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அன்பார்ந்த நண்பர்கள் ேற்றும் அயலிடப் 

பபருேக்களுக்கு, 
 

மேக்றிட்ஜ் பெல்த் (Lakeridge Health) ஆம ாக்கிய அமேப்புக்கு நீங்கள் பதாடர்ச்சியாக 

வழங்கி வரும் ஆத வுக்கும், மகாவிட்-19 மநாய் ப வுவமதத் தடுக்க நீங்கள் எடுத்து வரும் 

முயற்சிகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிமறாம். எேது சமூகத்தினருடனும் ஆம ாக்கிய 

ப ாோிப்பில் எேது பங்காளர்களாக உள்ள நிறுவனங்களுடன் மசர்ந்து நாம் எடுத்து வரும் 

முயற்சியின் விமளவாக மகாவிட்-19 மநாயின் ப வல் நிமேயிமனப் படோகக் காட்டும் 

வம மகாட்டு வமளவிமன கிமடநிமேக்குக் பகாண்டுவந்து இருக்கிமறாம். கூட்டாக 

நாம் எடுத்த முயற்சிகள் பேன் த  ஆ ம்பித்து விட்டன.  

 

 எேது ஒம  மசமவத்திட்டம், ேிகச் சிறந்த ஆம ாக்கியம்  என்ற பதாமேமநாக்கிமன 

மநாக்கி நாங்கள் ஒரு சமூகோக வாழ்ந்து, பயணித்து வருகிமறாம் என்பதற்கு இக்கூட்டு 

முயற்சி சிறந்த ஓர் உதா ணோக இருக்கிறது. ஆம ாக்கியோன ஒரு சமூகத்மதப் 

பாதுகாத்து, அதமன முன்பனடுத்து வரும் எேது முயற்சியில் எங்களுடன்  மசர்ந்து 

பதாடர்ந்து உமழத்து வரும் ஆம ாக்கிய ப ாோிப்பு வழங்குநர்கள் எல்மோருக்கும் 

நாங்கள் எேது ேனப்பூர்வோன நன்றிமய பதாிவிக்க விரும்புகிமறாம்.  
 

நீங்கள் அறிந்து உள்ளது மபாே, காிசனம் விமளவிக்கின்ற மகாவிட்-19 மநாய்க் 

கிருேியின் ோற்றுருக்கள், ேிகுந்த ஆக்கி ேிப்புடன் கூடிய இன்மறய மூன்றாவது மநாய் 

அமேக்கு எம்மே இட்டு வந்துள்ளன. எனினும், ஏப்பி ல் ோத நடுப்பகுதி பதாடக்கம் 

மநாய் உறுதி பசய்யப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்மக படிப்படியாக குமறந்து வந்துள்ள 

மபாதிலும், மகாவிட்-19 மநாய் கா ணோக மவத்தியசாமேயில் மசர்க்கப்பட்ட ேக்களின் 

எண்ணிக்மகயும் தீவி  சிகிச்மசப் பிாிவுக்கு (ICU) அனுேதிக்கப்பட்மடாாின் 

எண்ணிக்மகயும் ஒன் ாறிமயா ேற்றும் டூறாம் பி மதசம் ஆகியவற்றில் ேிக உயர்வாகமவ 

இருந்து வருகின்றன.  

 

இந்த மூன்றாவது மநாய் அமேயின் கா ணத்தால், Lakeridge Health ஆம ாக்கிய 

அமேப்பு கஷ்டோன சிே முடிவுகமள எடுக்க மவண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கு உள்ளானது. 

எங்களுக்கு ICU பிாிவிலும் ேற்றும் எேது பநருக்கடி நிமேப் ப ாோிப்புக்பகனவும் 

மதமவப்பட்ட படுக்மககளின் எண்ணிக்மகமய அதிகாிப்பதற்காக, நாங்கள் அவச  

நிமேமேயற்ற சத்தி  சிகிச்மசகமளயும் பவளியில் இருந்து வந்து சிகிச்மசபபற்றுச் 

பசன்ற மநாயாளர் மசமவகமளயும் தற்காலிகோக இமடநிறுத்தி மவக்க மநாிட்டது. 

