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May மே 22, 2020                         

 

அன்புள்ள நண்பர்கமள, அயம ோமே,                                                                                                                                

எேது COVID-19 அனுபவத்தில் கடந்தவோேம் 

ஒரு முக்கிய மேல்கல்ம  

அமடயோளப்படுத்தியது. இந்தப் புதிய 

மவேசினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள 

ஆபத்துகமளக் மகயோளும் மவமளயில், 

ப ரும் வசந்தகோ த்தின் எளிமேயோன 

இன்பங்களோன  மகோல்ஃப், மவகநமடப்பயிற்சி மபோன்ற சி வற்மற Durham டுர்றேினது 

மபணப்பட்ட கோட்சிப் பேப்புகளில் ேகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கக்கூடியதோக இருந்தது.  

மேோத்தத்தில், உ கின் ஏமனய பகுதிகளில் உணேப்பட்ட COVID-19 இனது தீவிேேோன 

தோக்கங்களிலிருந்து Durham Region டுற்ேோம் பிேமதசமும் Ontario ஒன்ேோறிமயோவும் 

கோப்போற்றப்பட்டுள்ளன. எேது சமூகத்தில் ஏற்பட்டது உட்பட நீண்டகோ  பேோேோிப்பு 

(LTC) ேற்றும் ஓய்வுமபற்மறோர் வோழும் இல் ங்களில் ஏற்பட்ட போோிய அழிவுதந்த 

மநோய்த்மதோற்று என்பமத இதற்கோன மவளிப்பமடயோன விதிவி க்கோகும். ப  நீண்டகோ  

பேோேோிப்பு இல் ங்கள் மநோய்த்மதோற்றின் இறுதிமய அண்மேய வோேங்களில் 

அறிவிப்பதன் கோேணேோக, இந்த இல் ங்களில் வோழ்பவர்கள் ேற்றும் அலுவ ர்களுக்கு 

சமூகத்தில் பேவ ோக ஆதேவளிக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள், மவற்றிமயக் 

கோட்டியுள்ளன. ஆனோலும், எதிர்கோ த்தில் நிமறயமவ மவம கள் இன்னமும் உள்ளன.   

Durham Region டுர்றோம் பகுதி ேற்றும் Lakeridge Health ம க்றிச் ஆமேோக்கிய நிம யத்தில் 

இந்தப் மபருமநோய்ப் பேவலின் தோக்கம் 

Durham Region டுர்றோம் பிேமதசத்தில் (மே May 22) வமே கோணப்பட்ட 1318 

மநோயோளர்களில், 988 மபர்கள் இப்மபோது குணேமடந்துள்ளதுடன் கடந்த ேோதத்தில் புதிய 

மநோயோளர்களின் எண்ணிக்மக படிப்படியோகக் குமறந்தும் வந்துள்ளது. இந்த 

எண்ணிக்மககள் நோம் சோியோன திமசயில் மசன்றுமகோண்டிருப்பமத எேக்குக் 

கூறுகின்றன. இருப்பினும் மநோயோளர்களின் எண்ணிக்மக விமேவோகக் குமறய 

மவண்டும் என்மற நோமேல்ம ோரும் விரும்புமவோம். மேலும், மதோடர்ந்தும் 
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கமடப்பிடிக்கமவண்டிய கவனமேடுப்பிமன எம் எல்ம ோருக்கும் ஞோபகப்படுத்தியவோறு, 

இந்த வோேம் தினசோி புதிய மநோயோளர்களின் எண்ணிக்மகயில்  சிறியமதோரு உயர்ச்சிமய 

நோம் கண்மடோம். தற்மபோமதய COVID-19 தேவுகளுக்கு  Durham Region Health Department 

டுர்றோம் பிேமதச ஆமேோக்கியத் திமணக்களத்தின் https://www.durham.ca 

இமணயத்தளத்மதப் போருங்கள்.  

எல் ோவற்றுக்கும் மே ோக, இற்மறவமேயி ோன மவற்றிக்குக் கோேணம், மதோற்றுப் 

பேவம த் தடுக்க, கூட்டோகச் சமூகம் எடுத்த மசயல்மபோறுப்புணர்மவயோகும். 

அன்புக்குோியவர்கமளப் பிோிந்திருக்க மவண்டிய தனிப்பட்ட சிேேத்திற்கு ேத்தியிலும் - 

உடல்சோர் தூேப்படுத்தம  ேக்கள் கமடப்பிடிக்கின்றனர். சமூகத்தின் ப  

அங்கத்தவர்களும் இயலுேோனவமே வீட்டிம மய தங்கி இருப்பதுடன் மககமளக் 

கழுவுவமதயும், எம்மேப் போதுகோப்போக மவத்திருக்கும் ஏமனய 

முன்மனச்சோிக்மககமளயும் உறுதியோகக் கமடப்பிடிக்கின்றனர்.  

