பா#ைவயிட)*கான .திய ெநறி3ைறக4
- Lakeridge Health சCகDதிEF எHIJ
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மா#M 18, 2020, .தS கிழைம ெவளியிடVபWடI

Durham பிரா\தியDதி] இ_*FJ எ`க4 நaப#க4 மEbJ அயலவ#கe*F,
ம*கைளV பாIகாVபாக ைவDதி_VபதEFJ, எ`க4 பிரா\தியDதிS தீவிர பராமாிV.
ம_DIவமைன அைமV.*களி] COVID-19 பரவைல* FைறVபதEFJ, ேதைவயான
நடவK*ைககைள Lakeridge Health எmDI வ_கிறI.
Fைற\தளவான நப#கைள எ`க4 ம_DIவமைன*F4 அoமதிVபI, அDIடS சில வ_ைகக4
மEbJ ெசய]3ைறகைள ஒDதிைவVபI உ4ளட`கலான கKனமான 3Krகைள எmDத] எSபI
இதS க_DதாFJ. ேநாயாள#கைளsJ, Lakeridge Health FHவினைரsJ பாIகாVபதEகாகrJ,
வரவி_*FJ நாWக4, வார`க4 மEbJ மாத`களி] மிகrJ தீவிரமாக ேநாtவாtVபmபவ#கைளV
பராமாிVபதEFD ேதைவயான தீவிர ேநாயாள# பிாிr*கான ம_DIவமைன* ெகா4ளளr
எ`களிடJ இ_Vபைத உbதிெசtவதEகாகrJ இ\த மாEற`கைளM ெசtI4ேளாJ.

பா#ைவயிட)*கான .திய ெநறி3ைறக4
மிகrJ பாதி*கVபட*uKய நிைலயி)4ள எ`களிS ேநாயாள#கைளV பா#ைவயிmவI மWmேம
தEேபாI அoமதி*கVபmகிறI. பிரசவJ மEbJ பி4ைளVேபb பFதி உ4ளட`கலான சில
பFதிகளி] ேநாயாள# ஒ_வ_*F ஒ_ நாைள*F அதிகபWசJ ஒ_ பா#ைவயாள#/பராமாிVபாளேர
இ_*கலாJ. Fழ\ைதகe*FJ, ேநாtDதணிV.M சிகிMைசயி] இ_Vபவ#கe*FJ மEbJ
சி\திDத]ாீதியாகrJ உண#MசிாீதியாகrJ பாதி*கVபWK_Vபவ#கe*FJuட ேநாயாள#
ஒ_வ_*F ஒ_ நாைள*F ஒ_ பா#ைவயாள# எSற வைகயி] நா`க4 அoமதிVேபாJ. இ\த
மாEறJ ேநாயாள#கe*FJ FmJபDதவ#கe*FJ கxடDைத* ெகாm*கலாJ, உ`களிS
அS.*Fாியவ#கைளV பா#*காம] இ_VபI எyவளr கKனமானதாக இ_*FJ எSபைத நா`க4
விள`கி*ெகா4கிேறாJ. Fணமைடதz] பா#ைவயிட] மEbJ சCகமயமாக இ_Dத] எSபன
3*கியமானெதா_ பFதிகளாக இ_Vபதா], ெமSெபா_4க4 (virtual) மEbJ ெதாைலேபசி ஊடான
ெதாட#.கைளேய Lakeridge Health ஆதாி*கிறI மEbJ ஊ*Fவி*கிறI

உ4€ைழsJேபாI விசாரைண (screening)

பா#ைவயாள# ெநறி3ைறகe*ேகEப, வ_ைகத_பவ#க4 அைனவ_J நலமானவ#களாகrJ,
ேநாயEறவ#களாகrJ இ_*கிறா#க4 எSபைத உbதிெசtவதEகாக, €ைழபவ#க4 யாவ_J

