கட்டாய முக கவசம் அணிதல் மீதான உப சட்டத்தினன நீக்கி, ப்ராம்ப்ட்டன்
நகரத்னத படிப்படியாகவும் பாதுகாப்புடனும் மீண்டும் திறந்துவிடுவனத நகர
நிர்வாகம் ததாடர்கிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 18, 2022) – சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பின்மீது கவனம் தசலுத்தி ப்ராம்ப்ட்டன்
மாநகரத்னத மீண்டும் திறந்துவிடுவனத நகர நிர்வாகம் ததாடர்கிறது; இதன்படி பணியாளர்கள்
பாதுகாப்பாக அவரவர் அலுவலகங்களுக்கும் நகாின் பணியிடங்களுக்கும் படிப்படியாக
திரும்பிவருவார்கள்.
கட்டாயமாக முக கவசம் அணிதல் மீதான உப சட்டம்
நகர நிர்வாகமானது தனது ப்ராம்ப்ட்டன் ககாவிட்-19 கட்டாய முக கவசம் அணிதல் உப
சட்டத்தினன மார்ச் 21, 2022 கததியன்று காலாவதியாகச் தசய்யவிருக்கிறது. இது, ஒன்ட்டாாிகயா
மாகாண அரசாங்கத்தின், மாகாண அளவிலான முக கவசம் அணிதலுக்கான கதனவப்பாடுகனள, பல
இடங்களிலும், அகத கததியில் நீக்குவதுடன் ஒத்துப் கபாகவிருக்கிறது.
தபாதுமக்களுக்கான கபருந்துகள் மற்றும் கபருந்துமுனனயங்களின் கட்டிடங்களுக்குள்ளாக, மற்றும்
சுகாதாரப் பராமாிப்புக்கான இடங்கள், நீண்டகாலப் பராமாிப்புக்கான இல்லங்கள் மற்றும் மக்கள் அதிகம்
கூடும் இடங்கள் கபான்ற இடங்களில் ததாடர்ந்து முக கவசம் அணிதல் கதனவப்படும். இனிகமற்தகாண்டு
முக கவசம் அணிதல் கதனவப்படாத இடங்களில், ததாடர்ந்து முக கவசம் அணியும் நபர்கள் மீது மதிப்பு
னவக்குமாறு குடியிருப்புவாசிகள் கவண்டப்படுகிறார்கள்.
கட்டாய முக கவசம் அணிதல் உப சட்டத்தின் கீழாக, சமுதாயத்தினாின் சுகாதாரம் மற்றும்
பாதுகாப்பினன கபாற்றிக்காப்பதற்காக, அனனத்து தபாது கட்டிடங்களுக்கும் உள்ளாக மருத்துவம்
அல்லாத முக கவசங்கள் அணிவது அவசியமாகும். இந்த திருத்தம் தசய்யும் முன்பாக இந்தச் சட்டம் ஏப்ரல்
1, 2022 அன்று காலாவதியாக இருந்தது.
ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குவரத்து
மாகாண அரசாங்கத்தின் ஒழுங்குமுனறகளின்படி ப்ராம்ப்ட்டன் நகர கபருந்துகள் மற்றும் கபருந்து
முனனயங்கள் அனனத்திலுகம முக கவசம் அணிவனதத் ததாடர்வது அவசியமாகும். தூய்னமப்படுத்தல்
மற்றும் கிருமிநீக்கம் தசய்தல் அமலில் இருந்துவரும், மற்றும் கட்டிடங்கள் மற்றும்
கபருந்துமுனனயங்களில் உள்ள கடினமான கமற்பரப்புகள் தினமும் துனடக்கப்பட்டு கிருமிநீக்கம்
தசய்யப்படுகின்றன.

புதிய தகவல்களுக்கு www.bramptontransit.com எனும் வனலத்தளத்திற்கு வருனக தரவும் அல்லது கசனவ
பற்றிய புது தகவல்களுக்கு @bramptontransit ஐ டுவிட்டாில் பின் ததாடரவும். ககள்விகள் இருப்பின்
ப்ராம்ப்ட்டன் கபருந்து கபாக்குவரத்து ததாடர்பு னமயத்னத 905.874.2999 என்ற எண்ணில் ததாடர்பு
தகாள்ளலாம்.
