
 
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து பேவெயினாில் 

பகாெிட் – 19 வதாற்று உறுதி வேய்யப்ேட்ட ஒரு நிகழ்வு 

ேற்றிய ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினாின் அறிக்வக 

 

வேவ்ொய், மார்ச் 24 2020  

 

மார்ச் 23, திங்கட்கிழவமயன்று,  நமது க்ளார்க் (Clark)  ெேதியவமப்ேில்  இருந்து, ப்ராம்ப்ட்டன் 

பேருந்து இயக்கியெர் ஒருெருக்கு பகாெிட் -19 (COVID-19) வதாற்று இருப்ேதாக ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர நிர்ொகத்தினருக்கு அறிெிக்கப்ேட்டது. இதுதான் ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்து 

ெவகயில் வதாற்று ேற்றி முதலாெதாக உறுதி வேய்யப்ேட்ட நிகழ்ொகும். 

 

இந்த பேருந்து ஓட்டுனருடன் நமது குழு வதாடர்புவகாண்டது, இெர் தனக்குத்தாபன வீட்டில் 

தனிவமப்ேடுத்திக் வகாண்டார். 

 

இந்த பெவளயில், ோதிக்கப்ேட்ட  அந்த தனி நேர் மற்றும் அெருவடய குடும்ேத்தினருக்கு 

ஆதரவு அளிப்ேதும், மற்றும் நமது ேணியாளர்கள் மற்றும் ேமுதாயத்தினாின் ோதுகாப்பு மற்றும் 

ஆபராக்கியத்வதக் காக்க வதாடர்ந்து உதெி வேய்ெதும் நகாின் முன்னுாிவம வகாண்ட 

ெிஷயமாகும். 

 

இது ேற்றி நகாின் நிர்ொகத்தினருக்கு வதாியப்ேடுத்திய உடபனபய, நமது ேணியாளர்கள் பீல் 

ேப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) ஐத் வதாடர்பு வகாண்டனர் மற்றும் வதாடர்பு 

வகாண்டேடிபய இருக்கின்றனர். இந்த ஓட்டுனருடன் வநருங்கிய வதாடர்பு வகாண்டிருந்த ேிற 

ேணியாளர்கவள பநரடியாக அணுகி ெருகின்றனர். இப்ேடி வதாடர்பு வகாண்டிருந்த 

ேணியாளர்கள் வோது சுகாதாரத் துவறயில் இருந்து ஆபலாேவனகவள வேறுொர்கள்; இது 

ேடிப்ேடியாக வகாடுக்கப்ேடும்; அெர்கவளத்  தனிவமப்ேடுத்துெது, மற்றும் ஆட்ேட்டதிலிருந்து 

14 நாட்களுக்கு அவடயாளங்களுக்காக கண்காணிக்கப்ேடுெது உள்ளிட்டவெ இதில் அடங்கும். 

வோது மக்கள் இருக்கும் ேமுதாயத்வதக் காட்டிலும் இந்தப் பேருந்தில் ேயணித்த/ேயணிக்கும் 

ேயணிகளுக்கு கூடுதல் அோயம் ஏதுமில்வல என பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) 



 

 

கூறுகிறார்கள். 

 

இந்த பெவளயில், அந்த ஒட்டுனர் மார்ச் 10, 11, 12 மற்றும் 13 பததிகளில் ேின் ெரும் 

ெழித்தடங்களில் ஓடும் பேருந்துகவள இயக்கியிருக்கிறார்: 

• 11 ஸ்டீல்ஸ் (Steeles)  

• 51 ெியர்ஃபோர்ட் (Hereford)  

• 53 பர லாஸன் (Ray Lawson) 

• 57 ோவராலாய்ஸ் (Charolais)  

 

ெிாிொன பநரங்கள் எவெ எவெ எனப் ோர்க்க  பீல் ப்ப்ளிக் வெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்தினர் பேர்ந்து ேணியாற்றுகின்றனர். 

 

இந்த குறிப்ேிட்ட நாட்களில் பமற்கூறிய பேருந்துகளில் ேயணம் வேய்து வதாற்று அறிகுறிகள் 

ஏதுமில்லாமல் நலமாக இருக்கும் ேயணிகள் தங்கள் தினோி ெழக்கப்ேடியான ேணிகவளத் 

வதாடரலாம், வோது சுகாதாரத்துவறவய நாட பெண்டியதில்வல. உங்களுக்கு வதாற்று 

அறிகுறிகள் பதான்றத் துெங்கினால், தயவு வேய்து வோது சுகாதாரத்துவறவய நாடவும். அெேர 

நிவல ேிகிச்வே உங்களுக்கு பதவெயானால்  தயவு வேய்து எண் 911 ஐ அவழக்கவும்.  