 

இன்மறய மததியில், Lakeridge Health ம க்றிச் ஆமேோக்கிய நிம யத்தில் COVID-19 க்மகன 

அனுேதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்மகயில் ஒரு கணிசேோன உயர்ச்சி 

கோணப்படவில்ம . கடந்த ேோதத்தில், எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நோளிலும் 20-40 

வமேயி ோமனோர் COVID-19 கோேணேோக Lakeridge Health ம க்றிச் ஆமேோக்கிய 

நிம யத்தில் அனுேதிக்கப்பட்டனர். இந்மநோயோளர்களில் அமநகேோக எல்ம ோரும் எேது 

விமசட COVID-19 பிோிவுகளில் பேோேோிப்புப் மபற்றனர். இவர்களில் சி ருக்கு எேது 

Intensive Care Units அதிதீவிே பேோேோிப்புப் பிோிவுகளில் வழங்கப்படும் விமசட பேோேோிப்புத் 

மதமவப்பட்டது.    

ேருத்துவேமன அமேப்பிலுள்ள எம் அமனவருக்கும், ேிக அர்த்தமுள்ள நோட்களில் சி , 

எேது மநோயோளர்கள் வீட்டிற்குத் திரும்புேளவிற்குக் குணேமடதல் என்பதோகும். இது 

COVID-19 மகோண்மடோருக்கும் விமசடேோகப் மபோருந்தும். ேருத்துவேமனயில் 

தங்கியிருந்த பின்னர் COVID-19 மகோண்ட 119 மபர் கடந்த சி  ேோதங்களில் வீடுமசல்  

அனுேதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

இந்த எண்ணக்மகயின் மபோக்குக் குமறந்துவருவதோல், நோம் எேது சமூகங்களுக்குச் 

மசமவபுோியக் கூடிய – அதோவது விருப்பத்துக்குோிய சத்திேசிகிச்மசகளுக்கு மநேம் 

குறித்தல், எேது மவளிமநோயோளர் பிோிவுக்கு மநோயோளர்கமள ஏற்கும் நிம  ேற்றும் சமூக 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் என்பவற்றிற்கோன மசயல்நிம  வசதிகள் அதிகோிக்கின்றன.  

https://www.durham.ca/
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இந்தப் மபருமநோய்த் தோக்கம் இன்னும் ப  ேோதங்களுக்கு நீடிக்குமேன 

எதிர்போர்க்கப்படுகின்றதுடன் இன்னும் ப  புதிய மநோய்த்மதோற்று அம க்கோ ங்களும் 

இருக்க ோம்.  

Lakeridge Health ம க்றிச் ஆமேோக்கிய நிம யம் ஆயத்தேோக உள்ளது.  

மதமவ ஏற்படின், விமேவோக எேது இடத்மத விோிவோக்க, அலுவ ர்களின் 

எண்ணிக்மகமய அதிகோிக்க, எேது தனிப்பட்ட போதுகோப்பு உபகேணங்கமளச் மசேிக்க, 

மேலும் நூற்றுக்கணக்கோன கட்டில்கமளச் மசர்க்க ஆயத்தேோயுள்ள ஒரு 

‘திடீர்ப்மபருக்கநிம ’த் திட்டத்மத எேது குழு உருவோக்கியுள்ளது. 

 

சத்திேசிகிச்மசகள் ேற்றும் மசயன்முமறகமளத் மதோடங்க உள்ள திட்டங்களின் 

இன்மறயநிம ச் மசய்தி 

Lakeridge Health ம க்றிச் ஆமேோக்கிய நிம யம் கடந்த இேண்டு ேோதங்களுக்கு மே ோகப் 

பிற்மபோடப்பட்டுள்ள ப  விருப்பத்மதோிவிற்குோிய சத்திேசிகிச்மசகமளயும் 

மசயன்முமறகமளயும் மதோடங்குவதற்கோன ஆயத்தங்கமளச் மசய்துவருகின்றது. 

