
 
 

 

ஏப்பிரல் 13, 2021 

அன்பார்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் அயலவர்கள் அறிவது, 

எமது சமூகத்தின் மத்தியில் ககாவிட்-19 கநாய் பரவ 

விடாமல் தடுப்பதற்கு நீங்கள் எடுத்து வரும் எல்லா 

முயற்சிகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிகறாம். 

துரதிஷ்டவசமாக இந்கநாய் ததாடர்பில் மூன்றாவதாகத் 

கதான்றியுள்ள அவசரகால நிலலலமயும் அதலைத் 

ததாடர்ந்து வந்துள்ள மாகாண அரசின் வீட்டில்-தங்கி-

விடுங்கள் என்ற உத்தரவும் எம்லம ஓர் இக்கட்டாை 

சூழ்நிலலயில் நிறுத்தி லவத்துள்ளை.  

இந்த கநாய் லவரசுக் கிருமிலய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்கள தகாண்டு வருவதற்காக மாகாண அரசின் 

அறிவுறுத்தல்கலள நாங்கள் முன்பு எப்தபாழுதும் இல்லாத அளவுக்கு எல்கலாரும் கசர்ந்து கூட்டாகப் 

பின்பற்ற கவண்டிய அவசியம் எமக்கு உள்ளது.   

எமது லவத்தியசாலலகளில் உள்ள தநருக்கடி நிலலப் பராமாிப்பு வசதிகளுக்கு மிகவும் அதிகாித்த அளவில் 

கதலவயின் அழுத்தம் உருவாகி உள்ளது. ஒன்ராறிகயா மாகாணத்தில் ககாவிட்-19 கநாயிைால் 

பாதிக்கப்பட்கடாாின் எண்ணிக்லக மிகக் கூடிய அளவில் இப்தபாழுது இருப்பதுடன் கநாய்க்காை லவரசு 

சமூகங்களில் மிகப் பரவலாகத் ததாற்றி வருவலத காண முடிகிறது. இப்தபரும்புல கநாய் கதான்ற 

ஆரம்பித்த பின்ைர் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் இல்லாதவாறு இப்தபாழுது தநருக்கடி நிலலயுடன் 

லவத்தியசாலலயில் அனுமதிக்கப்படுகவாாின் எண்ணிக்லக இம்மாகாணத்தில் மிக அதிகமாக உள்ளது. 

இங்குள்ள எமது  Lakeridge Health அலமப்லபச் சூழ்ந்த சமூகத்தில், கநாய்த் ததாற்று அலல 1 மற்றும் 2 

நிகழ்ந்த காலங்களில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருந்தலதக் காட்டிலும் இன்று டூறாம் பகுதியில் தநருக்கடி 

நிலலப் பராமாிப்பு மற்றும் மருத்துவ காரணங்களால் அனுமதிக்கப்படுகவாாின் எண்ணிக்லக உயர்வாக 

உள்ளது. இவ்வாறாக அனுமதிக்கப்படுகவாாின் எண்ணிக்லக திகிலூட்டும் விதத்தில் ததாடர்ந்து ஏறிக் 

தகாண்டு வருகிறது. 

ஆைாலும், இப்தபரும்புல கநாயிைால் உண்டாகியுள்ள தாக்கத்தின் தீவிரம் கடுலமயாக உள்ள கபாதிலும் 

பிரச்சிலைகளுக்கு நாம் தீர்வுகலள ததாடர்ந்து கண்டுபிடித்து வருகிகறாம். எமது பணியாளர்களும் 

லவத்தியர்களும் ஒவ்தவாரு நாளும் கடலமக்கு வந்து உயர் தரமாை, பாதுகாப்பாை ஆகராக்கிய 

பராமாிப்பிலை கருலணயுடனும் அன்பாகவும் தசய்து வருகின்றைர். அவர்கள் தம் தசாந்த வாழ்வில் 

தபற்கறார்களாக, வாழ்க்லகப் பங்காளர்களாக, கூடிப் பிறந்கதாராக, மகன் மகள்களாக இருந்தகபாதிலும் 

சிரத்லதயுடன் இதலையும் தசய்யத் தவறுவதில்லல. ஒன்ராறிகயாவில் உள்ள லவத்தியசாலலகள் யாவும் 

