
 

 

 உலகளாவிய ககாவிட்-19 (COVID-19) த ாற்று பரவலின்கபாது ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகாின் வசந்  காலம் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 30, 2020) – க க ப்பான வசந்  வானிலல வரவிருக்கும் நிலலயில், 

உலகளாவிய ககாவிட் – 19 (COVID-19) த ாற்று பரவலின்கபாது உடல்ாீ ியான சமூக விலகலின் 

முக்கியத்துவம் பற்றி  குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நிலனவூட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் விரும்புகிறது.  

சமூகத் ினாிடகய ககாவிட் – 19 (COVID-19) த ாற்று பரவலல மட்டுப்படுத் , பின் வரும் 

ஒழுங்குமுலறகலளக் கலடப்பிடிக்குமாறு குடியிருப்பு வாசிகள் ககட்டுக்தகாள்ளப்படுகிறார்கள்.  

உடல்ாீ ியான சமூக விலகல் ஒழுங்குமுலறகளுக்கு இணங்கா   னி நபர்கள் மீது,  ப்ராம்ப்ட்டன் ககாவிட் 

-19 அவசரநிலல நடவடிக்லககள் உப சட்டம் (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) கீழாக 

ஒவ்தவாரு வி ிமீறலுக்குமாக, குலறந் பட்சமாக $500 லிருந்து அ ிகபட்சமாக $100,000 வலரயிலான 

அபரா கமா, அல்லது அவசர நிலல கமலாண்லம மற்றும் தபாதுமக்கள் பாதுகாப்புச் சட்டத் ின் 

(Emergency Management and Civil Protection Act (EMCPA)) கீழாக கவறு அபரா ங்ககளா 

வி ிக்கப்படலாம். 

வசந் காலத்ல  வரகவற்க தூய்லம தசய் ல் மற்றும் கககரஜ் கழிவுப்தபாருட்கலள விற்பலன தசய் ல் 

வருடத் ின் இந் ச் சமயத் ில், வசந் காலத்ல  வரகவற்ப ற்காக தசய்யும் தூய்லமப்பணியின் கபாது 

 ங்களுக்கு கவண்டா , கககரஜ்-இல் அலடந்து கிடக்கும் தபாருட்கலள விற்ககவா, மற்றவர்களிடம் 

இருக்கின்ற கவண்டா  தபாருட்கலள அவர்களிடமிருந்து வாங்ககவா தசய்வார்கள்.  EMPCA யின் 

ஒழுங்குமுலறகலளக் கலடப்பிடிக்க கவண்டியிருப்ப ால் தபாதுமக்களுக்கு ஏற்படுத் க்கூடிய உடல் 

ஆகராக்கிய மற்றும் பாதுகாப்பு மீ ான ஆபத்து கரு ி  இப்படியான கககரஜ் விற்பலனயானது 

அனும ிக்கப்படுவ ில்லல. இ ில் தபாருட்கலளத் த ாடுவது மற்றும் லகயாளுவ ினால், அவற்றின் 

கமற்பரப்பு மூலமாக ககாவிட் – 19 த ாற்றுப்பரவலுக்கான க லவயற்ற ஒரு சந் ர்ப்பம் 

உண்டாகிவிடுகிறது. கககரஜ்-இல் இருக்கின்ற க லவயற்ற தபாருட்களின் விற்பலனயானது 

அத் ியாவசியமல்லா  ஒரு வணிகமாக கரு ப்படுகிறது; இது தபாதுமக்கலள கூட்டம் கசர்த்து சமூக 

விலகலுக்கு க லவயான இலடதவளியில்லாமல் மிக அருகாலமயில் தநருங்கிவிடும் ஆபத்து இருக்கிறது. 

அப்படியும் மீறி ஏக னும் கககரஜ் விற்பலன பற்றி எச்சாிக்லக தகாடுக்கப்பட்டால் சட்ட 

அமலாக்கத்துலறயினர் அந்  வி ிமீறலுக்கான நடவடிக்லக எடுத்து அபரா மும் வித் ிக்க கநரும். 

ஏப்ரல் 20 க  ி நிலவரப்படி, ஒவ்தவாரு வீட்டாரும்  ங்களின் வீட்டின் குப்லபகலள அள்ளிச்தசல்ல 

தவண்டிய நாளன்று, கூடு லாக இரண்டு குப்லப நிலறத்  லபகலள அ ற்கான இடத் ில் குப்லப 

லபகளுக்கான அட்லடயில்லாமல், லவக்கலாம். பாத் ிர பண்டங்கள் தகாள்கலன்கள் 

கசகாிக்கப்படமாட்டாது 

குப்லப கசகாிக்கும் பணியாட்கள்  இரண்டுக்கும் கமற்பட்ட கூடு ல் குப்லப லபகலள கசகாித்து தசல்ல 

