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அன்ெரர்ந்த நண்ெர்கள் மற்றும் அயலிடப் பெருமக்களுக்கு,
Lakeridge Health (லேக்றிட்ஜ் பெல்த்) ஆல ரக்கிய லேவவ அவமப்புக்கு நீங்கள் வழங்கி
வருகின்ற பதரடர்ச்ேியரன ஆத வுக்கும் லகரவிட்-19 லநரய் ெ வுவவதத் தடுப்ெதற்கரக நீங்கள்
எடுத்து வரும் முயற்ேிகளுக்கும் நரங்கள் நன்றி கூறுகிலறரம்.
ஒன்றிவைந்து நரம் பெரும்புே லநரயிவன எதிர்த்துப் லெர ரடும் இச்ேமயத்தில், கடந்த வருடத்
பதரடர்ச்ேியரக மரகரை அ சு விதித்துள்ள இ ண்டரவது பெரதுமுடக்கம் (lockdown) கர ைமரக
நரம் மீண்டும் ஒரு முவற ஓர் அவே கரே நிவேவமக்கு ஆளரகி இருக்கிலறரம். அவேியமரன
லவவேக்குப் லெரய் வருதல், பெரருள் வரங்குதல் மற்றும் மருத்துவ ேந்திப்புகளுக்கு பவளிச்
பேல்வது என்ெவவ தவி மற்வறய லந ங்களில் எல்ேரம் மக்கள் வீட்டிலேலய தங்கிவிடுவதரல்,
டூறரம் ெி லதேத்தில் கடந்த ேிே வர ங்களரக லகரவிட்-19 லநரய் ேற்று தைிந்து வருவவதத் கரை
முடிகிறது. ஆயினும் நரம் இன்னமும் எமது வவத்தியேரவேகளில் லகரவிட்-19 லநரயினரல்
ெரதிக்கப்ெட்ட லநரயரளிகளில் கைிேமரன எண்ைிக்வகயினருக்கு ேிகிச்வே அளித்து
வருகிலறரம்.
உங்களுக்கு லேவவ வழங்கும் அலத ேமயம், நரங்கள் பெரும்புே லநரயின் விவளவரக ஏற்ெடும்
லதவவகவள மரகரை அளவில் வழங்குவதற்கும் உதவி வருகிலறரம். ஒன் ரறிலயரவின் ெிற
ெகுதிகளில் உள்ள வவத்திய ேரவேகளில், எமது ஆல ரக்கிய லேவவப் ெங்கரளர்களரக
ெைிபுரிெவர்களுக்கு லகரவிட்-19 லநரயரளருக்கரன இடபநருக்கடி ஏற்ெடுவகயில், நரங்களும்
ெ ரமரிப்புக்கரன எமது ெங்கிவனச் பேய்து உதவி வருகிலறரம். எமக்கும் இப்ெடியரன ஒரு லதவவ
ஏற்ெடுவகயில், இலத ெங்கரளர்களிடம் எமக்கு உதவுமரறு லகட்லெரம்.
இந்தப் பெரும்புே லநரய்க்கு முகம் பகரடுத்து லெர ரடுவதரல் எம் எல்லேரரும் ஏற்ெடும் கவளப்பு
உைர்வுக்கு மத்தியிலும், எமது முன்னைிச் லேவவக் குழுவினர் எமது ேமூகத்தில் விலேடித்த
மருத்துவ ெ ரமரிப்பு லதவவப்ெடுகின்ற மக்களுக்கு லேவவ வழங்குவதில் அேரதர ை அளவு
மீட்ேி ஆர்வமும் கடவம ஈடுெரடும் கரட்டுகின்றனர். எமது லேவவக் குழுவினர் தள ரமல்
உவழத்து மக்களுக்கு ெரதுகரப்ெரன, உயர்த ம் பகரண்ட ெ ரமரிப்ெிவன வழங்குவவத
உறுதிப்ெடுத்தும் லநரக்குடன், புதுவமயரன வழிகளில் புதிய மருத்துவ பேயற்ெரடுகவளப் புகுத்தி
ெைியரற்றி வருகின்றனர்.