மநோயோளர்களுக்கு சத்திேசிகிச்மசகளின் மபோதும்,  முன்னரும், பின்னரும் 

ஆதேவளிக்கக்கூடியவமகயில், மூ வளங்கள் எல் ோம் உள்ளமத உறுதிப்படுத்துமுகேோக, 

எேது பிேமதசப் பங்கோளிகளோன, வீட்டு ேற்றும் சமூதோயப் பேோேோிப்போளர்கள், 

முதன்மேயோன பேோேோிப்போளர்களுடன் மநருங்கிய முமறயில் இத்திட்டம் 

ஒருங்கிமணக்கப்படுகின்றது.    
 

அத்துடன் வருகின்ற வோேங்களில், Durham Region டுர்றோம் பிேமதசம், COVID-19 எனச் 

சந்மதகிக்கக்கூடிய – ேிகச் சோதுவோன அறிகுறிகள் தன்னிலும் மகோண்ட எவருக்கும், 

போிமசோதமன மசய்தம  அதிகோிக்கவுள்ளது.  தயவுமசய்து உங்கள் ேருத்துவமேத் 

மதோடர்புமகோள்ளுங்கள் அல் து ஒரு ேதிப்பீட்டிற்கு ஒழுங்கு மசய்வதற்மகன Lakeridge 

Health’s ம க்றிச் ஆமேோக்கிய நிம ய இமணயத்தளத்திலுள்ள COVID-19 ேதிப்பீட்டுப் 

படிவத்மதப் பூர்த்தி மசய்யுங்கள்.  
  

COVID-19 இமன மவல்வதில் ஒவ்மவோருவருக்கும் ஒரு பங்குண்டு 

நோமேல்ம ோரும் இந்தக் கடினேோன தியோகங்கமளத் மதோடர்ந்து மசய்தோல், எேது குடும்ப 

அங்கத்தினர், நண்பர்கள், அயம ோமே இக்மகோடிய மவேஸிலிருந்து போதுகோக்க ோம். 

அத்துடன் எேது பங்கிமனச் மசய்வதற்கோன எேது ஒன்றுமசர்ந்த மசயலுறுதிப்போடோனது 

COVID-19 இனது பேவம த் தடுத்து, மபோருளோதோேத்மத ேீளத்திறக்க வழிவகுக்கும்.  

 

உதவுவதற்குப் ப  வழிகள் உள்ளன. Durham Fights COVID-19 டுர்றோேின் COVID-19 

மபோேோட்டப் பிேசோேத்திற்கு நிதிஉதி வழங்க www.durhamfightscovid19.ca 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.durhamfightscovid19.ca&d=DwMFaQ&c=JZUmuHfvZaOkNOGiUpQbGyGsM8Jf9oFbjpAib-DiM1Q&r=s7H0CN7qJYPJtuCSGToGjQ&m=H50eAG0s-qFasAFcMkYoL3rXHgz7Vx_M2t1hjwXOy_8&s=LP_MmagxSUXkTGphlZWt_3Ux_nw4NYkBrV-Cp0Qevsc&e=


4 
 

இமணயத்தளத்திற்குச் மசல்லுங்கள். மநோயோளர்களின் அனுபவத்மத முன்மனற்ற, 

ேருத்துவ உபகேணங்கள் ேற்றும் பேோேோிப்பு உபகேணங்கமள எேது குழுக்கள் 

மபறமவன, எேது உள்ளுர் ேருத்துவேமனகளுக்கு இதுவமேயில் $850,000 வமேயி ோன 

நன்மகோமட வழங்கப்பட்டுள்ளது.    

 

எேது உன்னதேோன குழுவினது அயேோத ஆதேவுக்கும் ஊக்கேளிப்புக்கும் எேது நன்றி. 

நோமேல்ம ோரும் மபருேளவில் நன்றியுமடயவர்களோமவோம்! 

 

அத்துடன் Durham Region டுர்றோம் பிேமதசத்மத ஆமேோக்கியேோகவும் போதுகோப்போகவும்  

மவத்திருப்பதற்கு எேது நன்றி! சமூகம்சோர் தூேப்படுத்தம ப் பின்பற்றும்மபோது, 

மவளியில் மசல்வதும் நல்  கோ நிம மய அனுபவிப்பதும் முழுமேயோகப் 

போதுகோப்போனது என்பமத ேறந்துவிடோதீர்கள்.   

 

உங்களது நல் ோமேோக்கியத்துக்கு வோழ்த்தும்,  

 

Susan deRyk     Tony Stone 
Interim President and CEO   Chief of Staff 

சுசன் டிமேக்     மேோனி ஸ்மேோன் 

இமடக்கோ த் தம வர்,   அலுவ ர்கள் தம வர் 

பிேதே நிமறமவற்று அலுவ ர் 