மாட்டார்கள் என்பல  கவனத் ில் தகாள்ளவும். குப்லப லபகளுக்கான அட்லடகலள வாங்கி 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAVjdSFsHMRG80-2FRVWf2JYIYGmCfr34GJBiIkHfB6tI-2F6Lrc-2B8TMBfWj-2FVhtmz8qp-2B7dx2eeMXCRt-2FiGqX-2FG21Rjr-f_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3hhfBbvzjCijDel7KfDtYE4sflOzaUx8PbBtSk9GQ9PmQqUjZMRPVdi2vcCiJmJeAAtEqIrUjN4ZkkSOeH95ktfZgDL0vugtVvgPAUPX4LXNJOacAIL5WVQympGmQf-2Fj-2BVlO1uqt4-2F-2BsV88AtzYtkPg-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454096696&sdata=Z6OySE1WIkb9XxkHMntX0Xybk5nirPphZyYupVbRkYw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAVjdSFsHMRG80-2FRVWf2JYIYGmCfr34GJBiIkHfB6tI-2F6Lrc-2B8TMBfWj-2FVhtmz8qp-2B7dx2eeMXCRt-2FiGqX-2FG21Rjr-f_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOrwsBbM5Kft-2FhH9pgVVi33sMi6KKl3zl4csEsPGndAcavPb0cAv8EFhLqkBHFzpDiUaGD5XdmcmXYKUCShZwldAPNkvK6DT7wDbQw88G-2F-2Fp3hhfBbvzjCijDel7KfDtYE4sflOzaUx8PbBtSk9GQ9PmQqUjZMRPVdi2vcCiJmJeAAtEqIrUjN4ZkkSOeH95ktfZgDL0vugtVvgPAUPX4LXNJOacAIL5WVQympGmQf-2Fj-2BVlO1uqt4-2F-2BsV88AtzYtkPg-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7Cc001c3ffd18a452a629d08d7ed4b6912%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637238780454096696&sdata=Z6OySE1WIkb9XxkHMntX0Xybk5nirPphZyYupVbRkYw%3D&reserved=0


 

 

லவத் ிருக்கும் குடியிருப்புவாசிகள், அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வலர அவற்லறத்  ங்கள் வசகம 

லவத் ிருக்க அறிவுறுத் ப்படுகிறார்கள். 

ஒரு குப்லபத் க ாட்டிக்குள்ளாக அல்லது குப்லப லபக்குள்ளாக அடங்கா  தபாிய தபாருட்கள் 

கசகாிக்கப்படமாட்டாது; இல யும் குடியிருப்புவாசிகள் நிலனவில் தகாள்ள கவண்டும்: 

• குப்லப லப லவக்கும் த ாட்டி; 

• அபார்ட்தமண்ட்/காண்கடாமினியம்கள்  ; அல்லது 

• சமு ாய மறுசுழற்சி லமயங்களில் (CRCக்களில்) ஏற்கப்படுகின்றன. 

 ாங்கள் உபகயாகிக்கின்ற முக கவசங்கள், லகயுலறகள் மற்றும்   உடல் ஆகராக்கியம் த ாடர்பான பிற 

வீட்டுபகயாகம் தசய்  கழிவுகலள  குப்லபத் த ாட்டியில் இட்டு அப்புறப்படுத்  குடியிருப்புவாசிகள் 

ககட்டுக் தகாள்ளப்படுகிறார்கள்; மறுசுழற்சி தசய்துவிட கவண்டாம். 

நன்தகாலடயாக தபாருட்கலள அளிக்க விரும்பும் குடியிருப்புவாசிகள், டயாபிட்டிஸ் கனடா (Diabetes 

Canada) த ாட்டிகளில் அல்லது கவறு அறக்கட்டலள நிறுவனத் ின் நன்தகாலட தபறும் த ாட்டிகளில் 

அந்  நன்தகாலட தபாருட்கலள இட்டுச்தசல்ல கவண்டாம்; ஏதனன்றால் அந்  மா ிாி நன்தகாலட 

தபார்டுகள் இடும் த ாட்டிகள் பீல் பிராந் ியம் முழுவ ிலுமாக நிரம்பி வழிகிறது; இ னால் அவற்லற 

கசகாித்து தசல்லவும் இயலாது. பீல் பகு ியின் CRCக்களிலும் இப்படியான கசகாிப்பு நிறுத் ி 

லவக்கட்டுவிட்டது. 

குடியிருப்புவாசிகள் உடனடியாக கழிவுப்தபாருட்கலள அப்புறப்படுத்துவ ற்காக  ங்கள் வீட்லட விட்டு 

தவளிகய தசன்கற ஆக கவண்டும் என்ற அவசியம் இருக்குகமயானால், அவற்லற CRCக்களில் 

விட்டுச்தசல்லலாம்; இங்கு அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வலர அப்புறப்படுத் லுக்கான கட்டணம் தசலுத்  

க லவயில்லல. 