 
Cynthia Davis 

President and CEO 

 
Dr. Tony Stone 

Chief of Staff 



உங்களுக்குத் இது பதாிந்து இருக்கும். இவ்வாறு பசய்தமேயினால் மகாவிட்-19 

மநாயாளர்களின் அவச  மதமவகளுக்கு சிகிச்மச அளிக்கபவன மவத்தியசாமேயில் 

பவற்றிடத்மதயும் பணியாளர்கமளயும் பபற்பறடுக்க முடிந்தது. சம்பந்தப்பட்ட 

மசமவகமள முடிந்த அளவு விம வாக, அமதசேயம் பாதுகாப்பாக திரும்பவும் நாங்கள் 

வழங்க முடியும் என்று நம்புகிமறாம்.  

 

பதன்பகுதி ஒன் ாறிமயா அடங்கிலும் உள்ள மவத்தியசாமேகளுக்கான 

வமேயமேப்பின் ஒரு பகுதியாக Lakeridge Health ஆம ாக்கிய அமேப்பு இருந்து 

வருகிறது. எேக்குச் சவாோக எழுந்துள்ள இப்மபா ாட்ட காேத்தில், ஒவ்பவாரு 

மநாயாளியும் ேிகவும் பாதுகாப்பான உயர்த ம் பகாண்ட ப ாோிப்பிமனப் பபறுகிறார் 

என்பமத உறுதி பசய்வதற்காக, எேது மவத்தியசாமே கடந்த பே வா ங்களாக மவறு 

ேருத்துவ நிமேயங்களில் இருந்து மநாயாளர்கமள ஏற்றுக் பகாண்டும் அத்துடன்/அல்ேது 

அவ்வாறான ேருத்துவ நிமேயங்களுக்கு எேது மநாயாளர்கமள இடம் ோற்றி 

அனுப்பியும் வந்தது.   

 
ஒருவர் ேற்றவாின் நேமனக் கவனித்தல் 

எேது Lakeridge Health ஆம ாக்கிய அமேப்புத் பதாகுதி அடங்கிலும் பணியாற்றி 

வந்துள்ள ஒவ்பவாருவருக்கும் கடந்த சிே ோதங்கள் ேிகுந்த ேனவழுத்தம் தருகின்ற, 

கமளப்பூட்டுகின்ற காேோக இருந்து வந்துள்ளன. எேது மசமவக் குழுக்களின் 

அங்கத்தவர்கள், பதாழில் திறமே ேற்றும் துணிவு ஆகியவற்றுடன் முன்னர் ஒப்பிட 

முடியாத அளவு அழுத்தங்களுக்கு ேத்தியில்,  மதமவகளுக்கு ஈடு பகாடுத்தனர் என்பது 

பற்றி நாங்கள் ேிகவும் பபருேிதம் அமடகிமறாம். எேது மசமவக் குழுவினருக்கு 

மேேதிகோன ஆம ாக்கிய சுகநேன் ஆதா  உதவிகள் கிமடக்கின்றன என்பமத உறுதி 

பசய்வதில் நாம் ேிகுந்த கவனம் எடுத்து வந்மதாம். முக்கியோன எேது நிறுவனக் 

கோச்சா த்மத மபணுவதற்கும் அதற்கு வலுவூட்டுவதற்குோக, எேது மசமவக் 

குழுவினருக்கு கூடிய அளவில் பதாடர்பாடல் ேற்றும் அங்கீகாிப்புத் திட்டங்கமளயும் 

நாம் கிமடக்கச் பசய்மதாம். 

 

எேது சமூகத்தில் வாழும் உங்களில் போிடம் இருந்து ேிகப்பே பசய்திகள் எம்மே 

ஊக்குவித்தும் ஆதாித்தும் வந்து நாம் பபற்றுக் பகாண்மடாம். சமூக ஊடகங்களில் 

எழுதப்பட்ட கருத்துகள், ேின்னஞ்சல்கள், ஆசிாியருக்கான கடிதங்கள், சித்தி ம் 

தீட்டப்பட்ட கற்கள், பிள்மளகளிடம் இருந்து வந்த சித்தி ங்கள் இன்னும் பே அவற்றில் 

அடங்கி இருந்தன. இவற்றுக்காக எேது ஆழ்ந்த நன்றிமய நாம் பதாிவிக்கிமறாம். 

உங்களின் ஒவ்பவாரு ஊக்கேளிக்கும் பசய்திமயயும் எேது மசமவக் குழுவினர் நயந்து 

ஏற்றுக் பகாண்டுள்ளனர். உங்களுக்கு நன்றி! 

