
 
 

 

 

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

கபோக்குவரத்து கேகவயில் கே 4 ஆம் கததி முதல் தேய்யப்படும் ேோற்றங் ள்  

 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 29, 2020) –க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவல் அவேரநிகைக்  ோைத்தில் 

தனது ேமுதோயத்தினருக்கு போது ோப்போ  கேகவயோற்றுவகத உறுதி தேய்வதற் ோ , கே 4 ஆம் கததி முதல், 

அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர, கபருந்து கேகவ ள் பின்வருேோறு ேோற்றம் தேய்யப்படு ின்றன. 

 

வழித்தடங் ளில் கூடுதல் கேகவ ளும் அதி ோித்த ஓட்டங் ளும் ேீண்டும் அறிமு ம் தேய்யப்படு ின்றன; 

இது ப்ரோம்ப்ட்டன் பகுதியில் இருக் ின்ற உடல் ஆகரோக் ியப் பரோேோிப்பு வேதியகேப்புக் ள் ேற்றும் 

பணிக் ோன இடங் கள அகடயவும், இதர ப்ரோம்ப்ட்டன் கபோக்குவரத்து கேகவ ளுக் ோன இகணப்கப 

த ோடுக் வும் ேற்றும் கேம்படுத்தவுகே தேய்யப்படு ிறது. நம்வேம்  இருக்கும் கபருந்து ளின் 

எண்ணிக்க கயக் த ோண்டு இந்த கேகவ கள நிகைக்  கவக்  ேி ச்ேிறந்த முயற்ேி ள் எடுக் ப்படும். 

 

• 511/511A ஸூம் ஸ்டீல்ஸ் – வோர நோட் ள்  ோகையில்  ( ோகை 6 முதல் 9 வகர) ேற்றும் ேோகையில் 

(3 ேணி முதல் 7 வகர)  ேிகுந்த கூட்ட கநர ஓட்டங் ள் ஒவ்தவோரு 20 நிேிடத்திற்கு ஒன்று 

என்பதில் இருந்து ஒவ்தவோரு 10 நிேிடத்திற்கு  ஒன்று என அதி ோிக் ப்படும் 

• 7/7A த ன்னடி –  வோர நோட் ள்  ோகையில்  ( ோகை 6 முதல் 9 வகர) ேற்றும் ேோகையில் (3 ேணி 

முதல் 7 வகர)  ேிகுந்த கூட்ட கநர ஓட்டங் ள் ஒவ்தவோரு 10 நிேிடத்திற்கு  ஒன்று என 

அதி ோிக் ப்படும் 

• 8 தேன்டர் – ேனிக் ிழகே கேகவ கேர்க் ப்பட்டது  

• 14/14A கடோர்ப்ரம் –  வோர நோட் ள்  ோகையில்  ( ோகை 6 முதல் 9 வகர) ேற்றும் ேோகையில் (3 

ேணி முதல் 7 வகர)  ேிகுந்த கூட்ட கநர ஓட்டங் ள் ஒவ்தவோரு 10 நிேிடத்திற்கு  ஒன்று என 

அதி ோிக் ப்படும் 

• 18 டிக்ஸீ – வோர நோட் ள்  ோகையில்  ( ோகை 6 முதல் 9 வகர) ேற்றும் ேோகையில் (3 ேணி முதல் 7 

வகர)  ேிகுந்த கூட்ட கநர ஓட்டங் ள் ஒவ்தவோரு 15 நிேிடத்திற்கு ஒன்று என்பதில் இருந்து 

ஒவ்தவோரு 7 நிேிடத்திற்கு  ஒன்று என அதி ோிக் ப்படும் 

• 20/20A ஈஸ்ட் இண்டஸ்ட்ோியல் – திங் ள் முதல் தவள்ளிக் ிழகே வகர 20A கேகவ ேீண்டும் 

ததோடர் ிறது 

• 29 வில்லியம்ஸ் போர்க்கவ – திங் ள் முதல் ேனிக் ிழகே வகர ப ல் தபோழுது ( ோகை 9 ேணி முதல் 

ேோகை 3 ேணி வகரயிைோன)   கேகவ கேர்க் ப்பட்டது , ஞோயிற்றுக் ிழகே கேகவ  ிகடயோது 

• 31 தேக்வீன் – திங் ள் முதல் ேனிக் ிழகே வகர ப ல் தபோழுது ( ோகை 9 ேணி முதல் ேோகை 3 