பீல் பகு ி CRCக்கள்  ற்சமயம் எந் வி மான மின்னணுப் தபாருட்கள், டயர்கள் தபாிய உருவத் ிலான 

வீட்டுபகயாகப் தபாருட்கள் (அடுப்புகள், குளிர்ப ன தபட்டிகள் மற்றும் பாத் ிரம் கழுவும் எந் ிரங்கள் 

கபான்றவற்லறகயா) அல்லது கமலை நாற்காலிகபான்றவற்லற ஏற்றுக்தகாள்வ ில்லல. 

சமு ாய மக்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிலனக் கருத் ில் தகாண்டு CRCக்களில் 

வழங்கப்படும் கசலவகள் குலறக்கப்பட்டுள்ளன; இ னால் குடியிருப்புவாசிகள்  ங்களுக்கான 

அப்புறப்படுத் ல் முலறகளுக்கு அ ிக காலம் காத் ிருக்க கவண்டும். 



 

 

பணி கநரம் மற்றும் ஏற்றுக்தகாள்ளத் க்க தபாருட்கள் பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்ட  கவல்களுக்கான விவரம் 

அறிய குடியிருப்புவாசிகள் இந்  வலலப்பக்கத் ிற்கு தசல்லவும்: peelregion.ca/waste/community-

recycling-centres . 

பூங்காக்கள் மற்றும் தசர்ாி ப்ளாஸ்ஸம் மலர்கலள பார்லவயிட வரு ல் 

நகருக்குச் தசாந் மான பின் வரும் இடங்கலள உபகயாகிப்பது  லட தசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பல  

குடியிருப்புவாசிகள் நிலனவில் லவக்க கவண்டும்:  

• பூங்காக்களில் இருக்கும் விலளயாட்டு லம ானங்கள் மற்றும் இ ர கட்டிடங்கள்;  

• கழுத்துப்பட்லட இல்லாமல் சு ந் ிரமாக நாய்கள் உலாவுவ ற்கான பூங்காக்கள்; 

• பிக்னிக் நிழற்குலடகள்; 

• கட்டிடங்களுக்கு தவளியிலான விலளயாட்டு வச ியலமப்புக்கள் மற்றும் உடற் கு ி சா னம்; 

இ ில் விலளயாட்டுக் களங்கள், கூலடப்பந்து மற்றும் தடன்னிஸ் களங்களும் அடங்கும்; 

• தபாழுதுகபாக்கு லமயங்கள் மற்றும் சுற்றிலுமிருக்கும் நிலங்கள்: மற்றும் 

• வாகனம் நிறுத்தும் இடங்கள். 

தசர்ாி ப்ளாஸ்ஸம் பூக்கள் பூக்கின்ற இந்  பருவத் ில் அவற்லறக் காண்ப ற்காக குடியிருப்புவாசிகள் 

 ங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத் ினருடன்  கூட்டமாக கூட கவண்டாம்.  ககாவிட்-19 (COVID-19) த ாற்று 

பரவல் காரணமாக அலனத்து பூங்காக்களும் மூடப்பட்டுள்ளன, மற்றும் உடல்ாீ ியான சமூக இலடதவளி 

விடு ல் இன்னும் நலடமுலறயில் இருக்கிறது. நகர நிர்வாகமானது தசர்ாி ப்ளாஸ்ஸம் மலர்கள் 

பூத் ிருப்பல  வீடிகயாக்களாகவும் புலகப்படங்களாகவும் எடுத்து குடியிருப்புவாசிகள்  ங்கள் 

வீட்டிலிருந் படிகய காண்ப ற்கான ஏற்பாடுகலள தசய்து வருகிறது. இல  நீங்கள் வரும் நாட்களில் 

காணலாம். 

தகால்லலப்புற க ாட்டம் அலமக்கும்  ிட்டம் 

உடல்ாீ ியான சமூக இலடதவளி விடு ல் இன்னும் நலடமுலறயில் இருப்ப ன் காரணமாக, நகர 

நிர்வாகம் அறிவித் ிருந்  தகால்லலப்புற க ாட்டம் அலமக்கும் பணி மூலமாக குடியிருப்புவாசிகள் 

 ங்கள் வீடுகளிகலகய அவரவர் வச ிக்ககற்ப கீலரகள் மற்றும் மூலிலககலள வளர்த்து உள்ளூர் உணவு 

வங்கிகள் மற்றும் சமு ாய அலமப்புக்களுக்கு நன்தகாலடயாக வழங்கலாம். க லவயிருப்கபாருக்கு 

உணவு சாிசமமாக பங்கிடப்படுவல  உறு ி தசய்வ ற்காக, உணவு வங்கிகள் மற்றும் நிறுவன 

அலமப்புக்களுக்கு இவற்லற வழங்க முன்வருவ ற்கான ஒரு படிவம் இருக்கிறது. அல  பூர்த் ி தசய்து 

 ரலாம். 

