
 

 

க ோவிட்-19 COVID-19 ததோற்று பரவல் எதிர்ப்பு நடவடிக்க யோ  ப்ரோம்ப்ட்டன் 

கபருந்து கபோக்குவரத்து முகையங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்க யோளர் கேகவ 

 வுன்ட்டர் ள் ஏப்ரல் 27 முதல் மூடப்படு ின்றை  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன் , ON (ஏப்ரல் 23, 2020) –க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவல் அவேரநிகைக்  ோைத்தில் 

தைது ேமுதோயத்திைருக்கு போது ோப்போ  கேகவயோற்றுவகத உறுதி தேய்வதற் ோ , கபருந்து 

முகையங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்க யோளர் கேகவ  வுன்ட்டர் ள் (ப்ரமலியோ தடர்மிைல், ப்ரோம்ப்ட்டன் 

க ட்கவ தடர்மிைல், டவுண்டவுன் தடர்மிைல்) ஏப்ரல் 27 முதல் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர 

மூடப்படும்.  ட்டிடங் ளில் இருக் ின்ற  ழிப்பகற ள் தபோதுமக் ள் உபகயோ த்திற்கு திறந்தபடிகய 

இருக்கும். கூடகவ, ட்ோிைிட்டி  ோமன் தடர்மிைல் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர மூடப்பட்டு இருக்கும். 

 

ேமீபத்திய வோரங் ளில் எங் ள் தடர்மிைல் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்க யோளர் கேகவ  வுன்ட்டர் ளுக்கு 

வருபவர் ளின் எண்ணிக்க யோைது, இயக்  தேயல்போட்டில் குகறக் ப்பட்ட கபருந்து ள் மற்றும் இைவே 

 ட்டணம் கபோன்ற  ோரணங் ளோல் குகறந்துள்ளது. 

 

தங் ள் PRESTO  ோர்டு ளில் பணம் கபோடத் கதகவப்படும் பயணி ள் அதகை  www.PRESTOcard.ca 

என்னும் வகைத்தளத்தில் ஆன்கைைிகைோ அல்ைது PRESTO டிக் ட் வழங்கும் எந்திரங் ளிகைோ 

தேய்துத ோள்ளைோம். இந்த டிக் ட் வழங்கும் எந்திரங் ள் ப்ரமலியோ தடர்மிைல் மற்றும் டவுண்டவுன் 

தடர்மிைலில் உள்ளை.  ோை அட்டவகண  மற்றும் பயணத்கதத் திட்டமிடுவதற்கு பயணி ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து நிறுவைத்கதத் ததோடர்பு த ோள்ள அதன் ததோடர்புகமயத்கத   905.874.2999 

என்ற எண்ணில் ததோடர்பு த ோள்ளைோம். 

 

க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்றுக்கு எதிரோை போது ோப்பு நடவடிக்க  ள் 

 

கமம்படுத்தப்பட்ட  ோை அட்டவகணப்படி கபருந்து களத்  தூய்கமப்படுத்தி அவற்றில்  ிருமிநோேிைி 

ததளிக்கும் கவகை கமற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முகற கபருந்து ளின் அகைத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அகைத்து இருக்க  களயும்  ிருமிநோேிைி ததளித்து 

சு ோதோரமோ  கவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேகவயின் இைக் ோகும். தற்ேமயம்  

தபரும்போைோை கபருந்து ளில்  24 மணி கநரத்திற்கு ஒருமுகற  ிருமிநோேிைி ததளிக் ப்படு ின்றை.  

கபருந்து முகையங் ள் மற்றும் நிறுத்தங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட திைேோி அடிப்பகடயில் 

தூய்கமப்படுத்தி  ிருமிநோேிைி ததளித்து சு ோதோரமோ  கவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர் தங் ள் க வேம் 

தமது உபகயோ த்திற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி நோேிைி, க  களக்  ழுவும் சு ோதோர தபோருட் கள 

கவத்திருந்து தங் ள் க  கள அடிக் டி  ழுவி சுத்தமோ  கவத்திருக்  க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

 

http://www.prestocard.ca/


 

 

ஆபத்துக் களக்  ண் ோணிப்பதற் ோ , பீல் பப்ளிக் தெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ரோம்ப்ட்டன் 

ந ர அவேர ோை நடவடிக்க  ளுக் ோை அலுவை ம் (Brampton Emergency Measures Office) 

ஆ ிகயோருடன் கேர்ந்து ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ர நிர்வோ ம் தநருக் மோ  பணியோற்றி வரு ிறது. வோடிக்க யோை 

புது த வல் ளுக் ோ  வருக  புோியவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் கேகவ பற்றிய புதுத் 

த வல் ளுக்கு வருக  புோியவும்: bramptontransit.com அல்ைது  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டோில் 

பின்பற்றவும். க ள்வி ள் ஏதுமிருந்தோல்,  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேகவக் ோை ததோடர்பு 

கமயத்கத  905.874.2999 என்ற எண்ணில் அகழத்து க ட் ைோம். 
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ஊட  ததோடர்பு 

கமோைிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிகணப்போளர், ஊட ம் & ேமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோை த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