தடுப்புேி மருந்து புதிய பேய்தி: முன்னுரிவம பெறும் மக்கள் பதரகுதியினருக்கு வழங்குவதில்
முன்லனற்றம் பதரடருகிறது.
புதிய வருடத்தின் ஆ ம்ெத்லதரடு லகரவிட்-19 லநரயுக்கரன முதற்ெகுதி தடுப்பூேி மருத்தும்
நம்ெிக்வகயளிக்கும் விதத்திே வந்து லேர்ந்தது. Pfizer COVID-19 தடுப்பூேி மருந்திவன
விநிலயரகிக்கின்ற ஒன் ரறிலயர மரகரை வவத்திய ேரவேகளில் ஒன்றரக Lakeridge Health
பேயற்ெடுவதில் எமது அவமப்பு பெருவமயவடகிறது. ஓஷரவர வவத்தியேரவே ஸ்தேத்தில்
அவமந்து உள்ள தடுப்பூேி மருந்துச் ேிகிச்வே நிவேயத்தின் மூேமரகவும், எமது நடமரடும் தடுப்பூேி
மருந்து ேிகிச்வே நிவேயம் வழியரகவும் நரங்கள் இதுவவ 15,000 இலும் கூடிய முன்னுரிவம
பெறும் மக்களுக்கு தடுப்பூேி மருந்து உடலில் பேலுத்தியுள்லளரம். இவர்களில் அடங்கியவர்கள்:
நீண்டகரே ெ ரமரிப்பு இல்ேங்கள் மற்றும் ஓய்வுகரே இல்ேங்கள் என்ெவற்றில் உள்ள
வதிவரளர்கள், ெிைியரளர்கள் மற்றும் அத்தியரவேிய ெ ரமரிப்பு வழங்குலவரர் ஆகிலயரருடன்
உயர் ஆெத்திவன எதிர்பகரள்ளும் ஆல ரக்கிய ெ ரமரிப்புப் ெைியரளர்கள்.
ஒன் ரறிலயர மரகரைத்தில் இப்பெரழுது நவடபெறும் தடுப்பூேி மருந்துக்கரன கட்டம்-1
விரிவரகும் விநிலயரகச் லேவவயில், நரம் தற்பெரழுது தீவி கவனம் பேலுத்திச் பேயற்ெட்டு
வருகிலறரம். Durham Region Paramedics மற்றும் Public Health ஆகிலயரரின் கூட்டு
முயற்ேியுடன், கட்டம்-1 இற்கு உரிய கரேத்தில் அவடயரளம் கரைப்ெட்டுள்ள ெேவீனமரன
மக்கட் குழுக்களில் அடங்குெவர்கவள ெரதுகரக்கும் லநரக்கத்துடன், நரங்கள் தடுப்பூேி மருந்து
கிவடக்கும் அளவின் அடிப்ெவடயில், முடிந்த அளவு லவகத்துடன், இந்த தடுப்பூேி மருந்திவன
விநிலயரகிக்கும் ெைியில் ஈடுெட்டு வருகிலறரம்.
அங்கீகர ம் பெற்ற தடுப்பூேி மருந்து வவககள் லமலும் விரிவரக வழங்கப்ெடுவது ெற்றிய
பேய்திகவள உங்களில் ெேர் எதிர்ெரர்த்து ஆவலுடன் கரத்திருப்பீர்கள் என்ெவத நரம் அறிலவரம்.
எமது ேிகிச்வே நிவேயத்தில் இருந்து, பெரதுமக்களுக்கு தடுப்பூேி வழங்கும் ேந்திப்பு ஏற்ெரடுகவள
இன்வறய கரேத்தில் நரங்கள் வழங்க முடியரதவர்களரக இருக்கிலறரம். ஒன் ரறிலயர
மரகரைத்தின் தடுப்பூேி மருந்து விரிவரக்க வழங்கல் திட்டம் ெற்றி லமேதிக விெ ங்கள்
பெறுவதற்கு தயவுபேய்து Ministry of Health website அல்ேது Durham Region Public Health website
ஆகிய வவேத்தளங்களில் ஒன்றுக்குச் பேன்று ெரருங்கள். இம்முயற்ேியில் எமது மருத்துவப்
ெங்கரளர்களுடன் இவைந்து ஒரு ெங்கரண்வம முவறயில் நரம் அடுத்து வரும் மரதங்களில்
பேயற்ெடுலவரம். தடுப்பூேி மருந்துகள் எங்களிடம் வந்து லேர்ந்தவுடன், உங்கவள அவவ
அவடயும் என்ெவத உறுதி பேய்லவரம்.