ேணி வகரயிைோன)   கேகவ கேர்க் ப்பட்டது , ஞோயிற்றுக் ிழகே கேகவ  ிகடயோது 



 

 

• 51 தெதரஃகபோர்ட் – திங் ள் முதல் ேனிக் ிழகே வகர ப ல் தபோழுது ( ோகை 9 ேணி முதல் 

ேோகை 3 ேணி வகரயிைோன)   கேகவ கேர்க் ப்பட்டது , ஞோயிற்றுக் ிழகே கேகவ  ிகடயோது 

• 52 தேக்ேர்ச்ேி – ேனிக் ிழகே ேற்றும் ஞோயிற்றுக் ிழகே கேகவ கேர்க் ப்பட்டது 

• 60 ேிஸ்ஸிஸ்ஸோ ோ – திங் ள் முதல் தவள்ளிக் ிழகே வகர ப ல் தபோழுது ( ோகை 9 ேணி முதல் 

ேோகை 3 ேணி வகரயிைோன)   கேகவ கேர்க் ப்பட்டது  

 

க ோவிட் -19 (COVID-19) ததோற்று பரவல்  ோரணேோ  ேீனியர் ID ேற்றும் தவட்டரன்  ோர்டு ள் 

வழங் ப்படுவதில்கை. அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வகர தங் ளிடம் ஏற்த னகவ இருக்கும் 

 ோைோவதியோ ிவிட்ட  ோர்டு கள பயணி ள் உபகயோ ித்துக்த ோள்ளைோம். 

 

கபருந்து முகனயங் ளில் இருக் ின்ற வோடிக்க யோளர் கேகவ கேய  வுன்ட்டர் ள் மூடப்பட்கட 

இருக்கும் என்பகத நிகனவூட்டு ிகறோம். கே ேோதம் 4 ஆம் கததி ததோடங் ி, ப்ரேலியோ, ப்ரோம்ப்ட்டன் 

க ட்கவ, ேற்றும் டவுண்டவுன் கபருந்துமுகனயங் ளின் பணி கநரேோனது  ோகை 6 ேணி முதல் இரவு 9 

ேணி வகர என ேோற்றப்படும்.   

 

தற்ேேயம் நடப்பில் இருக் ின்ற கபருந்து கேகவ ள் ேற்றும் அவற்றுக் ோன  ோை அட்டவகணகயக்  ோண 

வருக  புோியவும்: www.bramptontransit.com . 

 

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

 

கேம்படுத்தப்பட்ட  ோை அட்டவகணப்படி கபருந்து களத்  தூய்கேப்படுத்தி அவற்றில்  ிருேிநோேினி 

ததளிக்கும் கவகை கேற்த ோள்ளப்படும்.  ஒவ்தவோரு 48 ேணிக்த ோரு முகற கபருந்து ளின் அகனத்து 

பரப்பு ள், இயக்குபவர் அேருேிடம் ேற்றும் அகனத்து இருக்க  களயும்  ிருேிநோேினி ததளித்து 

சு ோதோரேோ  கவப்பகத  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேகவயின் இைக் ோகும். தற்ேேயம்  

தபரும்போைோன கபருந்து ளில்  24 ேணி கநரத்திற்கு ஒருமுகற  ிருேிநோேினி ததளிக் ப்படு ின்றன.  

கபருந்து முகனயங் ள் ேற்றும் நிறுத்தங் ளில் உள்ள கேற்பரப்பு ளும்கூட தினேோி அடிப்பகடயில் 

தூய்கேப்படுத்தி  ிருேிநோேினி ததளித்து சு ோதோரேோ  கவக் ப்படும். கபருந்து பயணியர் தங் ள் க வேம் 

தேது உபகயோ த்திற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருேி நோேினி, க  களக்  ழுவும் சு ோதோர தபோருட் கள 

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

 

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

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

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

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

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/covid19


 
 

 

 

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

பின்பற்றவும். க ள்வி ள் ஏதுேிருந்தோல்,  ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கேகவக் ோன ததோடர்பு 

கேயத்கத  905.874.2999 என்ற எண்ணில் அகழத்து க ட் ைோம். 
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ஊட  ததோடர்பு 

கேோனிக் ோ துக் ல் 

ஒருங் ிகணப்போளர், ஊட ம் & ேமுதோய  ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன த வல் ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் ந ரம் 

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

 

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

