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மே 15, 2020    

அன்புள்ள நண்பர்கமள, அயம ோமே, 

 

வசந்தகோ ம் எப்மபோதுமே  

புதுப்பித்தலுக்கோன மநேேோகும்.  

இனிவேப்மபோகும் சி  கோ த்திற்கு  

இந்தப் புதிய ககோம ோனோவவேஸ்  

முன்வவத்துள்ள ஆபத்வதக்  

வகயோண்டு நோம் புதிய முவ களில் 

வோழவும் மவவ  கசய்யவும் அ ிய 

மவண்டும் என்பதனோல் இப்பருவகோ ம்  

இவ்வருடத்தில் விமசட முக்கியத்துவம் 

ககோண்டுள்ளது.    
 

Durham Region டு ோம் பிேமதசத்தில் இந்த வவேஸ் ககோண்ட புதிய நபர்கள் 

கண்ட ியப்படும் எண்ணிக்வக கசன்  வோேத்தில் குவ ந்துவே நோம் கதோடர்ந்து 

கோண்கிம ோம். இன்றுவவே Lakeridge Health ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யத்தில் COVID-19 

க்கோகச் மசர்க்கப்பட்டவர்களில் 109 மபர் குணேவடந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். 

அமதமநேத்தில் COVID-19 கோேணேோகப் போதிக்கப்பட்டுள்ள நீண்டகோ ப் பேோேோிப்பிலும் 

இவளப்போ ிமயோர் இல் ங்களிலும் வோழ்பவர்களுக்கும் அவற் ின் அலுவர்களுக்கும் 

ஆதேவளிக்க அவேப்புப் பங்கோளர்களுடன் நோம் கதோடர்ந்து கசய ோற் ி வருகிம ோம்.  

   

தினசோி வோழ்வில் கோணப்படும் கட்டுப்போடுகவள தளர்த்துவதில் ஒரு கேதுவோகச் கசல்லும் 

அணுகுமுவ வயக் வகயோள்வமத, COVID-19  இலிருந்து நோம் கவற் ிகேேோக 

ேீள்வதற்கோன வழி என ஆதோேங்கள் கோட்டுகின் ன.  

COVID-19 இனது சமூகப் பேவவ த் தடுத்தவோறு ேீண்டும் ேோகோணத்வதத் தி ப்பதற்கு 

ஆதேவோக, இந்த வோேம் Ontario Government ஒன்ேோ ிமயோ அேசு அவசேகோ  

நிவ வேவய June ஜூன் 2ம் திகதிவவே நீடித்துள்ளது. கபோதுசன ஒன்றுகூடல்கள், 

உடல்சோர் தூேம் மபணுதல் மபோன்  தற்மபோதுள்ள கட்டுப்போடுகள், வவேஸ் பேவவ க் 

குவ க்கின் ன என்பதற்கோன கதளிவோன ஆதேம் உள்ளது. அவசேகோ  சட்டங்கள் 

கதோடர்ந்து நவடமுவ யிலிருப்பது போதுகோப்போகப் கபோருளோதோே நடவடிக்வகவய 

துோிதப்படுத்த உதவும். கபோது ஆமேோக்கிய வழிகோட்டல்கள் பின்பற் ப்படுேோயின் May 
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மே 19ம் திகதியிலிருந்து சி  கவடகள், பருவகோ  வியோபோேங்கள், மவவ யிடங்கள், 

ேற்றும் தி ந்தகவளி இடங்களும் கசயற்போடுகளும் ேீண்டும் தி க்கப்பட ோம் எனவும் 

அேசு அ ிவித்திருந்தது.  

இந்த நீண்ட வோேஇறுதியில் போதுகோப்போக இருத்தல்  

Victoria Day விக்மேோ ியோ தின வோேஇறுதியிவன ஒன் ோகக் ககோண்டோட, ப ரும் 

எதிர்போர்த்திருக்கின் னர். இவ்வருடம் இந்த விடுமுவ வய வீட்டில் 

கவடப்பிடிக்குேோறும், உங்களுடன் வீட்டிலிருப்மபோர் தவிர்ந்த கவளியிலுள்மளோர் 

அவனவருடனும் கதோவ விலிருந்தவோறு ககோண்டோடுேோறும் நோம் எல்ம ோரும் 

மகட்கப்படுகின்ம ோம். நோம் எல்ம ோரும் கவளிமய கசன்று புதிய கோற்வ யும் 

சூோியவனயும் அனுபவிக்கச் சற்று மநேம் எடுத்துக்ககோள்மவோம் என 

எதிர்போர்க்கப்படுகி து. சமூகம்சோர் தூேப்படுத்தலுடன் நவடபயிலுதல், மதோட்டமவவ  

கசய்தல், ஏவனய கவளிநிவ ச் கசயற்போடுகள் என்பன முழுவேயோன 

போதுகோப்புவடயனவோகும்.   