கைினி வழியரன அவே ெ ரமரிப்பு ேிகிச்வே நிவேம்: உங்கள் வீட்டில் இருந்து பகரண்டு
ெ ரமரிப்ெிவனப் பெறுதல்
ஆல ரக்கிய ெ ரமரிப்புச் லேவவகவள மக்கள் அவடவதற்கரன வழிகவள முன்லனற்றும் முயற்ேி,
Lakeridge Health அவமப்ெில் முன்னுரிவம வகிக்கும் ஒன்றரகத் பதரடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
பெரும்புே லநரய் ெ விவரும் இக்கரேத்தில் இதன் முக்கியத்துவம் லமலும் அதிகமரகி உள்ளது.
பவளிலநரயரளருக்கரன குருதிச் சுத்திகரிப்பு (dialysis), உளநேச் லேவவகள் மற்றும் லநரயின்

ெின்னரன புனர்வரழ்வு (rehabilitation) லெரன்ற லேவவகவள கைினி உதவியுடன் வழங்குவதில்
நரம் அவடந்த பவற்றியின் அடித்தளத்தில், Lakeridge Health ஆல ரக்கிய லேவவ அவமப்பு
இப்பெரழுது Virtual Urgent Care Clinic (இவையம் வழியரன அவே ெ ரமரிப்பு ேிகிச்வே
நிவேயம்) என்ற ஒரு புதிய திட்டத்வத ஆ ம்ெித்து உள்ளது.
இப்புதிய ேிகிச்வே நிவேயம், உயிர் ஆெத்து இல்ேரத மருத்துவ நிவேவமகளின் பெரழுது,
பெருமளவுக்கு ஒரு முன்லனற்ெரடு இல்ேரமல் உட்புகும் ேிகிச்வே நிவேயத்திவன (walk-in clinic)
லெரன்லற பதரழிற்ெடுகிறது. இதில் உள்ள ஒல லவறுெரடு என்னபவனில், இப்ெ ரமரிப்ெிவன
எங்கு இருந்து பகரண்டும் ஒரு கரவிச் பேல்லும் வகத் பதரவேலெேி வழியரக அல்ேது WiFi
பதரடர்பு உவடய கைினிவழியரகப் பெற முடிகிறது. லநரயரளர்கள் ெரதுகரப்புடன் கூடிய ஒரு
மின்னவே வவேத் பதரடர்பு (network) வழியரக ஒரு மருத்துவருடன் உவ யரடி மருத்துவ
ஆலேரேவன மருந்துகளுக்கரன துண்டுச் ேீட்டு ஆகியவற்றுடன், லதவவபயன்றரல் இன்னுபமரரு
இடத்தில் பதரடர்ந்து ேிகிச்வே பெறும் பதரடர்பு ஏற்ெரட்வடயும் பெற்றுக் பகரள்ள முடியும்.
கைினி மூேம் நவடபெறும் இந்த ேிகிச்வே நிவேயத்தின் லேவவகவள நீங்கள் பெற விரும்ெினரல்
தயவு பேய்து இங்கு www.lh.ca. பேன்று ெரருங்கள்.

அட்டவவைப்ெடுத்திய ேத்தி ேிகிச்வேகள்
வவத்தியேரவேகளில் உட்புற ெ ரமரிப்புக்கரக அனுமதி லதவவப்ெடும் லகரவிட்-19
லநரயரளர்களின் எண்ைிக்வகயில், லமலும் பெருக்கம் ஏற்ெடும் ஒரு நிவேவமக்பகன்று நரம்
எம்வமத் தய ரக்கும் இச்ேமயத்தில், Lakeridge Health ஆல ரக்கிய அவமப்பு Oshawa Hospital
மற்றும் Ajax Pickering Hospital ஆகிய வவத்தியேரவேகளில் அட்டவவைப்ெடுத்தி நவடபெறும்
ேத்தி ேிகிச்வே நிகழ்வுகளின் எண்ைிக்வகவய, கஷ்டமரன ஒரு முடிவவ எடுத்துக் குவறத்து
உள்ளது.