 

நமது ேணியாளர்கள், ேயணிகள் மற்றும் ேமுதாயத்தினாின் ோதுகாப்வேக் காக்க உதவும் 

அவனத்வதயும் நகாின் நிர்ொகம் வதாடர்ந்து வேய்யும் என ேமுதாயத்தினருக்கு உறுதி 

அளிக்கிறார்கள்.   

 

தூய்வமப்ேடுத்தி கிருமிநாேினி வதளிக்கும்  ெவகயில், பமம்ேடுத்தப்ேட்ட ஒரு கால அட்டெவண 

அமல்ேடுத்தப்ேட்டு ெருகிறது. ஒவ்வொரு 48 மணிக்வகாருமுவற பேருந்தின் அவனத்து 

பமற்ேரப்புகள், ேயணியர்இருக்வககள், ஓட்டுனாின் இயக்குமிடம் ஆகிய அவனத்திலும் 

கிருமிநாேினி வதளிப்ேபத ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குெரத்தின்  இலக்காகும். 

இப்போவதல்லாம் 24 மணிக்வகாருமுவற நாங்கள் கிருமிநாேினி வதளிக்கிபறாம். ெேதியவமப்புக் 

கட்டிடங்கள், முவனயங்களில் இருக்கும் உணவு ோப்ேிடும் இடங்கள், பமவேகள், கவுன்ட்டர்கள் 

மற்றும் கதெின் வகப்ேிடிகள் ஆகியவெ ஒரு நாளுக்கு இருமுவற தூய்வமப்ேடுத்தி கிருமிநாேினி 

வதளிக்கப்ேடுகிறது.    

 



 
 

 

 

பேருந்து இயக்குேெர்கள் மற்றும் ேயணிகளுக்கான ேமூகத்திலிருந்து ெிலகியிருத்த்தல் ெிதிக்கு 

ஆதரெளிப்ேதற்காக: 

• பேருந்தின் உள்ளேடியான இருக்வக எண்ணிக்வகயில் ோதியளவுக்பக ேயணிகள் 

ஏற்றப்ேடுகின்றனர்.  

• பேருந்தின் ேின் ொேல் ெழியாக மட்டுபம ஏறுதல் மற்றும் கட்டணம் வேலுத்த பெண்டியதில்வல 

ஆகியவெ அமல்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. கூடபெ, பேருந்வத இயக்குேெருக்கும் ேயணிகளுக்கும் 

இவடயில் காலியிடம் உண்டாக்குெதற்காக ேிளாஸ்ட்டிக் ேங்கிலி போன்ற அவமப்பு 

ஏற்ேடுத்துகிபறாம்; வககால் உறுப்பு வேயலிழப்பு வகாண்டெர்கள் பேருந்தில் ஏற ெேதியாக 

பேருந்தின் முன் ொேல் ெழியாக ஏறிக்வகாள்ளலாம். 

• ேயணியர் கூட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் ெழித்தடங்களில் வதாடர்ெண்டி வோன்ற 

ஆர்ட்டிகுபலட்டட் பேருந்துகள் ஓடுகின்றன;  இது பேருந்தில் இருக்கும் ேயணிகள் ஒருெருக்கு 

ஒருெர் ேமூகத்திலிருந்து ெிலகியிருத்தல் ெிதிவயக் கவடப்ேிடிக்க  போதுமான இவடவெளி 

ெிடுெதற்பகயாகும்.  

• ேயணியர் அவடயாளம் காணும் ெவகயில், இருக்வககளில் மஞ்ேள் நாடா கட்டப்ேட்டு 

அெற்றில் ேயணியர் உட்காரக் கூடாது என பகட்டுக்வகாள்ளப்ேடுகின்றனர். 

 

நகாின் நிர்ொகமானது, நம்முடன் கூட்டாக வேயல்ேடுகின்ற பீல் ேப்ளிக் வெல்த் உடன் 

வநருங்கிப் ேணியாற்றியேடிபய இருக்கிறார்கள். அெர்கள் புலனாய்வு வேய்து ெரும் பெவளயில் 

கிவடக்கின்ற புதிய தகெல்கள், அப்போவதக்கப்போபத ெழங்கப்ேடும். 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிவரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 650,000 மக்கவளயும் 70,000 

ெணிக அவமப்புக்கவளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வோதுமக்கவள மனத்தில் வெத்பத 

வேய்கின்பறாம். ேலதரப்ேட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு பேர்க்கின்றனர், முதலீட்வட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வதாழில்நுட்ோீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுவமப் ேவடத்தலில் முன்னணி ெகிப்ேதற்கான ேயணத்தில் நாங்கள் 

வேன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ோதுகாப்ோன, நிவலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகவரக் 

கட்டவமப்ேதற்கான ெளர்ச்ேிப்ோவதயில் நாங்கள் ேங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இவணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஊடக வதாடர்பு MEDIA CONTACT 

பமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிவணப்ோளர், ஊடகம் & ேமுதாய  ஈடுோடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

  

Monika Duggal 

Coordinator, Media & Community Engagement 

Strategic Communication  

City of Brampton 

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