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 ஜுன் 12, 2020 

 

அன்பார்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் 

அயலிடப் பபருமக்களுக்கு, 

டூறாம் பிரததசத்திலும் தேக்றிட்ஜ் 

பெல்த் ஆதராக்கிய தசவை 

அவமப்பிலும் தகாைிட்-19 தநாயுக்கு 

எதிராக நிகழ்ந்து ைரும் தபாராட்டம் 

பற்றிய புதிய தகைலிவை உங்களுக்கு 

ைழங்குைதில் நாம் மகிழ்ச்சி 

அவடகிதறாம். 

கடந்த ஐந்து ைாரங்களாக ஒன்ராறிதயா மாகாணம் அடங்கிலும் வைத்தியசாவேயில் 

அனுமதிக்கப்படுதைாாின் ைிவரவு வீதம் குவறந்து ைந்துள்ள அதத தநரத்தில் டூறாம் பிரததசத்தில் 

அதன் மட்டம் சமாந்தர நிவேக்கு ைந்துள்ளது. இதன் அர்த்தம் நாம் எமது அடிப்பவடயாை 

பாதுகாப்பு நடைடிக்வககவள தமலும் பதாடர்ந்து பசய்ய தைண்டும் என்பதாகும். எமது சக 

ஊழியர்கள், நண்பர்கள் எமது குடும்பத்திைர் தபான்ற யாைாின் பாதுகாப்புக்காகவும் இதவை நாம் 

பதாடர தைண்டும். இவ்ைாறாை எமது தளராத கூட்டு முயற்சி எம் அன்றாட ைாழ்ைில் முக்கிய ஓர் 

அம்சம் ஆகிைிட்டது. இதன் ைிவளைாக இந்த தநாய்க்கு ஆளாகுதைாாின் எண்ணிக்வக பதாடர்ந்து 

சாிந்து பகாண்டு ைருைவத நாம் காண முடிகிறது. எைதை இது படிப்படியாக எமது பபாருளாதார 

முயற்சி மற்றும் சமூகம் ஆகியைற்றின் கதவுகவள பதாடர்ந்து திறப்பதற்கும், எமது 

வைத்தியசாவேயில் ைழங்கப்படும் தசவைகவள அதிகாித்து உயர்த்துைதற்கும் உதைிகரமாக 

இருக்கிறது. 

ஒன்ராறிதயாைில் புதிய யுக்தி முவறகள் 

கடந்த சிே ைாரங்களாக ஒன்ராறிதயா மாகாண அரசு தகாைிட்-19 தநாயின் ஓட்டத்வதத் தடுத்து 

நிறுத்துைதற்காகப் புதிய யுக்தி முவறகவள மக்கள் மத்தியில் கவடப்பிடிக்கும்படி அறிைித்து 

ைந்துள்ளது.   

முதோைதாக, தநாய்க்குாிய பாிதசாதவை என்ற யுக்திமுவறவய மாகாண அரசு ைிாிைாக்கி 

ைருகிறது. இவ்ைாறாை அதிகாித்த பாிதசாதவை முவறயுடன் தநாயாளர்களின் பதாடர்பு ைடத்வதத் 

தீைிர முவறயில் பின் பதாடர ஆரம்பிக்கும் பபாழுது தநாய் பசறிந்துள்ள “பைப்ப ைட்டங்கவள” 

எமது உள்ளூர் பிரததசங்களில், அயலிடப் பகுதிகளில், தைவேத்தேங்களில் அல்ேது நீண்ட காேப் 

பராமாிப்பு இல்ேங்களில் கூாிய முவறயில் அவடயாளம் கண்டு பகாள்ைது சாத்தியமாகிறது. 

தநாயின் பதாற்றிவை ைிவரந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் பகாண்டுைருைதும் இதைால் முடிகிறது. 

இரண்டாைதாக, மாகாண அரசு பைளி இடங்கவளத் திறந்து ைிடும் முயற்சியில் பிரததச ைாாியாை 

ஒரு முவறவயப் பின்பற்றி ைருகிறது. இன்வறய நிவேயில், மாகாணத்தின் தீைிர தநாயாளர்களில் 75 

சதவீதமாைைர்கள் பராபறான்தரா பபரும்பாக பிரததசத்வத தசர்ந்தைர்களாக உள்ளைர். அதத 
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சமயம் மாகாணத்தின் மற்வறய பகுதிகளில் சமீப ைாரங்களில் புதிய தநாயாளர்கள் ததான்றுைது 

குவறைாகதைா அல்ேது இல்ோமதோ உள்ளது.  

