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அன்பு நண்பர்களே, அயள ோளே, 

டுர்றோம் பிேளேசம் (Durham Region) மற்றும் ள க்றிச் ஆளேோக்கியநில யத்ேில் 

(Lakeridge Health) COVID-19 உடனோன ளபோேோட்டம் பற்றி இற்லறவலேயோன ேகவல  

உங்களுடன் பகிர்வேற்கோன இந்ே வோய்ப்புக்கு நன்றி.   

 

நோம் நவம்பர் மோேத்ேிலனக் கடந்துககோண்டிருக்லகயில், 

ஒன்ேோறிளயோ முழுவேிலும் இங்கு Durham Regionனிலும் COVID-

19  கேோற்று உறுேிப்படுத்ேப்பட்ளடோோின் எண்ணிக்லக 

கேோடர்ந்தும் அேிகோித்துச் கசல்வலேக் கோண்கின்ளறோம். இந்ே அேிகோித்துச் கசல்லும் 

பேவல்வீேங்கள் கவனத்ேில் ககோள்ேளவண்டியேோக உள்ேதுடன் எமது ஆளேோக்கியத் 

ேிட்டம், எமது கபோருேோேோேம் மற்றும் எமக்குத் ேனிப்பட்ட முலறயிலும் ஓர் 

அச்சுறுத்ே ோகவும் அலமகிறது. அேிகோித்துவரும் சமூக ளநோயோேர்கேின் 

எண்ணிக்லகயின் ளவகத்லேக் குலறத்து எேிர்ேிலசயிலும் அேலனச் கசல் லவக்க, 

ஒட்டுகமோத்ேமோக நோம் எல்ள ோரும், அடிப்பலடயோன போதுகோப்பு எச்சோிக்லககேோன – 

எமது குடும்ப வட்டம் ேவிர்ந்ே தூேப்படுத்ேல், முகக்கவசங்கலே அணிேல், லககலே 

அடிக்கடி கழுவுேல் என்பவற்றில் கேோடந்தும் கவனம்கசலுத்ேளவண்டும்.   

  

COVID-19 கபருளநோய்த்கேோற்றின்ளபோது ப்ளுக் கோ ம் 

ப்ளுகோ ம் கேோடங்குகின்ற இவ்ளவலேயில், நோம் இயலுமோனேவு ஆளேோக்கியமோக 

இருப்பது மிக முக்கியமோனேோகும். Durham Region டுர்றம் பிேளேச சமூகத்ேில் உள்ே 

அலனவலேயும் ப்ளு ேடுப்பூசி கபற்றுக்ககோள்ளுமோறு நோம் ஊக்குவிக்கின்ளறோம். சி ர் 

ப்ளு அறிகுறிகேிலிருந்து சி  நோட்கேில் குணப்பட்டுவிடக்கூடும், ஆனோலும் – 

முேியவர்கள், மிக இேம்பேோயத்ேினர் மற்றும் நீண்டகோ  ளநோய் நில லமகள் 

ககோண்ளடோர் உட்பட ப ருக்கும் – அது போேதூேமோன ளநோயுறுேலுக்கு 

இட்டுச்கசல்கின்றது. எவ்வேவுக்கு அேிகமோளனோர் ப்ளு ேடுப்பூசி 

கபற்றுக்ககோள்கின்றோர்களேோ, அவ்வேவுக்கு அேிகமோக எமது சமூகத்ேிலனப் 

போதுகோப்போகவும் ஆளேோக்கியமோகவும் லவத்ேிருக்கும் ளம ேிக வோய்ப்பும் ஏற்படுகின்றது. 

ப்ளு மற்றும் எப்படிப் போதுகோப்போக இருப்பது என்பது பற்றிய ளம ேிக விபேத்ேிற்குத் 
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ேயவுகசய்து Facts about the Flu page என்ற இலணப்பிலன Lakeridge Health ள க்றிச் 

ஆளேோக்கிய நில ய இலணயத்ேேத்ேில் கசன்று போர்லவயிடுங்கள். 

       

ேடிமன், ப்ளு மற்றும் COVID-19 இனதும் அறிகுறிகள் ஒன்றுடன்ஒன்று ஒத்ேலவயோக 

இருக்கும். சி  COVID-19 அறிகுறிகள் சோேோேண ேடிமன், ப்ளு மற்றும் ஏலனய 

சுவோசத்கேோகுேி ளநோய்கலேப் ளபோன்றேோகும். ஆனோல் சி ோில் COVID-19 அேிேீவிேமோக 

இருக்கும். COVID-19 க்கோன போிளசோேலன கசய்துககோள்வது இேலன உறுேிப்படுத்ே 

உங்களுக்கு உேவும்.     

