
 
 

 

 

க ோவிட் 19 (COVID-19) த ோற்று பரவல் சமோளிப்பு நடவடிக்க யோ  ப்ரோம்ப்ட்டன் 

கபருந்து கபோக்குவரத்து கசகவ ளில் ஏப்ரல் 4 மு ல் சில மோற்றங் ள் 

ப்ரோம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 2, 2020) – க ோவிட் -19 (COVID-19) த ோற்று பரவல் சமோளிப்பு 

நடவடிக்க யோ வும் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து அகமப்பு  னது சமு ோயத் ிற்கு 

போது ோப்போன கசகவ புோிவக  உறு ி தசய்யவும், ஏப்ரல் 4 ஆம் க  ி மு ல், அடுத்  அறிவிப்பு வரும் 

வகர, பின் வரும் வோரோந் ர கபருந்து கசகவ ள் மோற்றப்படு ின்றன.  

பின் வரும் வழித் டங் ள் மோற்றத் ிற்கு உள்ளோகும். 

சனிக் ிழகம: 

• 32 ஃபோ ர் ட்கடோபின் – கசகவ ரத்து தசய்யப்படு ிறது;  ிங் ள் – தவள்ளி கசகவ த ோடர்ந்து 

இயக் ப்படும்  

• 33 பீட்டர் ரோபர்ட்ஸன் - கசகவ ரத்து தசய்யப்படு ிறது;  ிங் ள் – தவள்ளி கசகவ த ோடர்ந்து 

இயக் ப்படும்  

• 56  ிங்கநோல் – கசகவ ரத்து தசய்யப்படு ிறது;  ிங் ள் – தவள்ளி கசகவ த ோடர்ந்து 

இயக் ப்படும் 

• 52 தமக்மர்ச்சி – இயக்  எண்ணிக்க  குகறக் ப்பட்டு 50 நிமிடங் ளுக்கு ஒரு முகற நோள் முழுக்  

ஓடும்  

ஞோயிற்றுக் ிழகம: 

• 32 ஃபோ ர் ட்கடோபின் – கசகவ ரத்து தசய்யப்படு ிறது;  ிங் ள் – தவள்ளி கசகவ த ோடர்ந்து 

இயக் ப்படும்  

• 56  ிங்கநோல் – கசகவ ரத்து தசய்யப்படு ிறது;  ிங் ள் – தவள்ளி கசகவ த ோடர்ந்து 

இயக் ப்படும் 

• 52 தமக்மர்ச்சி – இயக்  எண்ணிக்க  குகறக் ப்பட்டு 50 நிமிடங் ளுக்கு ஒரு முகற நோள் முழுக்  

ஓடும்  

உடல்ோீ ியோன சமூ  வில ியிருத் ல் பழக் ங் களக்  கடப்பிடிப்ப ற்கு ஆ ரவோ  கபருந்து ளில் 

இருக்கும் இருக்க  ளின் எண்ணிக்க யில் போ ியளவு பயணி களகய ஏற அனும ிப்ப ன்  ோரணமோ  

ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து பயணி ள் கூட்டம் அ ி மோ  இருக்கும் வழித் டங் ளில் கூடு ல் 



 

 

கபருந்து கள  மறு ஒதுக் ீடு தசய்ய கவண்டி இருப்ப ோல் இந்  மோற்றங் ள் 

நடமுகறப்படுத் ப்படு ின்றன. 

கமம்படுத் ப்பட்ட  ோல அட்டவகணப்படி கபருந்து களத்  தூய்கமப்படுத் ி அவற்றில்  ிருமிநோசினி 

த ளிக்கும் கவகல கமற்த ோள்ளப்படு ின்றன.  ஒவ்தவோரு 48 மணிக்த ோரு முகற கபருந்து ளின் 

அகனத்து பரப்பு ள், இயக்குபவர் அமருமிடம் மற்றும் அகனத்து இருக்க  களயும்  ிருமிநோசினி 

த ளித்து சு ோ ோரமோ  கவப்பக   ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து கசகவயின் இலக் ோகும். 

 ற்சமயம், கபருந்து ள் அகனத்தும் 24 மணிக்த ோரு முகற  ிருமிநோசினி த ளித்து 

சு ோ ோரமோக் ப்படு ின்றன. கபருந்து முகனயங் ள் மற்றும் நிறுத் ங் ளில் உள்ள கமற்பரப்பு ளும்கூட 

 ினசோி அடிப்பகடயில் தூய்கமப்படுத் ி  ிருமிநோசினி த ளித்து சு ோ ோரமோ  கவக் ப்படு ின்றன். 

கபருந்து பயணியர்  ங் ள் க வசம்  மது உபகயோ த் ிற் ோ  இதுகபோன்ற   ிருமி நோசினி, க  களக் 

 ழுவும் சு ோ ோர தபோருட் கள கவத் ிருந்து  ங் ள் க  கள அடிக் டி  ழுவி சுத் மோ  கவத் ிருக்  

க ட்டுக்த ோள்ளப்படு ிறோர் ள். 

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

ந ர அவசர ோல நடவடிக்க  ளுக் ோன அலுவல ம் (Brampton Emergency Measures Office) 

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

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

  வல் ளுக்கு வருக  புோியவும்: bramptontransit.com அல்லது  @bramptontransit  ஐ ட்விட்டோில் 

பின்பற்றவும். க ள்வி ள் ஏதுமிருப்பின் ப்ரோம்ப்ட்டன் கபருந்து கபோக்குவரத்து த ோடர்பு கமயத்க  905-

874-299 என்ற எண்ணில் த ோடர்பு த ோள் . 
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 னடோ நோட்டில் மி  விகரவோ  வளர்ந்து வரும் ந ரங் ளில் ஒன்றோன ப்ரோம்ப்ட்டன்  ன் வசத் ில் 650,000 மக் களயும் 70,000 

வணி  அகமப்புக் களயும் த ோண்டிருக் ிறது. நோங் ள் தசய்யும் ஒவ்தவோரு  ோோியத் ிலும் தபோதுமக் கள மனத் ில் கவத்க  

தசய் ின்கறோம். பல ரப்பட்ட சமு ோயத் ினர் எங் ளுக்கு வலு கசர்க் ின்றனர், மு லீட்கட நோங் ள் ஈர்க் ிகறோம், 

த ோழில்நுட்போீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ோீ ியிலோன புதுகமப் பகடத் லில் முன்னணி வ ிப்ப ற் ோன பயணத் ில் நோங் ள் 

தசன்றுத ோண்டிருக் ிகறோம். போது ோப்போன, நிகலத்து நிற் வல்ல மற்றும் தவற்றி ரமோன  ஆகரோக் ியமிக்  ஒரு ந கரக் 

 ட்டகமப்ப ற் ோன வளர்ச்சிப்போக யில் நோங் ள் பங்கு வ ிக் ிகறோம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆ ியவற்றில் 

எங் ளுடன் இகணயுங் ள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் த ோிந்துத ோள்ளுங் ள். 
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http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 
 

 

 

 

 


