மிக மிக அதிகமான வெள்ளம் பாய்ெதன் காரணமாக ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணணப்பு
மற்றும் அெசரகால சசணெயினர் சர்ச்ெில் பகுதி குடியிருப்புொசிகணள
பாதுகாப்பாக இடமாற்றம் வசய்கின்றனர்.

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (பிப்ரொி 17, 2022) –சர்ச்ெில் பகுதியில் நிகழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க வெள்ளத்திற்கு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் வசெிசாய்த்து ெருகிறது, சமலும் பின்ெரும் பகுதிகளில் எஞ்சியுள்ள
குடியிருப்பாளர்கணள பாதுகாப்பாக வெளிசயற்ற பீல் பிராந்திய காெல்துணறயுடன் இணணந்து
வசயல்படுகிறது:
• சர்ச்ெில் சராட் - இல் சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்
• மார்ட்டின்ஸ் புலிொர்டு
• சர்ச் ஸ்ட்ாீட்
• ெிக்ட்சடாாியா ஸ்ட்ாீட்
• அடிவலய்டு ஸ்ட்ாீட்
• க்வரடிட்ெியூ சராட் - இல் சதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்

வபரும்பான்ணமயான குடியிருப்பாளர்கள் ஏற்கனசெ இந்தப் பகுதியில் இருந்து வெளிசயற்றப்பட்டுெிட்ட
நிணலயில், மக்கணள வெளிசயற்றுெதற்கான இந்தப் பணி இரவு முழுெதும் வதாடரும் மற்றும் நாணள
மறுமதிப்பீடு வசய்யப்படும். ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணணப்பு மற்றும் அெசர கால சசணெகள் அணமப்பு,
ப்ராம்ப்ட்டன் அெசரகால சமலாண்ணம அலுெலகம், ப்ராம்ப்ட்டன் வபாதுப்பணித்துணற, ப்ராம்ப்ட்டன்
சபருந்து சபாக்குெரத்து, பீல் பிராந்திய காெல்துணற, ாீஜன் ஆஃப் பீல் மனித சசணெள் அணமப்பு மற்றும்
கிவரடிட் செல்லி கன்சர்செஷன் ஆகியணெ களத்தில் இருந்தபடி வதாடர்ந்து கண்காணித்து நிணலணமயை
சமாளித்து ெருகின்றனர்.
குடியிருப்புொசிகள் எெசரனும் ஆபத்தில் இருந்தால், உடனடியாக 9-1-1 ஐ அணைக்க செண்டும்.
உள்ளூர்ப் பகுதி சாணலகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துெிட்டால், அல்லது திடீர் வெள்ளம் வசல்ெதற்கான ெைிகள்
அணடபட்டிருந்தால் அல்லது நிலமட்டத்திற்கு கீழுள்ள தளத்தில் வெள்ளம் சூழ்ந்துெிட்டால் 311 ஐ
அணைக்கவும்.

வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான குறிப்புகள்

கனடா சுற்றுச்சூைல் அணமப்பு, ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான சிறப்பு ொனிணல அறிக்ணகணய வெளியிட்டுள்ளது;
மணை, உணறபனி மணை மற்றும் பனித்தூெல் நாணள காணல ெணர இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.
கிவரடிட் செல்லி கன்சர்செஷனும் வெள்ள அபாய எச்சாிக்ணகணய ெிடுத்துள்ளது.
குடியிருப்பாளர்கள் இந்த பாதுகாப்பு முன்வனச்சாிக்ணக நடெடிக்ணககணள பின்பற்றுமாறு சகட்டுக்
வகாள்ளப்படுகிறார்கள்:
•

சதங்கிெிடும் தண்ணீாில் கட்டிடங்களில் இருக்கின்ற மின்சார சாதனங்கள், மற்றும் நிலத்தடியில்
பதிக்கப்பட்ட மின்சார கம்பிகளின் காரணமாக மின்சாரம் பாய்ந்தபடி இருக்கலாம். சதங்கி நிற்கும்
தண்ணீாில் மற்றும் நிலத்தடியில் பதித்த மின்சார கம்பிகணள ெிட்டு நீங்களும் உங்கள்
குைந்ணதகளும், வசல்லப்பிராணிகளும் தூரமாக இருக்க ணெயுங்கள்.

•

வெள்ளநீர் ெிணரொக சூழ்ந்து மூழ்கணெக்கும் அபாயம் உண்டாக்கலாம். உங்கணளப்
பாதுகாப்பாக ணெத்துவகாள்ளுங்கள் வெள்ள நீாில் நடக்கசொ அல்லது ொகனம் ஓட்டசொ
செண்டாம்.

•

•

கட்டிட அணமப்புக்களும் கூட பாதிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம். உங்கள் வீட்டு
கட்டிட அஸ்திொரம் மற்றும் கட்டுமான சசதம் இருப்பதற்கான ஏசதனும் அறிகுறிகள் இருந்தால்
வீட்ணட ெிட்டு வெளிசயறிெிடவும்; இதில் கட்டித்திற்கும் அப்பால் நீட்டிக்வகாண்டிருக்கின்ற
கூணர மற்றும் முன்ொசலில் நீட்டிக்வகாண்டிருக்கும் கூணர ஆகியணெ அடங்கும்.
சாணலகள் மற்றும் நணடபாணதகணள வெள்ளநீர் வபரும்பாலும் அாித்துெிடும். சாணலகள் பலமற்று
எந்த ஒரு ொகனம் ஏறினாலும் உணடந்துசபாகலாம். ஆகசெ வெள்ளநீாின் ஊடாக நடக்கசொ
ொகனம் ஓட்டசொ செண்டாம்.

•

வெள்ளநீாில் கைிவுநீர் ொய்க்காலின் கைிவுநீரும் (பாக்ட்டீாியா, ணெரஸ் அல்லது ஒட்டுண்ணிகள்
இருக்கலாம்) இரசாயனப் வபாருட்கள் மற்றும் உணடந்த கண்ணாடி சபான்ற குப்ணபக் கைிவுகளும்
கலந்துெிடலாம். தாழ்ொன பகுதிகளில் இருப்பது மற்றும் அங்கு வசல்ெணத தெிர்க்கவும். நீங்களும்
உங்கள் குைந்ணதகளும் வசல்லப்பிராணிகளும் வெள்ளநீணர ெிட்டு தூரமாக இருக்கவும்.

•

வசாந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் உணட அணிந்தாசல தெிர, வெள்ள நீருக்குள் வசல்ல
முயற்சிக்க வேண்டாம்.

•

மிக சமீபத்திய தகெல்களுக்கு குடியிருப்புொசிகள் ட்ெிட்டாில் @BEMOPrepared ஐப்
பின்பற்றலாம் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு பற்றிய தகெல்களுக்கு இங்கு ெருணக
தரலாம் www.brampton.ca .
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