 

சுவோசத்கேோகுேி ளநோய் அறிகுறிகள் எேலனயும் நீங்கள் ககோண்டிருந்ேோல், ேயவுகசய்து 

ஒரு இலணயவழி மேிப்பீட்டிலன online assessment ேயவுகசய்து பூர்த்ேி கசய்து COVID-

19க்கோன போிளசோேலன ஒன்றிற்கோன ளநேத்லேக் குறியுங்கள். அத்துடன் உங்கள் 

முேன்லமயோன ளநோய்பேோமோிப்பு வழங்குனளேோடு கேோடர்பு ககோண்டு உங்கள் 

அறிகுறிகலே விேக்குங்கள்.  

 

COVID-19 Assessment Centres COVID-19 மேிப்பீட்டு நில யங்கள் 

Durham Regionஇல், இப்ளபோது ஆறு  COVID-19 Assessment Centres (CACs) 

நில யங்கள் எமது சமூகத்ேினருக்குச் ளசலவயேிக்ககவன உள்ேன. இலவ ஒரு 

சந்ேிப்புக்கோக சுமோர் 20மணிளநே கோத்ேிருப்பு ளநேத்லேக் ககோண்டுள்ேன. ஒரு 

மோேத்ேிற்கு முன்னேோக மிகவும் புேிய போிளசோேலன நில யம் விற்பீயின் Whitby’s 

Heydenshore Pavilion  கெகடன்ளசோர் பவிலியனில் ேிறந்து லவக்கப்பட்டுள்ேது. 

இன்கனோரு புேிய CAC  ளகோவிட் போிளசோேலன நில யம் 1101 Kingston Road  

முகவோியில் பிக்கோிங்கில் எேிர்வரும் ேினங்கேில் ேிறக்க உள்ேது.  

 

Lakeridge Health ள க்றிச் ஆளேோக்கிய நில யத்ேில் குடும்பத்ேினோின் இருப்பு 

இந்ேச் சவோ ோன ளவலேயில், லவத்ேியசோல யில் உள்ே அன்புக்குோியவர்கலே 

அவர்கேது குடும்பத்ேினருடன் இலணப்பேற்கோன வழிகலே நோம் எப்ளபோதும் 

ளேடுகின்ளறோம். ளநோயோேிகள், வருலக ேருளவோர், மற்றும் எமது குழுக்கள் யோவலேயும் 

இந்ே கபருளநோய்த்கேோற்றுப் பேவலின் ளபோது போதுகோப்போக லவக்குமுகமோக ேயவுகசய்து 

கபோதுசன ஆளேோக்கியத்ேின் எல் ோ வழிகோட்டல்கலேயும் பின்பற்றுங்கள். இது 

பின்வருவனவற்லறயும் உள்ேடக்கும் – உங்களுக்கு அறிகுறிகேிருப்பின் அல் து 

COVID-19 ககோண்ட யோருடனோவது நீங்கள் கேோடர்பு ககோண்டிருந்ேோல் வருலக 

ேேோேிருத்ேல், எல் ோ ளநேங்கேிலும் ஒரு முககவசத்லே அணிந்ேிருத்ேல், உடல்சோர் 

தூேத்லேப் ளபணல், வழக்கமோன ஒழுங்குமுலறயில் லககலேக் கழுவுேல்.  

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/Facts-About-Flu.asp
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
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ளமலும், வருலகேருளவோர் லவத்ேியசோல யில் இருக்கும் ளபோது உணவு அல் து 

போனங்கள் அருந்துவேற்கு அனுமேிக்கப்படமோட்டோர்கள் என்பலே நோம் எல்ள ோருக்கும் 

நிலனவுறுத்ே விரும்புகின்ளறோம். அத்துடன் இந்நோட்கேில் நோம் லவத்ேியசோல யின் 

உள்ளே பூக்கலேயும் அனுமேிக்கமோட்ளடோம். ேயவுகசய்து எமது இலணயத்ேேத்ேில் 

Visiting Us பக்கத்ேில் கபருளநோய்த் கேோற்றின்ளபோது குடும்பத்ேினது இருப்பு என்பது 

பற்றிய எமது இறுேித் ேகவல ச் கசன்று போர்லவயிடுங்கள்.   

 

எமது சமூகத்ேினதும், குழு அங்கத்ேவர்கேினதும், குடும்பங்கேினதும் வருலக 

ேருளவோோினதும் போதுகோப்ளப எமது முேன்லமயோன முன்னுோிலமயோகும். இந்ே நில லம 

மோறிக்ககோண்டிருக்கும்ளபோது நோமும் எமது COVID-19 page பக்கத்லேத் கேோடர்ந்தும் 

மோற்றியலமப்ளபோம்.  

 Durham Region டுர்றோம் பிேளேசத்லேப் போதுகோப்போக லவத்ேிருப்பேில் உங்கேது 

கேோடர்ந்ே முயற்சிகளுக்கு உங்களுக்கு எமது நன்றி.  

 

சுசன் டிலேக்,       டோக்ேர் ளேோனி ஸ்ளேோன், 

இலடகோ த் ேல வர் மற்றும்               அலுவ ர்கள் ேல வர் 

நிலறளவற்றுப் கபோறுப்போேர்  

Susan deRyk,       Dr. Tony Stone, 

Interim President & CEO      Chief of Staff  

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/visitingus.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp

