்வு 

வசய்யவும் 

• உபபயரைத்தில் இல்லரதபபரது, ைெனம் வைரடுக்ைப்படரத குழந்கதைள் அகைந்து ெிகையரடும் 

குைங்ைள் மற்றும் பக்வைட்டுைகைக் ைரலி வசய்துெிடவும் 

• உங்ைளுக்வைன தனி குைம் அல்லது குடில் இருக்குமரனரல், உயிர்ைரக்கும் திறகமைகை குடும்ப 

உறுப்பினர்ைள் ைற்றுக்வைரள்ெகத உறுதி வசய்யவும் 

வெப்பத்திலிருந்து பரதுைரத்துக் வைரள்ெது பற்றிய பமலும் தைெல்ைளுக்கு, ெருகை 

தரவும்: www.brampton.ca மற்றும் www.peelregion.ca 
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ஊடை வதரடர்பு 

ப்ரொம்ப்ட்டன் ந ர பன்மு   லொச்சொர ஊட ம் 

https://www.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fheat&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7ebab85874da49aa2a6d08d93b302e15%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637605900379935153%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B56eflmPdU1fSmANCr9RQu64fuNDVUmzhP3B%2FWVghsg%3D&reserved=0
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