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மே 1, 2020 

அன்பான Durham பிராந்திய நண்பர்கமே, 

அயலவர்கமே, 

COVID-19 பரவல் எங்கள் சமூகத்தையும் 

உலகத்தையும் கடந்ை இரண்டு 

மாைங்கோக 

அலலக்கழித்துக்ககாண்டிருக்கும் இந்த 

நிதலயில், இந்ை தைரதை எைிர்த்துப் 

ப ாராடுைைற்கான Durham சமூகத்ைின் ஆைரவும் உறுதிப்பாடும் ேிகவும் சிறப்பாக 

உள்ேன. 

எங்கேின் விட்டுக்ககாடுப்புகள்  யனளிக்கின்றன என் ைலதச் சான்றுகள் 

காட்டுகின்றன. 

Durham  ிராந்ைியத்ைில், மநாய்வாய்ப்படுமவாாின் வீதம் குலறந்துககாண்டிருக்கிறது. 

புைிதாக மநாய்ைாய்ப்படுபைாாின் எண்ணிக்லக உண்தமயில், குதறைலைந்து 

ககாண்டிருப் லத நாங்கள் இப்ப ாது தினமும்  ார்க்கிபறாம். 

இந்ைச் கசய்ைி பநர்மதறயானைாக இருக்கும் அபைபைதளயில், நீண்டகாலப் 

 ராமாிப்புக்கான மற்றும் ஓய்வுகாலத்துக்கான இல்லங்களில் அைிக எண்ணிக்தகயிலான 

பரவலலத் ைற்ப ாது நாங்கள் பார்க்கிபறாம். எனபை, COVID-19ஆல் மிகவும் எளிைில் 

 ாைிக்கப் டு ைர்கதளப்  ாதுகாப் ைிலும்  ராமாிப் ைிலும் ைற்ப ாது எங்கேின் 

கைனம்கசல்வது சாிமய. 

இந்ை தைரதைப்  ற்றி நாங்கள் கைாடர்ந்து அறிந்துககாள்ளும்மபாது, அைன்  ரைல் 

மோசோகப் மபாகாமல் இருப் ைற்கான எதிர்விலனகலே விலரவாக நாங்கள் 

ோற்றிக்ககாண்டிருக்கிமறாம். 
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நீண்டகாலப்  ராமாிப்புக்கான மற்றும் ஓய்வுகாலத்துக்கான இல்லங்களில் 

ைசிப் ைர்களுக்கு உைவுைல் 

கடந்ை சில ைாரங்களாக, இந்தப்  ிராந்ைியம் முழுவதிலும் இருக்கும் நீண்டகாலப் 

 ராமாிப்பு மற்றும் ஓய்வுகால இல்லங்கதள ஆைாிப் ைற்காக, ைனது நிபுணத்துைத்தை 

சமூகத்ைில் Lakeridge Health பமலும் ைிாிவு டுத்ைியுள்ளது. எங்கள் SWAT குழுச் 

கசைிலியர்கள், கைாற்றுபநாய் நிபுணர்கள் மற்றும் மருத்துைர்கள் இதுைதர ஒரு 

டசினுக்கும் மேற்பட்ை இல்லங்களுக்கு உைைியுள்ளனர். மேலும், எங்கள் குழுைின் 

உறுப் ினர்கள் அங்கிருக்கும் வதிவிைவாளர்களுக்கு கைனிப்பு மற்றும் ஆைரதை 

ைழங்குைைற்கான ஊழியர்களுக்கான  ற்றாக்குதறதய எைிர்ககாள்ளும் நீண்டகாலப் 

 ராமாிப்பு இல்லங்களில் தன்னார்வத் கதாண்ைாற்றியிருக்கின்றார்கள். 