தபாழுதுகபாக்கு
மார்ச் 21 முதல், நகர தபாழுதுகபாக்கு னமயங்களுக்குள் நுனழயும் நபர்கள் இனி முக கவசம் அணிவது
அவசியமில்னல. தபாழுதுகபாக்கு வசதிகனளப் பயன்படுத்தும் கபாது ததாடர்ந்து முகமூடினய அணிய
விரும்புகவார் அவ்வாறு தசய்வது வரகவற்கப்படுகிறது.
தபாழுதுகபாக்கு னமயங்களில் மக்கள் கூடுவதற்கான எண்ணிக்னக வரம்புகள் மற்றும் தடுப்பூசி
தசலுத்திக்தகாண்டனமக்கான சான்றுகள் கதனவப்படுவது என்பது சமீபத்திய மாகாண
விதிமுனறகளின்படி நீக்கப்பட்டதன் மூலம் சீரனமக்கப்பட்டுள்ளன. பதிவுதசய்யப்பட்ட மற்றும்
கபாகிறகபாக்கில் கலந்துதகாள்ளும் நிகழ்ச்சிகளுக்காக தபாழுதுகபாக்கு னமயங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
தபாழுதுகபாக்கு னமயங்களுக்குச் தசல்வதற்கு முன் பதிவு கதனவயில்னல, இருப்பினும், அனனத்து
கசனவகளும் முதலில் வருபவருக்கக முதலில் என்னும் அடிப்படியில் வழங்கப்படுவதால், வருனகயாளர்கள்
தங்கள் வருனகக்கு முன்னதாககவ ஆன்னலனில் தங்கள் கசனவகளுக்காக பதிவு தசய்துதகாள்வது
பாிந்துனரக்கப்படுகிறது.
311 என்ற எண்ணில் அனழத்கதா அல்லது நகாின் எந்த ஒரு தபாழுதுகபாக்கு னமயத்திற்கும் கநாில்
வருவதன் மூலகமா நிகழ்ச்சிகளுக்காக பதிவு தசய்துதகாள்ளலாம் அல்லது
www.brampton.ca/registerforprograms, க்கு வருனக தரலாம்.
நியமனம் தசய்யப்படுதல்
நியமனம் தசய்யப்படுதல் என்பது நகாின் அனனத்து கூட்டங்களுக்கும் மார்ச் 30, 2022 ஆம் கததிவனர
எட்ட இருந்தபடிகய தசய்யப்படுவது ததாடரும். அந்த கததிக்குப் பின்னர் நியமனம் தசய்யப்படுபவர்
கநாில் வருவது அனுமதிக்கப்படுகிறது, என்றாலும் எட்ட இருந்தபடிகய தசயல்படுவதும் ததாடரும்.
நகாின் வரவிருக்கின்ற கூட்டத்ததாடர்கள் பற்றிய விபரங்கனள இங்கு காணலாம்.
ககாவிட்-19 ததாற்று இருப்பனத கண்டறிதல்
நகாின் கட்டிடங்களுக்கு உள்ளாகச் தசல்ல ததாற்று கண்டறிதல் இனிகமலும் அவசியமில்னல, இதில்
தபாழுதுகபாக்கு னமயங்களும் அடங்கும். உடல்நலமில்லாததாக உணரும் குடியிருப்புவாசிகள் அவரவர்
வீட்டிகலகய இருந்துவிட ததாடர்ந்து ஊக்கமளிக்கப்படுகிறார்கள்.

தபருந்ததாற்றுக் காலம் முழுவதிலுமாக, உடல்ாீதியான சமூக விலகனலக் கனடப்பிடித்து, முக கவசம்
அணிந்து, ததாற்று பரவுவனத தடுக்க தங்கள் பங்கினன அளித்து உதவிய குடியிருப்புவாசிகளுக்கு நகர
நிர்வாகம் நன்றி ததாிவித்துக் தகாள்கிறது. குடியிருப்புவாசிகள் எவகரனும் உடல்நலமில்லாதிருந்தால்
அவரவர் வீட்டில் இருந்தபடி, சமுதாயத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பினன முதலிடத்தில் னவப்பனத
இதன் மூலம் அவர்கள் ததாடரகவண்டும்; கூடகவ ககாவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசி மற்றும்
பூஸ்ட்டனரயும் தசலுத்திக்தகாள்ள கவண்டும். ககாவிட்-19க்கு எதிரான தடுப்பூசி பற்றிய மிக சமீபத்திய
தகவல்களுக்கு மாகாண அரசின் தடுப்பூசி முனனயத்திற்கு வருனக தரவும்.
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