ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பரவலான முறையில் ஆங்காங்கக வவள்ளம் பாய்ந்து
வருகிைது

குடியிருப்புவாசிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க நிறனவுறுத்தப்படுகிைார்கள்

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரவாி 17, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் பரவலான முறையில் ஆங்காங்கக வவள்ளம்
பாய்ந்து வருகிைது. இப்படி வவள்ளம் பாய்வதால் குடியிருப்புவாசிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க
நிறனவுறுத்தப்படுகிைார்கள்.
இந்தச் சமயத்தில், ஆங்காங்கக எந்த இடங்களிவலல்லாம் வவள்ளம் பாயும் என்பறத நகர நிர்வாக
அைிந்திருக்கிைது, அறவயாவன:
• வின்ச்ட்டன் சர்ச்சில் புலிவார்ட் – இல் இருக்கின்ை வான்வலஸ் கராடு
• வபாறவயர்ட் கராட்-லிருந்து வான்வலஸ் ட்றரவ் வறரயிலான வொிட்கடஜ் கராடு
• ொல்ஸ்ட்கடான் கராட்- லிருக்கின்ை கிவரடிட்வியூ கராடு
• ஸ்டீல்ஸ் அவவன்யூவில் இருக்கின்ை கிவரடிட்வியூ கராடு
• ஸ்டீல்ஸ் அவவன்யூவில் இருக்கின்ை சர்ச்சில்கராடு
• க்ளாவரன்ஸ் ஸ்ட்ாீட் ப்ாிட்ஜ்
• பீல் வில்கலஜ்-இல் இருக்கின்ை கிவானிஸ் ப்ாிட்ஜ்

கூடிய மட்டில் குடியிருப்பு வாசிகள் பின் வரும் பகுதிகளுக்குச் வசல்வறதத் தவிர்க்கவும் மற்றும் பாதுகாப்பு
முன்வனச்சாிக்றககறளக் கறடப்பிடிக்கவும்:
•

கதங்கிவிடும் தண்ணீாில் கட்டிடங்களில் இருக்கின்ை மின்சார சாதனங்கள், மற்றும் நிலத்தடியில்
பதிக்கப்பட்ட மின்சார கம்பிகளின் காரணமாக மின்சாரம் பாய்ந்தபடி இருக்கலாம். கதங்கி நிற்கும்
தண்ணீாில் மற்றும் நிலத்தடியில் பதித்த மின்சார கம்பிகறள விட்டு நீங்களும் உங்கள்
குழந்றதகளும் வசல்லப்பிராணிகளும் தூரமாக இருக்க றவயுங்கள்.

•

வவள்ளநீர் விறரவாக சூழ்ந்து மூழ்கறவக்கும் அபாயம் உண்டாக்கலாம். உங்கறளப்
பாதுகாப்பாக றவத்துவகாள்ளுங்கள் வவள்ள நீாில் நடக்ககவா அல்லது வாகனம் ஓட்டகவா
கவண்டாம்.

•

கட்டிட அறமப்புக்களும் கூட பாதிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பற்ைதாக இருக்கலாம். உங்கள் வீட்டு
கட்டிட அஸ்திவாரம் மற்றும் கட்டுமான கசதம் இருப்பதற்கான ஏகதனும் அைிகுைிகள் இருந்தால்
வீட்றட விட்டு வவளிகயைிவிடவும்; இதில் கட்டித்திற்கும் அப்பால் நீட்டிக்வகாண்டிருக்கின்ை
கூறர மற்றும் முன்வாசலில் நீட்டிக்வகாண்டிருக்கும் கூறர ஆகியறவ அடங்கும்.

•

சாறலகள் மற்றும் நறடபாறதகறள வவள்ளநீர் வபரும்பாலும் அாித்துவிடும். சாறலகள் பலமற்று
எந்த ஒரு வாகனம் ஏைினாலும் உறடந்துகபாகலாம். ஆககவ வவள்ளநீாின் ஊடாக நடக்ககவா
வாகனம் ஓட்டகவா கவண்டாம்.

•

வவள்ளநீாில் கழிவுநீர் வாய்க்காலின் கழிவுநீரும் (பாக்ட்டீாியா, றவரஸ் அல்லது ஒட்டுண்ணிகள்
இருக்கலாம்) இரசாயனப் வபாருட்கள் மற்றும் உறடந்த கண்ணாடி கபான்ை குப்றபக் கழிவுகளும்
கலந்துவிடலாம். தாழ்வான பகுதிகளில் இருப்பது மற்றும் அங்கு வசல்வறத தவிர்க்கவும். நீங்களும்
உங்கள் குழந்றதகளும் வசல்லப்பிராணிகளும் வவள்ளநீறர விட்டு தூரமாக இருக்கவும்.

•

வசாந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் உறட அணிந்தாகல தவிர, வவள்ள நீருக்குள் வசல்ல
முயற்சிக்க வவண்டாம்.

குடியிருப்புவாசிகள் எவகரனும் ஆபத்தில் இருந்தால், உடனடியாக 9-1-1 ஐ அறழக்க கவண்டும்.
உள்ளூர்ப் பகுதி சாறலகளில் வவள்ளம் சூழ்ந்துவிட்டால், அல்லது திடீர் வவள்ளம் வசல்வதற்கான வழிகள்
அறடபட்டிருந்தால் அல்லது நிலமட்டத்திற்கு கீழுள்ள தளத்தில் வவள்ளம் சூழ்ந்துவிட்டால் 311 ஐ
அறழக்கவும்.
மிக சமீபத்திய தகவல்களுக்கு குடியிருப்புவாசிகள் ட்விட்டாில் @BEMOPrepared ஐப் பின்பற்ைலாம்
மற்றும் வவள்ளப் பாதுகாப்பு பற்ைிய தகவல்களுக்கு இங்கு வருறக தரலாம் www.brampton.ca .
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