சமூகம்சோர் தூேப்படுத்தவ க் கவடப்பிடிக்க முடியோத இடங்களில், (உ-ம்: கபோதுசன 

மபோக்குவேத்து அல் து கபோருட்கவளக் ககோள்வனவு கசய்யும்மபோது) ஒரு ேருத்துவ 

ோீதியி ற்  முகக்கவசம் அல் து வீட்டில் தயோோிக்கப்பட்ட துணி முகக்கவசம் ஒன்வ ப் 

கபோது இடங்களில் அணிந்து ககோள்வது உங்களுக்கும் ேற் வர்களுக்கும் போதுகோப்வப 

வழங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மே திக வழிமுவ யோகும்.  

சத்திேசிகிச்வசகள் ேற்றும் கசயன்முவ கவள ேீண்டும் மநேம்கு ிக்கத் திட்டேிடல் 

இந்த COVID-19 கபருமநோய்த் கதோற் ல் தோக்கேோனது சத்திேசிகிச்வசக்குக்கும், ேருத்துவ 

கசயன்முவ களுக்கும் கோத்திருப்மபோருக்குக் கு ிப்போகக் கடினேோனதோக இருந்துள்ளது. 

இந்த வவேஸ் கதோற் ிவனக் கட்டுப்போட்டிற்குள் ககோண்டுவே நோம் கசயற்பட்ட 

மவவளயில், பிற்மபோடப்பட்ட அவசேேற்  சத்திேசிகிச்வசகள், கசயன்முவ கவள 

எவ்வோறு ேருத்துவேவனகள் துோிதப்படுத்தத் திட்டேிட ோம்  என்பது பற் ிய ஒரு 

வவேமுவ வய, கடந்த வோேம் Ontario Government ஒன்ேோ ிமயோ அேசு வழங்கியுள்ளது.   

 

Lakeridge Health  ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யம் தோேதப்படுத்தப்பட்ட ப  

சத்திேசிகிச்வசகவளக் கோிசனத்துடன் திட்டேிடும் வழியிவனத் தற்மபோது விருத்திகசய்து 

வருகி து. இந்தப் புதிய போிேோணத்தில் நோம் பேோேோிப்வபயும் சிகிச்வசவயயும் வழங்கும் 

மபோது, எல்ம ோருவடய போதுகோப்வபயும் உறுதிப்படுத்திக்ககோள்ளகவன, ப  ேோதங்கள் 

கட்டங்கட்டேோக இது கசயற்படுத்தப்பட மவண்டியுள்ளது.  
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COVID-19 க்கு முன்னதோன மசவவ ேட்டங்கவள நோம் ேீண்டும் அவடவதற்கு 

கோ கேடுத்தோலும், நோம் சோியோன திவசயில் கசன்றுககோண்டிருக்கிம ோம். மே திக 

தகவலுக்கு Lakeridge Health  ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யத்தினது இவணயத்தளத்வதப் 

போர்வவயிடுங்கள்.  

சமூகத்திற்குள் பேோேோிப்பிவனக் ககோண்டுவருதல்  

Durham Region டுர் ோம் பிேமதசத்திலுள்ள மநோயோளர்களுக்கும், குடும்பங்களுக்கும் 

இப்கபருமநோய்த் தோக்கத்தின் மபோது, விோிவுபடுத்தப்பட்ட எேது ேின்வழி ஆமேோக்கியத் 

தீர்வுகள், எேது ஆமேோக்கியத் கதோகுதியின் நிேந்தே நல்  விடயங்கவளயும் வேமவற்புத் 

கதோிவுகவளயும் ககோண்டதோக அவேயும். இன்றுவவே,   Virtual Connections  ேின்வழி 

இவணப்புகள் Lakeridge Health  ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யத்திலுள்ள 

மநோயோளர்களுக்கும் அவர்களது அன்புக்குோிமயோருக்கும் இவடயி ோன சுேோர் 700 

கதோடர்புகளுக்கு ஆதேவளித்துள்ளது. எேது Virtual Ward ேின்வழி சிகிச்வசநிவ யத் 

திட்டேோனது வீட்டிலிருக்கும் இன்கனோரு 106 மநோயோளர்கவளக் கண்கோணித்து 

ஆதேவளித்து வருகி து. ேனந த் மதவவகள் உள்ள எவருக்கும் நிபுணத்துவம் ேிக்கதும் 

கதோவ மபசி-வழியோனதுேோன ஆம ோசவனகவளயும் ஆதேவவயும் வழங்கும் ஒரு Mental 

Health and Addictions Clinic  ேின்வழி ேனந  ேற்றும் அடிவேப்படுதல் 

சிகிச்வசநிவ யத்வத நோம் இந்த வோேம் ஆேம்பித்துள்மளோம். இந்தச் சிகிச்வச நிவ யச் 

மசவவவயப்கப , அவழயுங்கள், 1 833-392-7363. 