இப்படி க ாட்டம் அலமப்ப ற்கான இடுதபாருட்கலள (வில கள் மற்றும் மண்) இலவசமாகப் தபற, 

மின்னஞ்சல் தசய்யவும்: BramptonGreenCity@brampton.ca. க ாட்டம் அலமத்து பராமாிப்ப ற்கான 

பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் தசயற்குறிப்புக்கலள நகர நிர்வாகம் அளிக்கின்ற 

வலலப்பக்கம்: www.brampton.ca/parks. 
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பு ிய விண்ணப்ப ாரர்கள் காத் ிருப்பு பட்டியலில் கசர்க்கப்படுவார்கள்.  வில கள் மற்றும் மண் கபான்ற 

இடுதபாருட்கலள நன்தகாலடயாக அளிக்க விரும்பும் வணிகர்கள் அணுக கவண்டிய 

மின்னஞ்சல்: bramptongreencity@brampton.ca 

கமயர் கபட்ாிக் ப்ரவுன் அவர்கள் இன்ஸ்ட்டாகிராம் (@patrickbrownont) வழியாக க ாட்டம் அலமப்ப ில் 

வல்லுனராகிய ஃப்ரான்க் ஃதபர்ராகினி (“Frankie Flowers”) அவர்கள், மற்றும் வார்டுகள் 2 மற்றும் 6 

க்கான நகர்மன்ற கவுன்சிலராகிய டக் வில்லன்ஸ் ஆகிகயாருடன் ஒரு உலரயாடல் தசய்யவிருக்கிறார்’ 

இது கம மா ம் 4 ஆம் க  ி மாலல 3:30 மணிக்கு நலடதபறும். குடியிருப்புவாசிகள் இந்  கநரலல 

உலரயாடலில் கலந்துதகாண்டு  தகால்லலப்புற க ாட்டம் அலமத் ல் பற்றி த ாிந்துதகாள்ளலாம்; 

க ாட்டம் அலமப்ப ற்கான தசயல் குறிப்புக்கள் மற்றும் சில விஷயங்கலள அறியலாம். 

வீட்டிகலகய தபாழுதுகபாக்கு ல் 

அடுத்  அறிவிப்பு வரும் வலரயில் நகாின் அலனத்து தபாழுதுகபாக்கு வச ியலமப்புக்களும் 

மூடப்பட்டிருக்கும் என்ப ால் வீட்டில் இருந் படிகய தபாழுதுகபாக்குவ ற்கான ‘ப்ராம்ப்ட்டன் 

தபாழுதுகபாக்கு’  எனும் நிகழ்கநர நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருக்கிறது; இ ில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகரவாசிகலள தசயல்பாட்டுடன், களிப்புடன் மற்றும் ஈடுபாட்டுடன் லவத் ிருக்க பல  ரப்பட்ட 

வீடிகயாக்கள் மற்றும் அச்சிடக்கூடிய பயிற்சி வகுப்பு தசயல்குறிப்புக்கலள அறிமுகம் தசய்துள்ளனர். 

அலனத்து வய ினர் மற்றும் அலனத்து வலகயான ஈடுபாடுகளுக்குமான டிைிட்டல் விஷயங்கள் இந்  

மூன்று வலக பகு ிகளில் கிலடக்கின்றன: நிகழ்கநர உடற் கு ி, கலல மற்றும் லகவிலனப்பாடுகளில் 

சாகசங்கள், மற்றும் மூத்  குடிமக்களுக்கான டிைிட்டல் கஃகப. இப்படியான தசயல்பாடுகளுக்கு வருலக 

 ரவும்: www.brampton.ca/recreation . வாரம்க ாறும் புதுப்புது விஷயங்கள் கசர்க்கப்படும்.  

ககாவிட் -19 (COVID-19) த ாற்றுப் பரவலல சமாளிக்கும் வி மாக, சமு ாய மக்களுக்கு ஆ ரவளிக்கின்ற 

நகர நிர்வாகத் ின் முயற்சிகள் பற்றிய கமலும்  கவல்களுக்கு வருலக 

புாியவும் www.brampton.ca/COVID19 அல்லது Twitter, Facebook மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில் 

@CityBrampton  ஐப் பின்த ாடரவும். 
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ஊடக த ாடர்பு 

கமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிலணப்பாளர், ஊடகம் & சமு ாய  ஈடுபாடு 

யுக் ிாீ ியான  கவல் த ாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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