 

தடுப்பு ேருந்து விநிமயாகம் 

மகாவிட்-19 தடுப்பு ேருந்திமன எடுப்பதற்கு உங்களில் இத்துமண பேர் தீர்ோனித்து 

இருப்பமதயிட்டு நாம் உற்சாகம் அமடகிமறாம். தடுப்பு ேருந்துகள் இப்பபாழுது 

ப வோக எல்ோ இடங்களிலும் கிமடப்பது கமனடிய ேக்களின் அதிர்ஷ்டோக உள்ளது. 

பயங்க ோன இந்த மவ சுக் கிருேிமய சோளித்து, முடிவில் அதமன பவற்றி 



பகாள்வதற்கான ேிகச் சிறந்த முன்மனற்றப் பாமதயாக மகாவிட்-19 மநாயுக்கான தடுப்பு 

ேருந்தும் அத்துடன் மசர்ந்த முமறயில் பதாடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆம ாக்கிய 

ேற்றும் பாதுகாப்பு நமடமுமறகளும் உள்ளன.  

 

டூறாம் பி மதசம் அடங்கிலும் இதுவம  300,000 ேருந்துப் பங்களவுகளிலும் கூடுதோன 

தடுப்பு ேருந்து, ேக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. பாாிய அளவில் தடுப்பு ேருந்து 

வழங்கும் சிகிச்மச நிமேயங்கள், ேக்கள் கூடும் ஸ்தே சிகிச்மச நிமேயங்கள், நடோடும் 

சிகிச்மச நிமேயங்கள், மவமேத்தே தடுப்பு ேருந்து சிகிச்மச நிமேயங்கள் ேற்றும் 

ேருந்தகங்கள் எனப் பே இடங்களில் தடுப்பு ேருந்து விநிமயாகிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

தடுப்பு ேருந்தின் வழங்கல் நிமே மேலும் உயரும் பபாழுது இன்னும் கூடிய நபர்களுக்கு 

தடுப்பு ேருந்து வழங்கும் சந்திப்புகள் ஒழுங்கு பசய்யப்படும் என்பமத உறுதியாகக் கூற 

முடியும். தயவு பசய்து  Durham Region website இமணயத் தளத்துக்குச் பசன்று முன்னுாிமே 

வழங்கப்படும் ேக்கள் பதாகுதியினர் பற்றியும், இப்பி மதசம் அடங்கிலும் தடுப்பு ேருந்து 

வழங்கும் சந்திப்புகமள பபறுதல் பற்றியும் கி ேோக வழங்கப்படும் புதுப்பித்த 

பசய்திகமள அறிந்து பகாள்ளுங்கள்.  

 

மநாயாளரும் குடும்பமே அவருக்கு முதன்மேயானது எனக் கருதும் தீர்வுவழிகளும் 

எம்ேிடம் உள்ள மூேவளங்களில் பேவமகயானவற்மற மேலும் பயன் தரும் வழியில் 

பயன்படுத்துவது பற்றிய எேது சிந்தமனப் மபாக்கிமன முன்மனற்றுவதற்கு, இன்று 

நிேவும் இப்பபரும்புே மநாய் (pandemic) உதவி இருக்கிறது என்று கூறோம். 

மவத்தியசாமேயிலும் சமூகத்திலும் இதமனச் பசயற்படுத்தி ஆம ாக்கிய ாீதியாக ேிகவும்  

பேவீனம்  பகாண்ட எேது மநாயாளிகளுக்குப் பபாருத்தோன ப ாோிப்பிமன  

பபாருத்தோன இடத்தில் வழங்க முடியும். ஒன் ாறிமயாவில் உள்ள ேற்மறய 

மவத்தியசாமேகமளப் மபாேமவ கடந்த சிே வருடங்களாக Lakeridge Health 

ஆம ாக்கிய அமேப்பு மவத்தியசாமேகளிலும், தீவி  மவத்தியசாமே ேட்டத்திோன 

ேருத்துவ மசமவகள் மதமவப்படாத மநாயாளர்கள் மவத்தியசாமேயில் பதாடர்ந்து தங்கி 

விடுவமதயும், அத்தமகமயாாின் எண்ணிக்மக கணிசோன அளவு கூடுவமதயும் காண 

முடிந்தது. மவத்தியசாமே மபான்ற ஒரு சூழலில் நீண்டகாேம் தங்கி இருப்பது, குறிப்பாக 

பேவீனோன முதிமயார் விடயத்தில், அவர்களின் ஆம ாக்கியத்மத நிமேகுமேய 

மவப்பதும் அல்ோேல் சிமதவு அமடயவும் பசய்யோம் என்பது எேக்குத் பதாியும்.  