டூறாம் பகுதியில் தகாைிட்-19 பதாடர்பிோை முன்பைடுப்புகளின் ைிவளைாக, தேக்றிட்ஜ் 

ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பு (Lakeridge Health) டூறாம் பிரததச ஆதராக்கிய திவணக்களத்துடன் 

(Durham Region Health Department /DRHD) இவணந்து பசயற்பட்டு ைருகிறது. பாிதசாதவை மற்றும் 

தநாயாளர்கவள கண்டு பிடித்தல் என்ற ைிடயங்களில் மிகச் சிறந்த பேன் தரும் முயற்சி 

தமற்பகாள்ளப்படுைவத இது உறுதி பசய்கிறது. தநாயாளர் பதாடர்புச் ைடத்வதப் பின் பதாடரும் 

பணியில் ஈடுபடக் கூடிய குழு ஒன்று பபாதுசை ஆதராக்கிய நிறுைைத்திடம் (Public health) 

ஆயத்தமாக உள்ளது. 

ைிாிைாக்கப்பட்ட பாிதசாதவை யுக்தி முவறயின் ைிவளைாக டூறாம் பிரததசத்தில் 

பாிதசாதவைகள் அதிகாித்து உள்ளை 

வைரசு தநாய்க் கிருமியின் மீதாை கட்டுப்பாட்டிவை தமலும் கூட்டுைதற்காக, தகாைிட்-19 தநாயின் 

அறிகுறிகளில் ஏததா ஒன்றிவை பைளிக்காட்டுகின்ற ஒவ்பைாரு நபரும் கட்டாயமாகப் பாிதசாதவை 

பசய்யப்படுதல் தைண்டும். இந்த தநாய்க்காை அறிகுறிகளின் பட்டியல் ஒன்று தேக்றிட்ஜ் 

ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பின் இவணயத்தளத்தில் பின்ைரும் இவணப்பு ைழியாகக் காணக் 

கூடியதாக உள்ளது: COVID-19 symptoms - June 2. (தகாைிட்-19 அறிகுறிகள் – ஜுன் 2). தகாைிட்-19 

தநாயுவடய மைிதர்களுடன் தாம் பழகி முகம் பகாடுக்க தநாிட்டு இருக்கோம் என்று நம்புகின்ற எந்த 

ஒரு நபரும் கட்டாயமாகப் பாிதசாதிக்கப்படுதல் தைண்டும். தாமாகதை ைிரும்பித் தம்வமப் 

பாிதசாதிக்க எண்ணுதைாரும் இப்பாிதசாதவைவயப் பபறக் கூடியதாக உள்ளது. 

கடந்த தம மாதம் 25ம் திகதி பதாடக்கம் எமது பாிசீேவை நிவேயங்களில் (Assessment Centres) 

திைந்ததாறும் பசய்யப்படும் தசாதவைத் துவடப்புகளின்(swabs) எண்ணிக்வக பிரமிக்கத் தக்க அளவு 

அதிகாித்து உள்ளது. கூடுதோை நபர்களின் ததவையிவைப் பூர்த்தி பசய்ைதற்காக இந் 

நிவேயங்களின் பணி தநரங்கவள நாம் நீடித்து இருக்கிதறாம். தற்பபாழுது மக்கள் தமது 

ைிண்ணப்பப் படிைத்வத சமர்ப்பித்து மூன்று முதல் 24 மணித்தியாேங்களுக்கு உள்ளாகப் 

பாிதசாதிக்கப்படுைர். ைிண்ணப்ப எண்ணிக்வகயின் அளவைப் பபாறுத்து இந்த தநரம் 

தைறுபடுகிறது. 