 

Lakeridge Health ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யம் நீண்ட-கோ  பேோேோிப்பு வழங்கும் 

குழுவினருடனும் Canadian Armed Forces கமனடிய ஆயுதப் பவடயினருடனும் இவணந்து 

கசயற்பட்டு, Orchard Villa ஒர்சர்ட் வில் ோவில் ஏற்பட்ட போோிய மநோய்த் கதோற் வ த் 

தீர்ப்பதில் கதோடர்ந்து முன்மனற் ம் கோண்பித்து வருகி து. அலுவ ர்களது எண்ணிக்வக 

ேட்டங்கள் கதோடர்ந்து உறுதியோக உள்ளதுடன், மநோய்த் கதோற்றுக்ககதிேோன சி ந்த 

நடவடிக்வககளும் நவடமுவ யிலுள்ளன. அத்துடன் அந்த இல் த்தில் பணியோற்றுமவோர் 

எல்ம ோரும் கபோதுசன ஆமேோக்கியத் துவ யின் வழிமுவ கவளப் பின்பற்றும் முவ யில் 

தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகேணங்கள் PPEஐப் பயன்படுத்துகின் னர். Lakeridge Health 

ம க் ிச் ஆமேோக்கிய நிவ யம் Durham டுர் ோேிலுள்ள 16 நீண்டகோ -பேோேோிப்பு 

இல் ங்களுக்கு மநோய்த்கதோற்றுத் தடுப்பு நவடமுவ கள் ேற்றும் ஏவனய சி ப்பு 

நிபுணத்துவங்கள் சோர்ந்த ஆதேவிவன வழங்கி வருகின் து.    

National Nursing Week, மதசிய தோதியர் வோேத்வத May 11-17 வவேயும், Personal Support 

Worker (PSW) தனிப்பட்ட ஆதேவு வழங்குனர் தினத்வத May 19 தினத்தன்றும் 

ககோண்டோடும் இவ்மவவளயில், மநோயோளர்களுக்கும், வதிவோளர்களுக்கும், 

குடும்பங்களுக்கும் அவர்கள் தினமும் வழங்கிவரும் அவர்களது தனித்துவேோன 



4 
 

தி ன்களுக்கும், மநோயோளர்-முன்னிவ ப்படுத்திய அணுகுமுவ களுக்குகேன இந்த 

கபறுேதிேிக்க குழு அங்கத்தினருக்கு நோம் ேதிப்பளிக்க விரும்புகின்ம ோம்.  

இந்த நீண்ட வோேஇறுதியின்மபோது, மே திக ஆதேவு மதவவப்படும் சமூக 

அங்கத்தினருக்கு உதவகவன ஒரு கணப்கபோழுவத எடுத்துக்ககோள்ளுங்கள். அத்துடன் 

உங்கவளயும் உங்கள் அன்புக்குோிமயோவேயும் கவனேோகப் போர்த்துக் ககோள்ளுங்கள். 

உங்கள் அ ிகு ிகள் பற் ிய கவவ  உங்களுக்கு இருப்பின், உங்கள் ேருத்துவவேத் 

கதோடர்பு ககோண்டு, www.lakeridgehealth.on.ca  என்  இவணயத்தளத்தில் உள்ள 

இவணயவழி COVID-19  ேதிப்பீட்டுப் படிவத்வதப் பூர்த்தி கசய்யுங்கள்.  

எேது சமூகத்வதயும் ஆமேோக்கியப் பேோேோிப்போளர் குழுவவயும் போதுகோப்போக 

வவத்திருப்பதற்கு உங்கள் பங்களிப்பிவனச் கசய்வதற்கு நோம் எேது நன் ிவய 

உங்களுக்கு ேீண்டும் கதோிவிக்கின்ம ோம்.  

நீங்கள் ந முடன் இருக்க வோழ்த்தும்,  

Susan deRyk       Dr. Tony Stone 

Interim President and CEO     Chief of Staff 

சுசன் டிவேக்        டோக்ேர் மேோனி ஸ்மேோன் 

இவடக்கோ த் தவ வர்,      அலுவ ர்கள் தவ வர் 

பிேதே நிவ மவற்று அலுவ ர் 
 

http://www.lakeridgehealth.on.ca/