 

எேது சிகிச்மச நிமேயச் மசமவப் பணிக்குழுவினர், இங்கு ஒவ்பவாரு மநாயாளியின் 

மதமவகமளயும் விருப்பங்கமளயும் கூட்டு வழியில் அணுகி ஆ ாய்ந்து வருகின்றனர். 

நீண்டகாே மநாயாளர்கள் தேது வீடுகளுக்கு படிப்படியாக நகருதல் அல்ேது குறித்த 

நபர்களின் மதமவகமள பபாருத்தோக வழங்கும் இன்னுபோரு ப ாோிப்பு சூழலுக்கு 

ோறுதல் மபான்ற மேோன ோற்று வழித் தீர்வுகமள காண்பதற்காக, எேது 

மசமவயாளர்கள் ேற்மறய சமூக மசமவப் பங்காளர்கள், நீண்டகாே ப ாோிப்பு 

இல்ேங்கள், மநாயாளியின் குடும்பத்தினர், ப ாோிப்பு வழங்குமவார் ஆகிமயாருடன் 

பநருக்கோக இமணந்து முயன்று வருகின்றனர். 

 

 

https://www.durham.ca/en/index.aspx


பாதுகாப்பாக இருங்கள் – இது நீண்ட வா இறுதிக் காேம்  

ோகாண அ சு விதித்து இப்பபாழுது நமடமுமறயில் உள்ள, வீட்டில்–தங்கி-விடுங்கள் 

என்ற உத்த வு உங்களில் பேருக்கு வி க்திமய ஏற்படுத்தி உள்ளதாக நாம் அறிகிமறாம். 

ஆனாலும், தற்பபாழுது ஆம ாக்கிய ப ாோிப்புக்பகன இருந்து வரும் மூேவளங்கள் 

ேற்றும் ஆம ாக்கிய ப ாோிப்பிமன பாதுகாப்பாக கருமணயுடன் வழங்கும் எேது திறமே 

ஆகியவற்மற பதாடர்ந்து மபணுவதற்காக, எல்மோரும் விழிப்பாக இருப்பதும் அத்துடன்  

பபாதுசன ஆம ாக்கிய வழிநடத்தல் முமறகமள பின்பற்றி வருவதும் முக்கியோக 

உள்ளது. முகக் கவசம் அணிதல், மகச் சுத்தம் மபணுதல், உடல் ாீதியாக விேகி நிற்றல் 

ேற்றும் முன்கூட்டிமய பாிமசாதமன பசய்து பகாள்ளுதல் ஆகியன எல்மோருக்கும் 

அவசியோக உள்ளன. 

 

து திஷ்டவசோக கடந்த வருடம் ஒரு நிகழ்ச்சிப் பாணிமய நாம் கண்டிருந்மதாம் : 

பி தானோன ஒரு விடுமுமற காேத்மதத் பதாடர்ந்து, மகாவிட்-19 மநாயாளர் 

எண்ணிக்மக பபருகிக் பகாண்டது. எனமவ விக்ம ாறியா தின விடுமுமற வா  

இறுதிக்குள் புகுவதற்குத் தயா ாகும் இத்தருணத்தில் உங்கள் உதவிமயயும் 

ஒத்துமழப்மபயும் நாம் ேீண்டும் ஒரு முமற மவண்டிக் பகாள்கிமறாம்.  

 

ஒன்றாக நாம் பசயற்பட்டால், இந்த மநாய் வட்டத்மத உமடத்து விட முடியும். 

ஆம ாக்கியோகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்து பகாள்ளுங்கள். 

 

இதமன முடிப்பதற்கு முன்பாக, ஆம ாக்கியோன டூறாம் பி மதசத்மதப் மபணி 

வளர்ப்பதில் நீங்கள் காட்டும் பபாறுமே, அர்ப்பணிப்பு ேற்றும் தீவி  பசயலுறுதி 

ஆகியவற்றுக்கு நாம் நன்றி கூறுகிமறாம்.  

 

சிந்தியா மடவிஸ்              கோநிதி ம ானி ஸ்ம ான் 

தமேவர் ேற்றும் பி தே நிர்வாக அதிகாாி          பணியாளர் குழு தமேவர்                    

Cynthia Davis      Dr. Tony Stone  

President and CEO     Chief of Staff  