பாிதசாதவை ஒன்றிவை நீங்கள் பபறுைதற்கு கணிைி ைழியாக இவ்ைிடம்  covidswab.lh.ca பசன்று, 

அங்கு உள்ள படிைத்திவை நிரப்புங்கள். உங்கள் தநர்முகச் சந்திப்புக்காை அறிவுறுத்தல்கள் 

தாைாகதை உங்கள் மின்ைஞ்சல் முகைாிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். உங்களிடம் கணிைி அல்ேது 

வைவப (WiFi), ைசதி என்று எதுவும் இல்வே என்றால், 1 800-841-2729 பதாவேதபசி இேக்கத்தில் 

டூறாம் பிரததச ஆதராக்கிய திவணக்களத்துடன் (DRHD) பதாடர்பு பகாண்டு உதைி பபறுங்கள். 

உங்களுக்காை தநர்முகச் சந்திப்பு ஏஜாக்ஸ் அல்ேது ஓஷாைா நகரத்தில் உள்ள தகாைிட் பாிசீேவை 

நிவேயம்(COVID Assessment Centre)  ஒன்றில் ஒழுங்கு பசய்யப்படும். தீைிரமாகச் சுகவீைம் பகாண்ட 

அல்ேது மருத்துை ாீதியாகப் பபருந்துயர் அனுபைிக்கும் ஒருைர், 911 பதாவேதபசி இேக்கத்வத 

அவழத்து அைர்களின் உதைியுடன் எமது வைத்தியசாவேயின் அைசரகாேச் சிகிச்வசப் பிாிவு 

ஒன்றில் கைைிக்கப்படுதல் தைண்டும். 

தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பு மற்றும் டூறாம் பிரததச ஆதராக்கிய திவணக்களம் 

ஆகியை, சிகிச்வச நிவேயங்கள் மற்றும் உள்ளூர் ைர்த்தக நிறுைைங்கள் ஆகியைற்றுடன் இவணந்து 

பாிதசாதவை நடைடிக்வகயிவை தமலும் கூட்டுைதற்கு உாிய பதாிவுகவள ஆராய்ந்து ைருகின்றை. 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/covid-19-physician-assessment-clinic-information-for-health-care-providers.asp
http://www.covidswab.lh.ca/
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டூறாம் பிரததசத்தின் தைறு பகுதிகளில் பாிதசாதவை நிவேயங்கவளத் திறப்பது பற்றியும் 

ஆராயப்படுகிறது. இதுபற்றி தமலும் ைிபரங்கவள எதிர்பாருங்கள். 

சத்திர சிகிச்வசகள் மற்றும் தைறு மருத்துை பசயல்முவறகள் 

அைசரகாேச் சத்திர சிகிச்வச பசய்ைவத நாம் எப்பபாழுதுதம பின்பற்றி ைந்திருக்கிதறாம். 

முன்னுாிவம ைாாியாகப் புற்று தநாய் ைவக மற்றும் புற்று தநாய் இல்ோத ைவகயிோை சத்திர 

சிகிச்வசகவள நாம் மீண்டும் பசய்ைதற்கு ஆரம்பித்து ைிட்தடாம். பதாிவுச் சிகிச்வச ைவகயிோை 

சத்திர சிகிச்வசகளில்(elective surgeries) சிேைற்வறச் பசய்ைதற்கும் நாம் இதுைவர ஊக்கத்துடன் 

திட்டமிட்டு ைந்திருந்ததாம். இந்த ைாரம் இம்மாதிாியாை பதாிவுச் சிகிச்வச ைவகயிோை 

சத்திரசிகிச்வசகளில் சிேைற்வற பசய்ய ஆரம்பித்து இருக்கிதறாம். அடுத்து ைரும் பே மாதங்களிே 

இதவைப் படிப்படியாக அதிகாிப்பதற்கு பதாடர்ந்து கைைமாகத் திட்டமிட தைண்டி உள்ளது. முடிந்த 

அளவு பாதுகாப்பாை ஒரு முவறயில் தைகமாக இத்தவகய பதாிவுச் சிகிச்வச ைவகயிோை 

சத்திரசிகிச்வசகளின் எண்ணிக்வகவய நாம் அதிகாிப்தபாம். இவ்ைாறு இருந்த தபாதிலும் எமது 

பிரததசத்திலும் எமது வைத்தியசாவேகளிலும் தகாைிட்-19 தநாயாளர் எண்ணிக்வக அதிகாிக்க 

தநர்ந்தால், மீண்டும் ஒரு முவற சத்திரசிகிச்வசகளின் எண்ணிக்வகவயக் குவறக்க தைண்டிய ஒரு 

நிவேவமக்கு நாம் தள்ளப்படுதைாம். 

ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோ இல்ேத்தில் தநாய் ைிவரந்து பரைியவதக் கட்டுப்படுத்தியவம 

ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோ(Orchard Villa) நீண்டகாே பராமாிப்பு மற்று ஓய்வுகாே இல்ேத்தில் நிகழ்ந்த 

தகாைிட்-19 தநாயின் ைிவரவுப் பரைல்(outbreak) முடிந்து ைிட்டது என்று டூறாம் பிரததச ஆதராக்கிய 

திவணக்களம் பிரகடைம் பசய்துள்ளது. இதவை தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய அவமப்பு மகிழ்ச்சியுடன் 

பதாிைிக்கிறது. கடந்த இரண்டு ைாரங்களாக ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோ இல்ேத்தில் புதிய தநாயாளர்களாக 

எைரும் உறுதி பசய்யப்படைில்வே. இந்த வைரசுக் கிருமிக்கு உள்ளாகி குணமவடந்தைர்களாகத் 

தற்பபாழுது 155 ைதிைாளர்கள் இங்கு உள்ளைர். 

ஏழு ைாரங்களுக்கு முன்பாக தகாைிட் தநாயின் ைிவரவுப் பரைலுக்கு எதிர்ைிவையாக எடுக்கப்பட்ட 

முயற்சிக்கு தவேவம தாங்கி, தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பு ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோ 

இல்ேத்தினுள் பசன்ற சமயத்தில், இந்த ைதிைிட இல்ேத்தின் பணியாளர்கள் மற்றும் கதைடிய யுத்தப் 

பவடயிைர் ஆகிதயாாின் கூட்டு முயற்சியுடன் நாங்கள் ைிவரவுப் பரைலிவைக் கட்டுப்படுத்த 

உடைடி நடைடிக்வகயில் இறங்கிதைாம். தநாயின் ைிவரவுப் பரைவே தமோண்வம பசய்து 

தைண்டிய ஆதார உதைிகவள ஒழுங்குபடுத்தி அங்குள்ள ைதிைாளர்களுக்கு மிகச் சிறந்த பராமாிப்பு 

கிவடக்க ைழிபசய்ததாம். ைதிைாளர்களின் சுகநேத்துக்கு மிக முக்கியமாக அவமயும் சிே 

அத்தியாைசிய தசவைகள் மற்றும் பசயற்பாடுகவளப் பாதுகாப்பாை முவறயில் அங்கு மீண்டும் 

ைழங்கக் கூடியதாக இருப்பது பற்றி நாம் மகிழ்ச்சி அவடகிதறாம். 

இந்த மிகமுக்கிய பணியில் ஈடுபட்ட தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைகள் குழுைிைர் மற்றும் 

இப்பணிக்கு ஆதரைாக உதைி ைழங்கிய ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோ பணியாளர்கள் ஆகிதயார் பற்றி நாம் 

பபருமிதம் அவடகிதறாம். அடுத்து ைரும் ைாரங்களில் தேக்றிட்ஸ் ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பு 

ஓர்ச்சார்ட் ைில்ோைின் தமோண்வம முயற்சியில் தமலும் தீைிரமாை ஒரு பங்கிவை ைகித்து, அந்த 

ஸ்தேத்தில் கடுவமயாை உவழப்பிவை தமற்பகாண்டு ைரும் தசவைக்குழுைிைருக்கும் தமேதிக 

ஆதார உதைிவய ைழங்க உள்ளது. 
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இவணயம் ைழியாக நவடபபறவுள்ள எமது ைருடாந்த பபாதுக் கூட்டத்தில் ஜுன் 18 

திகதியன்று இவணந்து பகாள்ளுங்கள்! 

தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பின் இவணயம் ைழியாக நவடபபறும் முதோைது 

ைருடாந்த பபாதுக் கூட்டம் (AGM) ைியாழக்கிழவம, 2020 ஜுன் 18 திகதியன்று மாவே 6:00 மணி 

முதல் 7:00 மணி ைவர நவடபபறும். 