எம்மரல் முடிந்த அளவு அதிக எண்ைிக்வகயில் ேத்தி ேிகிச்வேகவள எல்லேரருக்கும்
ெரதுகரப்ெரன ஒரு சூழலில் பதரடர்ந்து பேய்வலத எமது லநரக்கமரக உள்ளது. ஒவ்பவரரு
ேத்தி ேிகிச்வேயும் அது லதவவப்ெடும் நெருக்கு அதிமுக்கியமரக உள்ளது என்றலெரதிலும்,
இன்வறய நிவேவமக்கு ஏற்றெடி தற்கரலிகமரகப் ெின்லெரடப்ெட்டு உள்ள உள்ளக லநரயளரின்
ேத்தி ேிகிச்வேகளுக்கரன லந த்தில், ஒல நரளில் நவடபெறும் ெகல்லந ேத்தி ேிகிச்வேகவள
அல்ேது பவளிலநரயரளர் லேவவகள் லதவவப்ெடுலவரவ எடுத்துக் பகரள்ள முடிகிறது. லகரவிட்19 லநரயின் கர ைமரகச் சுகவீனம் அவடலவரரின் எண்ைிக்வக அதிகரித்து வருவவத நரம்
கரைமுடிவதனரல், திட்டமிட்டு அட்டவவைப்ெடுத்திய ேத்தி ேிகிச்வேகளில் அதிக
ேதவீதமரனவற்வற ெின்லெரட லவண்டிய நிவே இனிலமலும் ஏற்ெடேரம்.
எமது லநரயரளர்களின் லதவவகவள எப்ெடி நரம் பதரடர்ந்து பூர்த்தி பேய்யேரம் என்ெவதத்
தீர்மரனிப்ெதற்கரக, ஒவ்பவரரு ேத்தி ேிகிச்வேயிவனயும் நரம் மீளரய்வு பேய்து வருகிலறரம்.
எப்பெரழுதும் லெரேலவ இவவ ெற்றிய முடிவுகவள எடுக்கும்பெரழுது, நரங்கள் தர்ம

முவறயிேரன பேயற்ெரட்டுக் கட்டவமப்ெின் கீழ், எமது லேவவ விழுமியங்களுக்கு உட்ெட்டு
நடந்து பகரள்கிலறரம். வழக்கமரக நரம் நிவறலவற்றும் ஏண்ைிக்வகயில் ேத்தி ேிகிச்வேகவள
பேய்யும் ஒரு நிவேக்கு, ெரதுகரப்ெரக அவற்வறச் பேய்யும் நிவேவம உண்டரன உடலன
திரும்புலவரம்.
லகரவிட்-19 ெரிலேரதவன: அறிகுறிகள் உங்களுக்கு உண்டு என்றரல் தரமதிக்க லவண்டரம்
இந்த லநரயுக்கரன வவ சுக் கிருமியுடன் லெர ரடுவதற்கு, ஆ ம்ெ நிவேயில் ெரிலேரதவனக்கு
உள்ளரவது முக்கியம் ஆகும். நீங்கள் அல்ேது உங்கள் குடியிருப்பு இல்ேத்தில் உள்ள யரரும்
ஒருவருக்குச் சுகவீனமரன உைர்வு ஏற்ெடுமரனரல், நீங்கள் உடனடியரக Covidswab.lh.ca.
இவையத் தளத்துக்குச் பேன்று லகரவிட்-19 லநரய்க்கரன ெரிலேரதவன ஒன்றுக்கு ஏற்ெரடு
பேய்யுங்கள். இதவனச் பேய்ய நீங்கள் தரமதித்தரல், உங்களுக்குத் பதரியரமலே இந்த வவ சுக்
கிருமிவய ெ ப்புகின்ற ஆெத்து நிகழக் கூடும்.
