ஏப்பிரல் 17, 2020
அன்பார்ந்த டூறாம் பிரததசத்து நண்பர்கள்
மற்றும் அயலிடப் பபருமக்களுக்கு,
தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைக் குழுைினருக்கு
இந்த தகாைிட்-19 பபரும்புே தநாய் (pandemic)
நிேைி ைரும் காேத்தில் நீங்கள் காட்டுகின்ற
தளராத ஆதரவு, நட்பு மற்றும் ஈடுபாடு
ஆகியைற்றுக்கு நாம் நன்றி கூறுகிதறாம்.

டூறாம் பிரததசம் அடங்கிலும் ைாழும் மக்களின்
ஆதராக்கியத்வத பராமாித்து ஆதார உதைி
ைழங்குகின்ற பணியில் ஈடுபட்டுள்ள எமது
குழுைினர், ஆதராக்கியமாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் எமது பணிவய
பதாடருைதற்காக இச்சமூக மக்கள் தமது
தனிப்பட்ட பசய்திகள், பாிவு கேந்த பசயல்கள்,
உபகரணங்கள் மற்றும் தசவைகவள ைழங்கி
ைருகின்றனர்.
கடந்த மார்ச்சு மாதம் 17ம் திகதி ஒன்ராறிதயா அரசு ஓர் அைசரகாே நிவேவமவய
பிரகடனம் பசய்த நாள் பதாடக்கம், நாங்கள் எல்தோருதம எமது பசாந்த ைாழ்ைிலும்
தசவை ைாழ்ைிலும் சடுதியான மாற்றங்கவள பசய்யும்படி தைண்டப்பட்டு இருக்கிதறாம்.
உடல்ாீதியாகத் தூர நிற்றல், வீட்டிதேதய தங்கிைிடுைது தபான்றவை இைற்றில்
அடங்கும்.
இப்பபரும்புே தநாயின் திவசவய மாற்றுைதற்கு இவ்ைவகத் தியாகங்கள்
அைசியமானவை ஆகும். இவை நல்ே பேவனயும் தருகின்றன! டூறாம் பிரததசத்தில் இந்த
வைரசுக் கிருமி பரவும் தைகம் இப்பபாழுது குவறந்து உள்ளது என்பதற்கு அத்தாட்சிகள்
உண்டு.
இந்த நல்ே பசய்தியின்படி, நாம் எைற்வற இப்பபாழுது பசய்கிதறாதமா அைற்வற நாம்
பதாடர்ந்து பசய்ய தைண்டும். எங்கவளயும் எமக்குப் பிாியமானைர்கவளயும் எமது

சமூகம் முழுைவதயும் பாதுகாப்பதற்காக, ஒரு சமூகமாக நாம் எல்தோரும் இந்த
பிரமாண்டமான முயற்சிவயத் பதாடரதைண்டும்.
காய்ச்சல், இருமல், மூச்சு ைிடுைதில் சிரமம் அல்ேது தைறு இவைதபான்ற அறிகுறிகள்
உள்ளைர்கள் உடனடியாக ஒரு முதன்வம நிவேக் குடும்ப வைத்தியருடன் பதாடர்பு
பகாள்ள தைண்டும். அல்ேது அைர்கள் டூறாம் பிரததச ஆதராக்கிய தசவைப்
பிாிைினருடன் (Durham Region Health Department) பதாடர்பு பகாண்டு

www.lakeridgehealth.on.ca என்ற இவணயத் தளத்தில் உள்ள தகாைிட்-19 தநாயுக்கான

பாிசீேவனப் படிைம் ஒன்றிவன கணினி ைழியாக நிரப்புதல் தைண்டும்.
மிகவும் தநாய்ைாய்ப்பட்டைர்களாக அைசர மருத்துை சிகிச்வச அல்ேது கைனம்
ததவைப்படுதைார், அைசரகாேப் பிாிவுக்கு(emergency department) தபாக தைண்டும்.

உங்களுக்கு பாதுகாப்பான, மிகச் சிறப்பான மருத்துை பராமாிப்பிவன ைழங்குைதற்கு
தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய வைத்தியசாவேகள் இங்கு தயாராக உள்ளன.
நீங்கள் உங்களுவடய பங்கிவன பசய்து பகாண்டிருக்கும் அதத தைவளயில், இந்த
வைரஸ் கிருமிவயக் கட்டுப்படுத்தி எல்தோவரயும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும்
முயற்சிகள் யாைற்வறயும் தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய தசவைக் குழுைினர் பதாடர்ந்து பசய்து
ைருைர்.
தகாைிட்-19 தநாயாளர்கள் தநாயில் இருந்து மீண்டு ைருவகயில் அைர்களுக்கு
ஆதாரஉதைி ைழங்குதல்
எமது பநருக்கடி நிவேப் பராமாிப்பு சிகிச்வசக் குழுைினர் மூச்சு உதைி இயந்திரங்களில்
தங்கி இருந்து ைந்த 10 தநாயாளர்களிலும் அதிகமானைர்களுக்கு, பைற்றிகரமாக
அைர்களுவடய சுைாச இவணப்புக் குழாய்கவள அகற்றி அைர்கள் தாமாகதை சுைாசிக்க
வைத்துள்ளனர். தநாயாளர்கள் தமது நுவரயீரல் பதாழிற்பாட்டிவன மீளப் பபற்று,
தநாயில் இருந்து மீண்டு ைருகின்றனர் என்பவத இது காட்டுகிறது. தநாயாளர்கள்,
அைர்களது குடும்பத்தினர், எமது சிகிச்வசக் குழுைினர் ஆகிய எல்தோருக்கும் இது
மகிழ்ச்சியூட்டும் பசய்தியாக உள்ளது.
சமூகத்திலும் நீண்ட நாள் பராமாிப்பு இல்ேங்களிலும் தகாைிட்-19 தநாய் எதிர்ப்புப்
தபாராட்டத்துக்கு உதவுதல்
நீண்ட நாள் பராமாிப்பு இல்ேங்களிலும் (LTC) ஓய்வுகாே ைாழ்வு இல்ேங்களிலும் இந்த
வைரஸ் கிருமியின் ஓட்டத்வத நிறுத்தி, எமது சமூகத்தில் பேவீனர்களாக உள்ள
மக்களுக்கு பராமாிப்பு ைழங்கும் முயற்சியில், தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய அவமப்பு தனது
நிபுணத்துைம் மற்றும் மூேைளங்கவளப் பயன்படுத்தி உதைி ைருகிறது.
தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய அவமப்பு தைறு பே சமூகப் பங்காளர் நிறுைனங்களுடன்
இவணந்து, LTC இல்ேங்களுக்கும் ஓய்வுகாே ைாழ்வு இல்ேங்களுக்கும் ஆதார உதைிவளப்