ஏப்ரல் 22 அன்று, Pickeringஇல் இருக்கும் Orchard Villaவில் ஏற்பட்ை COVID-19 திடீர் 

பரவலலச் சோேிப்பதில் Lakeridge Health ைதலதமப்  ங்ககடுத்திருக்கிறது. ேருத்துவச் 

மசலவகளுக்கான VP Leslie Motz, மற்றும் ைதலதமச் கசவிலியர் இயக்குநர் 

ஆகிபயாாின் ைதலதமயில், மருத்துை நிபுணர்களுடன் Lakeridge Health ஆபராக்கியக் 

குழு உறுப் ினர்கேின் ஒரு சிறிய குழுைினர், Orchard Villa ஊழியர்கள் மற்றும் சிறப்பு 

கபனடிய ஆயுைப் தடகளின் குழுக்களுடன் இலணந்து திடீர் பரவல் பிரச்சிலனகதளத் 

ைீர்ப் ைற்கும், வதிவிைவாளர்களுக்கான  ராமாிப்த  அைிகாிக்கவும் கசயல் ட்டு 

ைருகின்றனர்.  

திடீர் பரவலுக்கான காரணங்கதள ஆராய்ந்து அதலனக் கட்டுப்படுத்துைைில் 

குறிப் ிடத்ைக்களவு முன்பனற்றத்தை நாங்கள் அதடந்துள்பளாம். அதனத்து 

ைைிைிடைாளர்கதளயும் ஊழியர்கதளயும்  ாிபசாைித்ைல் மற்றும் சில 

ைைிைிடைாளர்கதள மீண்டும்  ாிபசாைித்ைல், அந்த இைத்தின் ஒவ்கைாரு  குைிதயயும் 

கதாற்றுநீக்குைைற்காக முழுலேயாகச் சுத்ைம்கசய்ைல், ஒவ்கைாரு 

ைைிைிடைாளருக்குபமற்ற ைனிப் யனாக்கப் ட்ட கைனிப்த  ைழங்குைல் மற்றும் 

கைாற்றுத்ைடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாட்தட ைிழிப்புணர்வுடன்  யிற்சிகசய்வதற்குக் குழு 

உறுப் ினர்களுக்கு ஆைரவுவழங்கல் ஆகியதை இைில் அடங்குகின்றன. 
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அன்புக்குாியைதரப்  ற்றிய ைனிப் ட்ட இற்லறப்படுத்தல்கதள ைழங்குைைற்காக 

ைைிைிடைாளர்கள் ஒவ்கைாருைாினதும் முக்கிய கைாடர்பாேராக அதடயாளம் 

காணப் ட்ட குடும்  உறுப் ினர்களுடன் Lakeridge Health’s Patient Experience குழு 

கதாைர்புககாண்டுள்ளது. அபைப ால், பநாில்  ார்தையிட முடியாைப ாதுகூட 

குடும் ங்கள் இதணக்கப் ட்டிருக்கின்றன என் தை உறுைிப் டுத்துவதற்காக 

அட்டைதணப் டுத்ைப் ட்ட ‘கமய்நிகர் ைருதககள்’ உள்ேைங்கலான  ல புைிய 

ைகைல்கைாடர்பு வழிகள் ைழங்கப் டுகின்றன. 

 

எங்கள் மருத்துைமதனகளில் பநாயாளர்கதளக் கைனித்ைல்  

நீண்டகால  ராமாிப்புக்கான மற்றும் ஓய்வுகாலத்துக்கான இல்லங்களில் திடீர் பரவல் 

ஏற்பட்ைதால், Lakeridge Healthஇல் COVID-19க்காக மருத்துைமதனயில் பசர்க்கப்பைல் 

அைிகாித்து ைருகிறது. எங்கள் மருத்துைமதனகள் ஒரு "எழுச்சி நிலலக்கான" ையார் 

நிலலயிலுள்ளன, இந்த நிலல எங்கள் மருத்துைமதனகளில் உள்ள அதனைருக்கும் 

 ாதுகாப் ான மற்றும் சிறந்ை  ராமாிப்த  ைழங்குவதற்கான இடவசதி, ஆமராக்கிய 

ைல்லுநர்கள் மற்றும் உ கரணங்கள் உள்ளன என் தை ைிதரைாக உறுைிப் டுத்ை 

அனுமைிக்கிறது. 

இன்றுைதர, எங்கள் மருத்துைமதனக் குழுக்கள் ைழங்கிய சிறந்ை  ராமாிப்த த் 

கைாடர்ந்து ேீட்சியலைவதற்காக 78 பகாைிட் -19 பநாயாளர்கள் வீட்டிற்கு 

அனுப்பப் ட்டுள்ளனர். 