டூறரம் ெி லதேம் அடங்கிலும் லகரவிட்-19 ெரிேீேவன நிவேயங்கள் ஆறு உள்ளன என்ெதுடன்
அவற்றின் துவை ஸ்தேங்களரக ஆறு இடங்கள் உள்ளன. இவற்றுடன் பேயற்ெடுகின்ற ஒரு
நடமரடும் லகரவிட்-19 ெரிலேரதவன லெருந்தும் (Bus) ெரிலேரதவனக்கரன பேயற்திறன்கவள
ேமூகத்தின் உட்புறத்துக்குக் பகரண்டு பேல்கின்றது. வீட்டிலேலய தங்கிவிடுகின்ற முதிலயரர்
அல்ேது லேரதவன ஸ்தேம் ஒன்றுக்குப் ெி யரைம் பேய்ய முடியரமல் உள்ள மக்களுக்கு இது
உதவியரக உள்ளது. இப் ெைி முயற்ேியில் முன்நின்று பேயற்ெட்டு, எமது ேமூகத்தில் உள்ள மிக
நலிவுற்ற மக்களுக்கு பேய்யும் உதவிக்கரக நரங்கள் டூறரம் ெி லதே துவை மருத்துவக்
குழுவினர்களுக்கு (Durham Region Paramedics) நன்றி கூறுகிலறரம். ெரிலேரதவன நிவேயங்கள்
அவமந்துள்ள இடங்கவளயும் அவவ பதரழிற்ெடுகின்ற லந ங்கவளயும் அறிவதற்குத் தயவு
பேய்து எமது website இவையத்தளம் பேன்று ெரருங்கள்.

தயவு பேய்து விழிப்புடன் இருந்து பகரள்ளுங்கள்
லகரவிட் லநரய் பதரடர்ெிேரன பேயல்முவறகளின் விவளவரக மக்களுக்கு ஏற்ெடும் “லகரவிட்
லநரய் உளஅயர்ச்ேி” (“COVID fatigue”), நிஜமரக ஏற்ெடும் ஒன்று என்ெவத நரம் உைருகிலறரம்.
ஆனரலும், முன்பனப்பெரழுவதயும் விட இப்பெரழுதுதரன் உங்கள் உதவி எங்களுக்கு மிகவும்
லதவவயரக உள்ளது. தயவுபேய்து இந்த லநரய்க்கரன அடிப்ெவடப் ெரதுகரப்பு
நவடமுவறகவளப் ெின்ெற்றி நடந்து பகரண்டு, விழிப்புடன் இருந்து பகரள்ளுங்கள். ெரதுகரப்பு
நவடமுவறகள் ெின்வருமரறு : வீட்டிலேலய தங்கிவிடுதல், அத்தியரவேிய லதவவகளுக்கு மட்டும்
பவளிலய பேல்லுதல், எங்களுடன் கூடி வரழுலவரருடன் மட்டும் என்று நரம் பதரட்டுப்
புழங்குவவதக் கட்டுப்ெடுத்தல், அடிக்கடி எம் வககவளக் கழுவுதல் மற்றும் ேமூகரீதியரக நரம்
புழங்கும் மக்கள் கூட்டத்துக்கு பவளிலய பேல்லும் பெரழுது, முகக் கவேம் ஒன்றிவன அைிந்து
பகரள்ளுதல்.
ேமூகத்தில், இனரீதியரக அல்ேது இனக்குழு ரீதியரகச் ேிறுெரன்வமயரக உள்ள மக்கள், லகரவிட்19 லநரயினரல் கூடுதேரக, அளவுக்கு மீறிய விகிதரேர எண்ைிக்வகயில் ெரதிக்கப்ெடுகின்றனர்

என்று ஆ ரய்ச்ேி முடிவுகள் ெே ேந்தர்ப்ெங்களில் கரட்டுகின்றன. இந்த மரதம், நரம் கறுப்பு இன
வ ேரற்று மரதம் (Black History Month) என்று அங்கீகரித்து உள்ள நிவேவமயில், ெல்லின மக்கள்
வரழும் டூறரம் ெி லதேச் ேமூகத்தினர் மத்தியில் உள்ள எல்லேரவ யும் ெரதுகரத்து ஆத வு
வழங்குவதற்கரக, நரம் பதரடர்ந்து விழிப்புடன் நடந்து பகரள்வது முக்கியம் ஆகிறது.