பே ைழிகளில் ைழங்கி ைருகிறது. இவ்ைவக இல்ேங்களின் ைதிைாளர்கவளயும்
பணியாளர்கவளயும் பபாிய ஓர் அளைில் கிருமிக்காகச் தசாதவன பசய்தல், பதாற்று
பரவுவதக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் நிபுணர்களின் உதைியிவன ைழங்குதல், மற்றும்
கணினி ைழியான பதாழில் நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி அங்கு ைாழ்தைாருக்கான
பராமாிப்பு மற்றும் மருத்துை தசவைகவள ைழங்குதல் ஆகியன இைற்றில் அடங்கும்.
இந்த ைாரம் பதாடக்கம், சாத்தியமான அல்ேது உறுதி பசய்யப்பட்ட தகாைிட்-19
தநாயாளர்களாகிப் பின்னர் சிகிச்வசயில் இருந்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்தடார்
தநாயிலிருந்து மீண்டு ைரும் பபாழுது, அைர்களின் மீட்சிக்கு உதைியாக பநருக்கடி நிவே
ஆதராக்கிய பராமாிப்புச் தசவைகவள (critical health care services) பபறக் கூடியதாக
இருக்கும். ஒவ்பைாரு தநாயாளியின் பசல்லிடச் சாதனம்(mobile device) ைழியாக
வீட்டுப்பராமாிப்பு மருத்துை தாதிகள் மற்றும் தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய அவமப்பு
வைத்தியர்கள் குழு ஒன்று கண்காணித்து ஆதார உதைி ைழங்க முடியும். தநாயாளியின்
சாதனத்தில் உள்ள ஒரு கணினிச் பசயலி(app) உதைி பகாண்டு இதவனச் பசய்ைதற்கு
முடியும். இதற்பகன்று ஒழுங்கு பசய்யப்பட்டு இருக்கும் கணினிைழி மருத்துை சிகிச்வச
அவற(Virtual Ward) இதவன அனுமதிக்கிறது.
உதவுைதற்கு இரண்டு முக்கிய ைழிகள்
உபகரணங்கள், தசவைகள் அல்ேது சிகிச்வசக் குழுைின் தசமநேத்துக்கான பபாருட்கள்
ஆகியைற்வற நன்பகாவடயாக ைழங்குைதற்கு COVID19GIVING@lh.ca என்ற இவணயத்
தளத்துடன் பதாடர்பு பகாள்ளுங்கள்.
உங்களது நிதி ஆதார உதைிவயக் பகாடுப்பதற்கு, தயவு பசய்து உங்கள்
நன்பகாவடகவள www.durhamfightscovid19.ca என்ற இவணயத் தளத்தில் உள்ளDurham
Fights COVID-19 (தகாைிட்-19 தநாயுடன் டூறாம் தபாராடுகிறது) என்ற பிரச்சார நிதிக்கு

ைழங்குங்கள். நீங்கள் நன்பகாவடயிவன உங்களது உள்ளூர் தேக்றிட்ஜ் ஆதராக்கிய
அவமப்பு வைத்தியசாவேக்கு என்று அனுப்ப முடியும். உங்களது நிதி மூன்று முதன்வமத்
ததவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். அவை: தநாயாளியின் அனுபைத்வத
முன்தனற்றுகின்ற மூேைளங்கள், மருத்துை சிகிச்வச உபகரணங்கள் மற்றும்
வைத்தியசாவேச் சிகிச்வசக் குழுைினருக்கான பராமாிப்புப் பபாருட்கள்.
உங்கள் பாிவுக்கும் தர்ம சிந்தவனக்கும் மீண்டும் ஒரு முவற நாம் நன்றி கூறுகிதறாம்.
எல்ோைற்றுக்கும் தமோக, எமது சமூகத்வதயும் ஆதராக்கிய பராமாிப்புக் குழுக்கவளயும்
பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உங்களால் முடிந்த அளவு பசயோற்றும் உங்கள் முழு
முயற்சிக்கும் எமது நன்றி உாித்தாகட்டும்.

உங்கள் ஆதராக்கியம் சிறப்பாக அவமயட்டும் என்று ைாழ்த்துகிதறாம்.
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