ஒரு முழுத் ததாகுதியாக ஒன்றுபட்டு பணிபுாிந்து வருகின்றை. கதலவ ஏற்படுலகயில் அவற்றுக்கு 

இலடயில் மூலவளங்கள் பங்கிடப்படுகின்றை. கநாயாளர்கள் இடம் மாற்றப்படுகின்றைர். இவற்றுடன் 

நாங்கள் எமது உள்ளூர் ஆகராக்கிய கசலவப் பங்காளர்களுடன் கசர்ந்து தசயற்பட்டு, டூறாம் பிரகதச 

வதிவாளர்களில் முடிந்த அளவு அதிகமாகைார் இயன்ற அளவு கவகத்தில் தடுப்பூசி மருந்து தபறுவதற்கு 

உதவியும் வருகிகறாம்.  
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உடைடியாை அவசரகால மருத்துவ பராமாிப்பிலை வழங்கும் எமது திறலையும் நாம் உறுதி 

தசய்கிகறாம் 

இப்தபரும்புல கநாயின் நிலலலம விலரவாகப் பாிணாமம் அலடந்து வரும் இச்சமயத்தில், Lakeridge 

Health அலமப்பு கநாயாளர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிலை உறுதி 

தசய்வதற்காக அவ்வப்கபாது சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றவாறாை உடன் முடிவுகலளயும் எடுத்து வருகிறது. 

 

இக்கால கட்டத்தில் அவசரகால நிலலலமக்குாிய சத்திர சிகிச்லசகள் ததாடர்ந்து நலடதபறுகின்றை. 

அத்துடன் புற்றுகநாய்க்காை சத்திர சிகிச்லசகள் கபான்று அவசரகால நிலலயில்லாத ஆைால் முன்னுாிலம 

வழங்கப்பட்ட மற்றும் காலத்தால் தீவிரம் தபறும் சத்திர சிகிச்லசகளும் ததாடருகின்றை.ஆைாலும் 

உடைடியாை மற்றும் அவசர கால பராமாிப்பிலை வழங்கும் எமது பராமாிப்பு வசதிகலளப் பாதுகாத்துக் 

தகாள்வதற்காக, அவசரம் அற்ற மற்றும் அவசரகால நிலலலமயின் கீழ் அடங்காத சகல கசலவலளயும் 

கட்டுப்படுத்தி ஆற்றி வருகிகறாம். இவ்வாறாக தமதுவாகக் குலறக்கப்படும் எமது பணிகளில் X-கதிர் 

படங்கள் எடுத்தல், இரத்தப் பாிகசாதலை கவலல, புைர்வாழ்வு சிகிச்லசகள் மற்றும் தவளிக்கள 

கநாயாளருக்காை மருத்துவ தசயற்பாடுகள் அடங்குகின்றை. 

 

இவ்வாறு தசய்வதன் மூலம் நாம் எமது லவத்திய சாலலகளில் பராமாிப்புக்காை கசலவ வசதிகளின் 

தவற்றிடத்லத கூட்டி வருகிகறாம். இப்தபாழுது எம்மிடம் உள்ள கநாயாளர்களுக்கும் இைிவரும் 

வாரங்களில் நாம் சந்திக்க கநாிடும் என்று எதிர்பார்க்கும் கநாயாளர்களுக்கும் கபாதிய அளவாை 

தவற்றிடமும் பணியாளர்களும் இருப்பலத இது உறுதி தசய்யும்.  

 

ததாடருகிகறாம் கட்டுப்படுத்துகிகறாம் 

 அவசரகால நிலல மற்றும் உடைடித் கதலவ 

நிலலயில் உள்ள சத்திர சிகிச்லசகள். 

 முன்னுாிலம வழங்கியுள்ள அவசரகால 

நிலலச் சத்திர சிகிச்லசகள் மற்றும் காலத்தால் 

தீவிரம் அலடயக்கூடிய சத்திர சிகிச்லசகள், 

உதாரணம்: புற்றுகநாய் சத்திர சிகிச்லசகள். 
 

 உடைடித் கதலவயற்ற மற்றும் அவசரகால 

நிலலயில் இல்லாத கசலவகள். உதாரணம்: 

இடுப்பு எலும்பு பாிமாற்றம். 

 X-கதிர் படங்கள். இரத்தப் பாிகசாதலை, 

புைர்வாழ்வு மற்றும் இலவகபான்ற 

தவளிகநாயாளர் கசலவகள். 

 
 

உடைடித் கதலவயில்லாத மற்றும் அவசரகால நிலல இல்லாத கசலவகலள தபாதுவாகக் குலறக்கும் 

இச்தசயல், மக்களில் பலருக்கு அவர்களின் திட்டங்கலளக் குலலக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் என்பலத நாம் 

அறிகவாம். அவ்வாறு இருப்பினும் நாங்கள் எமது கசலவ வசதிகளின் கதலவலய நிைந்கதாறும் மதிப்பிட்டு 

வருகிகறாம். முன்கூறியவாறாை கசலவகலள நாம் விலரவில் மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியும் என்று 

நம்புகிகறாம்.   
 

கநாய்தடுப்பு மருந்து தபறும் சந்திப்புக்குப் பதிவு தசய்யுங்கள் 

மாகாண அரசின் வீட்டில்-தங்கி-விடுங்கள் என்ற உத்தரவின்படி, ஒவ்தவாருவரும் அத்தியாவசிய 

கதலவகளுக்கு அல்லாது வீட்டில் தங்கி விடகவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அத்தியாவசிய 

கதலவகளுக்கு உதாரணங்கள்: பலசரக்குக் கலட அல்லது மருந்தகத்துக்கு கபாய் வருதல், ஆகராக்கிய 

பராமாிப்புச் சந்திப்புக்களுக்கு தசல்லுதல், வீட்டுக்கு தவளிகய அப்பியாசம் தசய்தல் மற்றும் தூர இடத்தில் 

இருந்து தசய்ய முடியாமல் உள்ளவாறாகப் பாடசாலலக்கு அல்லது கவலலக்கு தசல்லுதல் கபான்றலவ . 

இவ்வாறாை அறிவுறுத்தல்கலளப் பின்பற்றுங்கள் என்று உங்களுக்கு நாம்  கூற விரும்புகிகறாம்.   

 

கநாய்த் தடுப்பு மருந்து தபறுவதற்குாிய உங்களுக்காை தலகலமக் காலம் வந்தவுடன் நீங்கள் தடுப்பு 

மருந்திலை எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று உங்கலளக் ககட்டுக் தகாள்கிகறாம். இப்தபாழுது நிலவும் 

இப்தபரும்புல கநாயிலை எதிர்த்துப் கபாராடுவதற்கு தடுப்பு மருந்து ஏற்றுவது மிகவும் முக்கியமாக 

உள்ளது. தடுப்பு மருந்திலை எடுப்பதற்கு யார் தலகலம தபறுகின்றலம மற்றும் அதலை எடுக்கும் 

சந்திப்புக்கு எப்படிப் பதிவு தசய்வது கபான்றலவ பற்றிய கமலதிக தகவல் தபறுவதற்கு 

 



 durham.ca/vaccineappointment என்ற இலணயத்தளம் தசன்று பாருங்கள். இதற்கு கமலாகவும் தடுப்பு 

மருந்து பற்றிய தகவல் durham.ca/covidvaccines என்ற இலணயத்தளத்தில் இருப்பலத காணலாம் 

 

கநாயுக்காை அறிகுறிகள் காணப்படும் ஒருவராக நீங்கள் இருந்தால் ககாவிட்-19 கநாய்ப் 

பாிகசாதலை ஒன்றுக்கு பதிவு தசய்யுங்கள் 

ககாவிட்-19 கநாய்க் கிருமிக்கு நீங்கள் உள்ளாகி இருக்கக் கூடும் என்ற ஒரு சாத்திய நிலல உண்டு 

என்றால், தயவு தாமதம் தசய்யாமல் உங்கலளப் பாிகசாதித்துக் தகாள்ளுங்கள். நீங்ககளா அல்லது உங்கள் 

வீட்டில வசிப்கபாாில் யாராவகதா சுகவீைமாை ஓர் உணர்விலைக் தகாண்டு இருந்தால், உடைடியாக 

Covidswab.lh.ca. என்ற இலணயத்தளம் தசன்று ககாவிட்-19 கநாய்க்காை பாிகசாதலைக்குப் பதிவு 

தசய்யுங்கள் என்று அறிவுலர கூறுகிகறாம். 