Lakeridge Health ம_DIவமைனயிS €ைழவாயி]களி] எ`களா] விசாாி*கVபmகிறா#க4. இதி]
Lakeridge Health FHவின# அைனவ_J அட`Fகிறா#க4. நலமி]லாம] இ_*FJ எவ_J
ம_DIவமைன*F4 €ைழவதEF அoமதி*கVபட மாWடா#க4, இ\த நைட3ைற இbதியி]
அைனவ_*FJ பாIகாVைபD த_J.
சDதிர சிகிMைச அWடவைணயி] மாEற`க4
மிகrJ கmைமயாக ேநாtவாtVபWடவ#களிS ேதைவகைள நா`க4 „#Dதிெசtய 3KsJ எSபைத
உbதிVபmDIவதEகாக, அவசரகால நிைலயி] உ4ள மEbJ ேவb 3Soாிைம ேதைவVபmJ
அbைவM சிகிMைசகைள மWmேம நா`க4 நடாDIேவாJ. இI, ேநாt ேம)J எHMசி ெபbJேபாI
உ4ேநாயாள#கe*கான பm*ைகக4 மEbJ ெந_*கK நிைல*கான ஆேரா*கிய வழ`Fந#கைள
நா`க4 அ…FவதEF அoமதி*FJ. நிைலைம †3கமானIJ 3K\தளr விைரவி] அவசரமEற
அbைவM சிகிMைசகைள நா`க4 மீ4 அWடவைணVபmDIேவாJ.

Durham பிரா\தியDI*கான COVID-19 மதிV‡Wm ம_DIவமைன

Durham பிரா\தியDதி] சாியான ேநர விசாரைண மEbJ மதிV‡Wைட ஆதாிVபதEகாக, COVID-19
மதிV‡WmM சிகிMைசயெமாSைற Lakeridge Health திற\தி_*கிறI. சிகிMைசயDைத அ…FவதEF
3தSைமV பராமாிV. ம_DIவ# ஒ_வாிS/அ]லI Durham Region Health பிாிவினாிS
பாி\IைரV. ஒSb ேதைவயாFJ. உ`கe*F* காtMச], இ_ம] அ]லI காtMச] ேபாSற ேவb
அறிFறிக4 ஏதாவI இ_\தா], online assessment form available on the Lakeridge Health website
(Lakeridge Health வைலDதளDதி] இ_*FJ இைணய மதிV‡WmV பKவJ) ஐV „#Dதிெசts`க4.
COVID-19 மதிV‡m ஒSb*FD ேதைவயான வைரயைறகைளV „#Dதிெசtபவ#கைள சிகிMைசயக
FH உbVபின# ஒ_வ# 24 மணி ேநரDI*F4 ெதாட#.ெகா4வா#.
ஆேரா*கியமாக இ_`க4
ேநாயாள#களிS ஆேரா*கியJ மEbJ ந]வா•r*F ஆதரவளிVபதEகாக, நலமி]லாம] நீ`க4
இ_\தா] தயrெசtI எ`க4 ம_DIவமைன*F வராதீ#க4. மIசாரJ சா#\த ைக
†DதிகாிVபாைனV பயSபmDதி உ`களிS ைககைள ஒH`காக* கHr`க4, அDIடS
ேநாtவாtVபWK_*FJேபாI ‘WKேலேய இ_`க4, இ_3JேபாIJ IJ3JேபாIJ உ`களிS
வாt மEbJ C*ைக Cm`க4, ேம)J உ`க4 3கDைதD ெதாmவைதD தவி_`க4.
இVேபாைத*F* FH*களாகM ச\திVபைதD தவி#DI* ெகா4e`க4, உ`கe*FJ
மEறவ#கe*FJ இைடயி] இரam மீEற# ’ரDைதV ேப…வதEF 3யEசிs`க4.
எ]லாவEறிEFJ ேமலாக, அைமதியாக இ_`க4 அDIடS உ`களிS வழைமயான
நைட3ைறகைள ேமEெகா4e`க4.
சமீபDதிய தகவ]கைள அறி\தி_`க4
சமீபDதிய தகவ]கe*F Lakeridge Health’s COVID-19 web page (Lakeridge HealthஇS COVID-19
வைலVப*கJ) ஐV பா#ைவயிm`க4. எ`க4 பிரா\தியDதிS FKம*க4 மEbJ எ`களிS
பராமாிV. வழ`Fந#க4 மீதான COVID-19 இS தா*கDைத* FைறVபதEகாக எ`களிS
ஆேரா*கியV ப`காள#க4 மEbJ Durham பிரா\தியM சCகDதின_டS Lakeridge Health
ெந_*கமாகV பணியாEbJ.
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