COVID-19 கட்டுப் டுத்ைப் டும்ைதர, எங்கள் சமூகத்ைின் அதனத்து  குைிகளிலும் 

 ார்தையாளர்கள் மீைான கட்டுப் ாடுகள் நதடமுதறயில் உள்ளன. பநாயாளர்களுக்குச் 

சாைகமான அனு ைத்தை உருைாக்குைது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியோகும். இதுைதர, 

இந்த கமய்நிகர் இதணப்புத் (Virtual Connections) ைிட்டம் iPad ஒன்றுக்கு ஊடாகக் 

கிட்டத்ைட்ட 382 பநாயாளர்கலே நூற்றுக்கணக்கான குடும் த்தவர்கள் மற்றும் 

நண் ர்களுடன் இதணத்துள்ளது.  
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பநாயாளர்களுக்கும் எங்கள் சமூகத்துக்குோக நாங்கள் ஒன்றிதணந்து  ணியாற்றுைைால், 

பைசிய மருத்துைர்கள் ைினத்தை, Lakeridge Healthஇன் 700 மருத்துைர்களுக்கு நன்றி 

கைாிைிப் ைன் மூலம் குறிக்க நாங்கள் ைிரும்புகிபறாம் - பநாயாளர்கள் மற்றும் 

குடும் ங்களுக்கான அைர்களின் நிலலயான அர்ப் ணிப்பு முன்கபாருமபாதும் இல்லாத 

இந்ைக் காலத்தில் இருப்பதைப்ப ாலத் கைளிைாக ஒருப ாதும் கைாிந்ததில்தல.  

 

மபாராட்டத்தைத் கைாடரல் 

கைப் நிலல அதிகாித்தாலும், க ாருளாைாரத்தை கமதுைாக அைிகாிக்கும் ைிட்டங்கதள 

அரசாங்கம் கருத்ைிகலடுத்ைாலும், எங்கள்  ாதுகாப்த  நாங்கள் குதறக்கக்கூடாது. 

அதனைலரயும் கைாடர்ந்து  ாதுகாப் ாக தைத்ைிருக்கும் உடல்ாீைியான தூரத்லதப் 

மபணல், தககதளக் கழுவுைல் மற்றும் சகல முன்கனச்சாிக்தக நடைடிக்தககலேயும் 

எடுத்ைல் ஆகியைற்தற நாங்கள் கைாடரபைண்டும். 

உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இருப் ைாக நீங்கள் நிதனத்ைால், ையவுகசய்து 

உங்கள் மருத்துைதர அதழப் துடன், www.lakeridgehealth.on.caஇல் COVID-19 

இலணய மைிப்பீட்டுப்  டிைத்தைப் பூர்த்ைி கசய்யுங்கள். 

நிலறவாக, பைதைப் டு ைர்களுக்கு உைவுைைற்கான ைழிகதளத் பைடுங்கள் - உங்கள் 

அயலைர்கள் நலோ இருக்கிறார்கோ என ைிசாாியுங்கள் அல்லது 

 ாைிக்கப் டக்கூடியைர்களுக்கு உைவுைைற்குத் ைன்னார்ைத்கைாண்டு கசய்யுங்கள். 

COVID-19க்கு எைிரான ப ாராட்டத்ைிற்கு உைவுைைற்குப்  ல  ாதுகாப் ான ைழிகள் 

உள்ளன. 

எங்கள் சமூகத்தினலரயும் ஆமராக்கியப்  ாதுகாப்புக் குழுவினலரயும்  ாதுகாப் ாக 

தைத்ைிருப் ைற்கான உங்கள்  ங்தகச் கசய்ைைற்கு உங்களுக்கு மீண்டும் எங்களின் 

நன்றி. 

நல்ல ஆபராக்கியத்துைன் இருப் ைற்கு உங்கதள ைாழ்த்துகிபறாம், 
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Susan deRyk                  Dr. Tony Stone 

Interim President & CEO                                                         Chief of Staff  

 