கடந்த ைருடத்தின் பபரும்பகுதி நாட்களில் டூறாம் பிரததசத்தில் ைாழ்ந்து, பதாழில் புாிந்து ைந்த 

ஆயிரக்கணக்காை மக்களுக்கு தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பின் திறவம ைாய்ந்த 

தசவைக் குழுைிைர் கருவணயுடன் கூடிய முவறயில் மருத்துை பராமாிப்பு மற்றும் தசவைகவள 

ைழங்கி ைந்துள்ளைர். 

இந்த ைருடம் நவடபபற உள்ள AGM ைருடாந்த பபாதுக் கூட்டத்தில் அத்தியாைசியமாை 

ைியாபார ைிடயங்களில் ைிதசட கைைம் பசலுத்தப்படும். எமது அவமப்பின் நம்பிக்வகப் 

பபாறுப்பாளர்கவளத் பதாிவு பசய்தல், பபாருளாளாின் அறிக்வகவய ஏற்றுக் பகாள்ளல், 

கணக்குப் பாிதசாதகர்கவள நியமித்தல் தபான்ற நிகழ்வுகள் இதில் அடங்கும். தேக்றிட்ஜ் 

ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பு(Lakeridge Health) மற்றும் டூறாம் உளநே ஆதராக்கிய 

தசவைகள் அவமப்பு(Durham Mental Health Services) ஆகியைற்றிவை தன்ைார்ை முவறயில் 

ஒன்றிவணப்பது பற்றி முன்பமாழியப்பட்டு உள்ள ைிடயமும் இங்கு எடுத்துக் 

பகாள்ளப்படும். அத்துடன் 2019/20 ஆண்டுக் காேத்தில் நாம் அவடந்த பிரமாத சாதவைகள் 

பற்றியும் பகாண்டாடுைதற்கு இருக்கிதறாம். எமது சமூகங்களின் மக்கள் மத்தியில் நாம் 

ைழங்கிய பாதுகாப்பாை உயர்தரம் பகாண்ட ஆதராக்கிய பராமாிப்பு மற்றும் தகாைிட்-19 

தநாயுடன் தபாராட நாம் எடுத்த கூட்டு முயற்சிகள் என்பவை எம் சாதவைகளில் அடங்கும்.  

இப்பபாதுக் கூட்டத்தில் இவணந்து பகாள்ைதற்கு உங்களிடம் குதறாம்(Chrome), சபாாி(Safari), 

எட்ஜ்(Edge), அல்ேது பயர்பபாக்ஸ்(Firefox) ஆகிய ததடலிகளில் ஒன்றின் மிகப்பிந்திய ைடிைம் 

இருக்க தைண்டும். தநரடித் பதாடர்பிவை ஏற்படுத்த நீங்கள் பசல்ே தைண்டிய இடம்: 
https://web.lumiagm.com/220546017 

ஆண்டு 2020 இன் ஆரம்ப நாட்களில் தகாைிட்-19 பபரும்புே தநாய்க்கு எதிர்ைிவையாக எமது 

முயற்சிவய நாம் அதிகாிக்கத் பதாடங்கிய காேம் பதாட்டு, டூறாம் பிரததசம் முழுைதும் அடங்கோக 

மக்களில் ஒவ்பைாருைாிடம் இருந்தும் எமக்குக் கிவடத்த நிபந்தவையற்ற ஆதரவு தேக்றிட்ஜ் 

ஆதராக்கிய தசவைகள் அவமப்பின் ைலுைிவை உயர்த்தி ைந்துள்ளது.    

எமது அனுபைத்தில் முன்ைர் பயணித்து இருக்காத புதிய பிரததசம் தபான்ற நிவேவமயின் கீழ் நாம் 

எல்தோரும் ஒன்றாக ைழிகண்டு முன்பசல்லும் இச்சமயத்தில், நீங்கள் எமக்கு ைழங்கும் உறுதியாை 

ஆதரவு மற்றும் பாிவுக்கு நாம் நன்றி கூறுகிதறாம். 
 

உங்களுக்கு நல்ே ஆதராக்கியம் அவமய ைாழ்த்துகிதறாம். 

சூசன் டிறிக்     தராைி ஸ்தரான் 

இவடக்காேத் தவேைர் மற்றும் CEO  பணியாளர்குழுத் தவேைர் 

Susan deRyk     Tony Stone 
Interim President and CEO   Chief of Staff 
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