 

ககாவிட்-19 கநாயுக்காை பாிகசாதலைலயப் பின்தள்ளிப் கபாடுவதைால் உங்களுக்குத் ததாியாமகல 

நீங்கள் குறித்த கநாயின் லவரசுக் கிருமிலய மற்றவர்களுக்குப் பரப்பும் ஆபத்துக்கு உள்ளாவீர்கள். 

உங்களுக்காை பாிகசாதலைச் சந்திப்பு ஒழுங்கு தசய்யப்பட்ட பின்பு, உங்கள் பாிகசாதலை முடிவு 

உங்களுக்கு வரும் வலரயில் தயவுதசய்து உங்கலள நீங்ககள தைிலமப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள். கசாதலை 

முடிவுகலள அறிவதற்கு முன்பாகத் தற்தசயலாகவும் இந்த லவரசுக் கிருமிலய நீங்கள் பரப்ப கநாிடலாம். 

இதற்காை பாிகசாதலை இலகுவாைது; விலரவாைது. நீங்கள் பாிகசாதலைக்தகன்று ததாிவு தசய்வதற்கு 

டூறாம் பிரகதசத்தில் பல பாிகசாதலை ஸ்தலங்கள் உள்ளை. இவ்வாறாை ஸ்தலங்கலள அறிவதற்கு  

www.lh.ca என்ற இலணயத் தளம் தசன்று பாருங்கள்.  

 

பாதுகாப்பு எடுக்கும் உங்கள் கவைம் குலறய விடகவண்டாம்  

தயவு தசய்து தபாதுசைங்களுக்குாிய ஆகராக்கிய வழிநடத்தும் நலடமுலறகலள ததாடர்ந்து 

பின்பற்றுங்கள். தவறாமல் உங்கள் லககலளக் கழுவுதல், உங்கள்  வீட்டு வதிவாளர் சூழலுக்கு தவளிகய 

முகக் கவசம் ஒன்று அணிதல், ஒருவருக்கு ஒருவர் உடல் ாீதியாக இலடதவளி விட்டு புழங்குதல் ஆகியை 

இவற்றில் அடங்கும். இப்தபரும்புல கநாயின் ஆரம்பகால ததாற்று அலலகளின் தபாழுது ஒன்றாக நாம் 

இலணந்து எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல மாற்றத்லத ஏற்படுத்திை. கநாயின் வளர்ச்சிலயக் குறித்த வலரபடக் 

ககாட்டிலை வலளப்பதில் நாம் தவற்றி கண்கடாம்.  

 

இந்த முலறயும் அவ்வாறு தசய்வீர்கள் என்று உங்களில் நாம் நம்பிக்லக லவத்து இருக்கிகறாம். மீண்டும் 

இதில் நாம் தவற்றியலடகவாம் என்பது எங்களுக்குத் ததாிகிறது!  

 

வீட்டில்-தங்கி-விடுங்கள் என்ற உத்தரவின் கீழ், அடுத்து வரும் நான்கு வார காலத்தின் தபாழுது நீங்கள் 

ஆற்றும் தசயல்களும் எடுக்கும் முடிவுகளும் மிகவும் முக்கியமாைலவயாக உள்ளை. எமது சமூக 

ஆகராக்கியத்தின் நிலலலமலய அலவ கநரடியாகப் பாதிக்கும். 

 

எமது வார்த்லதகலள நீங்கள் கவைத்தில் எடுப்பதற்கும் அலதவிட முக்கியமாக அவற்றின்படி நடந்து 

தகாள்வதற்கும் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிகறாம். Lakeridge Health அலமப்பு இரவு பகலாகப் பணிபுாிந்து 

உயிர்கலளக் காப்பாற்றி, மக்களுக்கு ஆறுதல் வழங்கி எமது சமூகத்திலை ஆகராக்கியமாக 

லவத்திருப்பதில் கவைம் தசலுத்தி வருகிறது. தயவு தசய்து நீங்களும் உங்கள் பங்கிலைச் தசய்து எமது 

முயற்சிக்கு ஆதரவு தாருங்கள். 

 

மிகுந்த  மாியாலதயுடன், 

 

சிந்தியா கடவிஸ்     கலாநிதி. கராைி ஸ்கரான் 

தலலவர் & பிரதம நிர்வாக அதிகாாி   பணியாளர் குழுத் தலலவர் 

Cynthia Davies      Dr. Tony Stone 
President & CEO     Chief of Staff 

https://www.durhamvaccinebooking.ca/
https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccines.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u
http://www.lh.ca/

