
 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து ேயணிகள், பேருந்துகளில், பேருந்து 

நிறுத்தங்களில், மற்றும் பேருந்து முனையங்களில் இருக்கும்போது 

மருத்துவாீதியல்லாத முகக் கவசங்கனள அணிய போிதும் 

ோிந்துனரக்கப்ேடுகிறார்கள் 

 ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பம 22, 2020) – உடல்ாீதியாை சமூக இனடபவளி விடுதல் என்ேது ஒரு சவாலாக 

இருக்குமிடங்களாகிய போதுப் போக்குவரத்தில் ேயணம் பசய்ேவர்கள், இப்போது மருத்துவாீதியல்லாத 

முகக் கவசங்கனள அணியுமாறு ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கமும் மற்றும்  ாீஜன் ஆஃப் பீல் அனமப்பும் 

போிதும் ோிந்துனரக்கிறார்கள். பகாவிட் 19 (COVID-19)  பதாற்று ேரவல் ஆேத்து காரணமாக,  

குடியிருப்பு வாசிகள் மற்றும் அலுவலர்களின் ஆபராக்கியம் மற்றும் ோதுகாப்பு ஆகியவற்னற, மிக மிக 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நகாின் நிர்வாகத்திைர் கருதுகிறார்கள், மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

போக்குவரத்து பேருந்துகளில், பேருந்து நிறுத்தங்களில் மற்றும் பேருந்து முனையங்களில் 

மருத்துவாீதியல்லாத முகக் கவசங்கனள அணியுமாறு போிதும் ோிந்துனரக்கிறார்கள். 

பேருந்து ேயணிகள் அனைவரும், பேருந்து முனையங்களில், பேருந்து நிறுத்தங்களில் மற்றும் 

பேருந்துகளில் இருக்கும்போது, ஒருவருக்கு ஒருவர் 6 அடி தூரம் (2 மீட்டர்) தள்ளியிருந்தேடி 

உடல்ாீதியாை சமூக விலகலுக்காை இனடபவளி விடுமாறு நினைவூட்டப்ேடுகிறார்கள்.   

மருத்துவாீதியல்லாத முகக் கவசங்கனளப் ேற்றிய தகவல்களுக்கு ாீஜன் ஆஃப் பீல் –

இன்   வனலத்தளத்திற்கு மற்றும் ஒன் ட்படாிபயா அரசாங்கத்தின்  வனலத்தளத்திற்கு வருனக புாியவும். 

பகாவிட்-19 (COVID-19) ோதுகாப்பு நடவடிக்னககள் 

பமம்ேடுத்தப்ேட்ட கால அட்டவனணப்ேடி பேருந்துகனளத்  தூய்னமப்ேடுத்தி அவற்றில் கிருமிநாசிைி 

பதளிக்கும் பவனல பமற்பகாள்ளப்ேடும்.  ஒவ்பவாரு 48 மணிக்பகாரு முனற பேருந்துகளின் அனைத்து 

ேரப்புகள், இயக்குேவர் அமருமிடம் மற்றும் அனைத்து இருக்னககனளயும் கிருமிநாசிைி பதளித்து 

சுகாதாரமாக னவப்ேபத  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பசனவயின் இலக்காகும். தற்சமயம்  

பேரும்ோலாை பேருந்துகளில்  24 மணி பநரத்திற்கு ஒருமுனற கிருமிநாசிைி பதளிக்கப்ேடுகின்றை.  

பேருந்து முனையங்கள் மற்றும் நிறுத்தங்களில் உள்ள பமற்ேரப்புகளும்கூட திைசாி அடிப்ேனடயில் 

தூய்னமப்ேடுத்தி கிருமிநாசிைி பதளித்து சுகாதாரமாக னவக்கப்ேடும். பேருந்து ேயணியர் தங்கள் னகவசம் 

தமது உேபயாகத்திற்காக இதுபோன்ற  கிருமி நாசிைி, னககனளக் கழுவும் சுகாதார போருட்கனள 

னவத்திருந்து தங்கள் னககனள அடிக்கடி கழுவி சுத்தமாக னவத்திருக்க பகட்டுக்பகாள்ளப்ேடுகிறார்கள். 

ஆேத்துக்கனளக் கண்காணிப்ேதற்காக, பீல் ேப்ளிக் பெல்த் (Peel Public Health) மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

நகர அவசரகால நடவடிக்னககளுக்காை அலுவலகம் (Brampton Emergency Measures Office) 

ஆகிபயாருடன் பசர்ந்து ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் பநருக்கமாக ேணியாற்றி வருகிறது. வாடிக்னகயாை 

புது தகவல்களுக்காக வருனக புாியவும்: www.brampton.ca/covid19 மற்றும் பசனவ ேற்றிய புதுத் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG%2FBCuRX9%2B2qQyh4xq6HBI7zd8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG%2FBCuRX9%2B2qQyh4xq6HBI7zd8%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

தகவல்களுக்கு வருனக புாியவும்: bramptontransit.com அல்லது  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டாில் 

ேின்ேற்றவும். பகள்விகள் ஏதுமிருந்தால்,  ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து போக்குவரத்து பசனவக்காை பதாடர்பு 

னமயத்னத  905.874.2999 என்ற எண்ணில் அனைத்து பகட்கலாம். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“ இந்த நகாில் வசிக்கின்ற நமது சமூகத்தின் ஆபராக்கியமும் ோதுகாப்பும் எங்களுக்கு மிகமிக 

முக்கியமாைது. ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கம் மற்றும் ாீஜன் ஆஃப்  பீல் அனமப்ேின் ோிந்துனரனயப் 

ேின்ேற்றி, பேருந்துகள், ேஸ் நிறுத்தங்கள் மற்றும் பேருந்து முனையங்களில் மருத்துவாீதியல்லாத முகக் 

கவசங்கனள அணியுமாறு அனைத்து ப்ராம்ப்ட்டன் பேருந்து  போக்குவரத்து ேயணிகனளயும் நான் 

பகட்டுக்பகாள்கிபறன். பகாவிட்-19 ( COVID-19) பதாற்று  ேரவலுக்கு எதிராக நாம் ஒன்றினணந்து 

போராடுபவாமாக.” 

- பேட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ப்ராம்ப்ட்டன்  பேருந்து போக்குவரத்து ேயணிகளுக்கு, ோதுகாப்ோக போக்குவரத்து பசய்கின்ற 

சந்தர்ப்ேங்கனள வைங்கவும், நமது போக்குவரத்தினை இயக்குேவர்களுக்கு ோதுகாப்ோை 

ேணியிடங்கனள வைங்கவும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்வாகம் தன்னை அர்ப்ேணித்துக் பகாண்டுள்ளது. நமது 

சமூகத்தின் ஆபராக்கியம் மற்றும் ோதுகாப்னே உறுதிப்ேடுத்துவதற்காக, ஒன்ட்படாிபயா அரசாங்கம் 

மற்றும் ாீஜன் ஆஃப் பீல் அனமப்ேின் போது சுகாதார ஆபலாசனைனயப் ேின்ேற்றுமாறு பேருந்து 

ேயணிகள் பகட்டுக்பகாள்ளப்ேடுகிறார்கள்” 

- படவிட் பேர்ாிக், தனலனம நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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ஊடக பதாடர்பு 

பமாைிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கினணப்ோளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடுோடு 

யுக்திாீதியாை தகவல் பதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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