கனடர லதேம் கூடிய அளவில் ெல்லின இயல்பு பகரண்ட, மனிதரெிமரன உைர்வு கரட்டுகின்ற,
பேல்வம் பெரங்கும் நரடரக மரறுவதற்கு லமற்பகரண்ட ெயைத்தின் பெரழுது, அதவன
வடிவவமக்கத் தம் ெங்கிவன ஆற்றியுள்ள கறுப்பு இனக் கலனடிய மக்களின் ெே முக்கிய
ேரதவனகள் மற்றும் ெங்களிப்புகவளக் பகௌ விக்கும் கரேமரக, இந்தக் கறுப்பு இன வ ேரற்று
மரதம் கருதப்ெடுகிறது. இந்த மரதம் முழுவதிலும் ெல்லவறு பேயற்ெரடுகளும் அறிவிப்புகளும்
இதன் பதரடர்ெில் நரம் திட்டமிட்டு இருக்கிலறரம். இவற்றில் ஒன்றரக டூறரம் ெி லதேத்துக்குரிய
Together We Rise (ஒன்றரக நரம் எழுலவரம்) என்ற இவைய வழிப் ெி ச்ேர ம் அவமந்துள்ளது.

இங்குள்ள மக்கள் மத்தியில், ஒருவர் மற்றவரின் லவறுெரடுகவள மதித்துக்
பகரண்டரடுகின்றவரறு யரவவ யும் ஏற்று உள்ளடக்கும் ஒரு கேரச்ேர த்வதக் கட்டி ஏழுப்பும்
முயற்ேியில், Lakeridge Health ஆல ரக்கிய லேவவ அவமப்பு எவ்வரறு உவழத்து வருகின்றது
என்ெவத எமது தவேவர்களில் ேிேர் விளக்குவவதக் கரண்ெதற்கு, தயவு பேய்து எமது
கரபைரளிவய இங்கு பேன்று here ெரர்வவயிடுங்கள்.
கறுப்பு இன வ ேரறு மரதத்திவனக் பகரண்டரடும் லநரக்கத்துடன், டூறரம் ெி லதேம் அடங்கிலும்
அதற்கு பவளியிலும் நிகழுகின்ற ெல்லவறு பேயற்ெரடுகளில், எங்களுடன் லேர்ந்து நீங்களும்
ெங்குெற்ற லவண்டும் என்று லவண்டிக் பகரள்கிலறரம். மக்கள் மத்தியில் ேமத்துவம், ேம
அங்கீகர ம் மற்றும் ேமூகநீதி ஆகியவற்வற வளர்ப்ெதற்கரகத் பதரடர்ந்து முன்பனடுக்கப்ெடும்
முயற்ேிவய ஆதரிக்க இவவ உதவுகின்றன.
எமது திறன்கள் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்வற ெயன்ெடுத்தி, கருவையும் அன்பும் கரட்டி
எங்களுவடய லநரயரளர்களுக்கு நரம் ெ ரமரிப்பு வழங்க லவண்டும் என்ற அவழப்பு எங்கள் முன்
வவக்கப்ெட்டு உள்ளது. உேகளரவி நிற்கும் இப் பெரும்புே லநரயுடன் நரம் பதரடர்ந்து
லெர ரடும் இச்ேமயத்தில், எங்களுவடய லேவவ மிகத் லதவவயரக உள்ள மக்களுக்கு
உதவுவதற்கரக ஆல ரக்கிய ெ ரமரிப்புத் துவறயில் யரவும் அடங்கிய ஒரு லேவவத்திட்டத்வத
உருவரக்கபவன்று நரம் லமற்பகரண்டு உள்ள மரற்றங்கள் நிவறந்த ெி யரைத்தில், நரம்
பதரடர்ந்து முன்லனறி வருகிலறரம்.
தயவுபேய்து ஆல ரக்கியத்துடன் ெரதுகரப்ெரக இருந்து பகரள்ளுங்கள்.
ேிறப்ெரன வரழ்த்துக்களுடன்,
ேிந்தியர லடவிஸ்
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