
 
 

 

 

க ோவிட் – 19 (COVID-19) ததோற்று பரவலுக்கு எதிர் நடவடிக்க யோ  மோர்ச் 31 

ஆம் கததி முதல் ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர கபருந்து கபோக்குவரத்துச் கேகவயில் 

மோற்றங் ள் 

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (மோர்ச் 30, 2020) – க ோவிட் – 19 (COVID-19) ததோற்று பரவலுக்கு எதிரோன 

நடவடிக்க யோ வும், தோன் பணியோற்றும்  ேமுதோயத்திற்கு போது ோப்போன  கேகவயோற்றுவகத உறுதி 

தேய்யவும், மோர்ச் 31 முதல் கபருந்து கேகவ ள் பின் வருமோறு மோற்றப்படு ின்றன.  

 

இனிகமற்த ோண்டு,  மறு அறிவிப்பு வரும் வகர,  ீழ்க் ோணும் வழித்தடங் ளில் கூட்டம் அதி ோிக் ின்ற 

 ோகைகவகள ( ோகை 6 மணி முதல் முற்ப ல் 9 மணி வகர) மற்றும் மோகைகவகள ( பிற்ப ல் 3 மணி 

முதல் மோகை 7  மணி வகர) கேகவ ள் நோகள முதல்  கேகவ அளிக் ப்பட மோட்டோது. எனினும் அகவ 

ப ல் தபோழுதித, முற்ப ல் 9 மணி முதல் பிற்ப ல் 3 மணி வகரயிைோன கேகவ களயும் மோகை 7 மணிக்கு 

பிற ோன கேகவ களயும் வழக் ப்படி  ததோடர்ந்து வழங்கும். 

 

• 12 க்தரகனோபிள் (Grenoble) 

• 13 அதவோண்கடல் (Avondale) 

• 16 ேவுத் க ட் (Southgate) 

• 17 த ௌதடன் (Howden) 

• 19 ஃகபர்ன்ஃபோரஸ்ட் (Fernforest) 

• 32 ஃபோதர் ட்கடோபின் (Father Tobin) 

• 33 பீட்டர் ரோபர்ட்ஸன் (Peter Robertson) 

• 56  ிங்கனோல் (Kingknoll) 

 

உடல்ோீதியோ   இகடதவளி விட்டு விை ியிருத்தலுக் ோன பழக் ங் ளுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற் ோ , 

கபருந்து ளில் உள்ளபடியோ  இருக்கும் இருக்க  ளில் போதியளவுக்க  பயணி கள அனுமதிப்பகத  

நோங் ள் ததோடர்ந்து தேய்து வருவதோலும், ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்தின், பிற கூட்டம் 

அதி மோன வழித்தடங் ளில் கூடுதல் கபருந்து கள ஒதுக் ீடு தேய்வதற் ோ வுகம இந்த மோற்றங் ள் 

நடமுகறப்படுத்தப்படு ின்றன.  

 

கமம்படுத்தப்பட்ட தூய்கமப்படுத்தும் பணி ள் மற்றும்  ிருமி நோேினி ததளிக்கும் பணி ள் அவற்றுக் ோன 

கநரப்படி தேய்யப்பட்டு வரு ின்றன. ஒவ்தவோரு 48 மணி கநரத்திற்த ோருமுகற கபருந்தின் அகனத்து 

கமற்பரப்பு ள், இருக்க  ள் மற்றும் இயக் ம் தேய்பவோின் இருக்க கயச் சுற்றிலுமோன பகுதி ஆ ிய 

அகனத்தும்  ிருமிநோேினி ததளித்து கவப்பகத ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து நிர்வோ ம் தனது 



 

 

இைக் ோ  த ோண்டிருக் ிறது. வச்தியகமப்புக்  ட்டிடங் ள் மற்றும் கபருந்து முகனயங் ளில் இருக்கும் 

கமற்பரப்பு ளும் கூட தினேோி அடிப்பகடயில் தூய்கமப்படுத்தி  ிருமிநோேினி ததளிக் ப்படு ின்றன. 

பயணி ள் ஒவ்தவோருவரும் தோங் ள் பயணம் தேய்யும்கபோது, தமக்குச் தேோந்தமோன க   ிருமிநோேினி, 

துகடக்கும் தபோருட் ள் ஆ ியகவ உள்ளிட்ட தங் ள் தேோந்த  ிருமிநோேினி தபோருட் கள க வேம் 

கவத்திருந்து அடிக் டி தங் ள் க  களத் தூய்கம தேய்துத ோள்ள கவண்டும். 

  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ மோனது தங் ளுடன் கூட்டோ  பணிபுோிபவர் ளோ ிய பீல் பப்ளிக் த ல்த் ( Peel 

Public Health) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் அவேர ோை கமைோண்கம அலுவை ம் ஆ ிகயோருடன் கேர்ந்து 

ஆபத்துக் ளுக் ோ  ததோடர்ந்து  ண் ோணித்து வரு ின்றது. ததோடர்ந்து  ிகடக் ின்ற புது 

தேய்தி ளுக் ோ  வருக  தரவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் கேகவ பற்றிய புது தேய்தி ளுக்கு 

www.bramptontransit.com க்கு வருக  தரவும் அல்ைது Twitter ஐ @bramptontransit வழியோ  

பின்ததோடரவும். க ள்வி ள் எகவயும் இருப்பின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து ததோடர்பு 

கமயத்கத 905-874-2999.இல் ததோடர்பு த ோள்ளைோம். 

 

 

 

ஊட  ததோடர்பு  

கமோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிகணப்போளர், ஊட ம் & ேமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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