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மே 8, 2020 

 
 
அன்புள்ள நண்பர்கமள, அயம ோமே, 
 
பபோதுசன ேக்களிடைமய தினசோி 
டைேஸ் உறுதிப்படுத்தப்படும் 
நபர்களின் எண்ணிக்டக 
குடைந்துைருகின்ைடேயுைன்  COVID-
19க்பகதிேோன மபோேோட்ைத்தில் Durham 
Region டுர்ைம் பிேமதசம் பதோைர்ந்தும் 
உறுதியோன முன்மனற்ைத்டதக்  
கோட்டுகின்ைது. சி  நீண்ை –கோ  பேோேோிப்பு ேற்றும் கூட்ைேோக ைோழும் நிட டேகளில் 
கோணப்படும் போோியதோக்கம் பகோண்ை மநோய்ப்பேைலுைன் இந்த நல்  பசய்தி 
சேநிட ப்பை மைண்டும். Long-Term care and Retirement homes நீண்ை –கோ  பேோேோிப்பு 
ேற்றும் ஓய்வுபபற்மைோர் இல் ங்களில் ைோழும் ேக்களுக்கு ஆதேைளிக்கத் பதோைர்ச்சியோன 
தளேோத கண்கோணிப்பு முடைகள், சமூகத்தில் பேைட த் பதோைர்ந்து குடைக்கத் 
மதடைப்படுகின்ைன.   
 
Ontario ஒன்ேோைிமயோைின் COVID-19 திட்ைத்தின் புதிய கட்ைம்  
இந்த ைோேம் Ontarioைின் COVID-19 பதிலிறுப்பில் இேண்டு முக்கிய முன்மனற்ைங்கள் 
கோணப்பட்ைன.  
 
Victoria Day ைிக்மேோைியோ தின ைோேஇறுதியின் பின்னர் ைடே அைசேகோ  நிட டே May 
மே 6ம் திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. பபோதுசன ேற்றும் சமூக ஒன்றுகூைல்கள் ஐந்து 
நபர்களுக்கு மேற்பைோது உைல்சோர் (சமூக) தூேப்படுத்தட  உறுதிப்படுத்தும் ைடகயில் 
உள்ள கட்ைடளகள் உட்பைத் தற்மபோடதய அைசேகோ ச் சட்ைங்கள் பதோைர்ந்து 
நடைமுடையில் இருக்கும் என்படத இது குைிக்கின்ைது. 
 
அத்துடன் நிதானேோகப் பபோருளோதோே நைைடிக்டககடள ேீண்டும் ஆேம்பிப்பதற்கோன 
முதற்படிடயயும் ேோகோண அேசு இவ்ைோேம் எடுத்துள்ளது.  மதோட்ை நிட யங்கள்  
இவ்ைோே ஆேம்பத்தில் திைக்க அனுேதிக்கப்பட்ைன. அத்துைன் May 11ம் திகதியிலிருந்து 
பதருமைோே ைோயில்கடளக் பகோண்ை “அத்தியோைசியம் – அற்ை” சில் டைக் கடைகளும் 
திைக்க அனுேதிக்கப்பைவுள்ளன.  
 
ஒரு பைற்ைிகேேோன கட்ைங்கட்ைேோன ேீளத் திைத்தலுக்கு ஆதேைளிக்க March ேோர்ச் ேோத 
நடுப்பகுதியில் பேைட த் தடுப்பதற்கோக ஆேம்பிக்கப்பட்ை உத்திமுடைகடள நோம் 
பதோைே மைண்டும்.  
    
உங்கள் பநருங்கிய குடும்ப அங்கத்தைர்களுைன் இயலுேோனளவு வீட்டிம மய இருத்தல், 
உங்கள் சமூக ைட யடேப்பு அங்கத்தினர்களுைன் ேின்னியல் ைழியோகத் 
பதோைர்புபகோள்ளல், பைளியில் பசல்லும்மபோது உைல்சோர் தூேப்படுத்தல்பற்ைி ேிக 
அைதோனேோக இருத்தல் மபோன்ைைற்டை இடை உள்ளைக்கும். உதோேணேோகப் பபோதுசன 
மபோக்குைேத்து அல் து சிைிய ப சேக்குக் கடைகளில், உைல்சோர் தூேங்கடளக் 
கடைப்பிடிக்க முடியோத சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு ேருத்துை ோீதியி ற்ை முகக்கைசம் அல் து 
வீட்டில் தயோோிக்கப்பட்ை துணி முகக்கைசம் ஒன்டைப் பபோதுஇைங்களில் 
அணிந்துபகோள்ைது உங்களுக்கும் ேற்ைைர்களுக்கும் ஒரு மே திக போதுகோப்டப 
ைழங்கும். மேலும் முகக்கைசங்கள், டககழுவுதல் ேற்றும் உைல்சோர் தூேத்டதக் 
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கடைப்பிடித்தல் மபோன்ைைற்ைிற்கோன ஒரு பிேதியீடு அல்  என்படதயும்  அடை COVID-
19த் தடுக்கும் ஒரு மே திக கருைி ேட்டுமே என்படதயும் பதோிந்திருப்பது அைசியேோகும்.  
 
இந்த ைசந்த கோ த்தின் மபோது, முன்னிட  ைோிடசயில் ேருத்துைர்கள், தோதியர்கள், 
ஏடனமயோர்கள் மதசிய அங்கீகோிப்பு நோட்கள் ேற்றும் ைோேங்கடளக் பகோண்ைோடும் 
மைடளயில், இந்தப் போேதூேேோன டைேஸின் பேைட  நிறுத்துைதற்கோன எேது 
பங்களிப்டபச் பசய்ைதன் மூ ம் நோம் நேது நன்ைியுணர்டைக் கோண்பிப்மபோேோக. 
 
COVID-19 மபோேோட்ைத்தில் முன்னணி ைகிக்கும் தோதியர்கள்  
தோதியர் ைோேேோக அடுத்த ைோேத்டத நோம் பின்ைரும் கருப்பபோருளுைன் குைிக்கின்மைோம் -
தோதியர்கள்: தட டேைழிகோட்ைலுக்கோன ஒரு குேலாக– ஆமேோக்கியேிக்க உ கிற்கோன 
தோதியர் பேோேோிப்பு. கட்டிலினருமக, சமூகத்திம , முடிபைடுக்கும் சந்திப்பு மேடசகளிம , 
தோதியர்கள் ேனுக்கு த்தின் போோிய சைோல்கடள எதிர்பகோள்ைதற்கு உதவுகின்ைனர். 
COVID-19 உைனோன எேது பதிலிறுப்பில் தோதியர்கள் தேது ஆமேோக்கியப் பேோேோிப்புச் 
சகோக்கள் ப ருைனும் இடணந்து முன்னணி ைகிக்கின்ைனர்.   
 
எேது சமூகத்திலுள்ளைர்களுக்கு மேன்டேயோனதும் மேலும் பசயற்திைன் பகோண்ைதுேோன 
குழுசோர்ந்த அணுகுமுடைகளுைன் மசடை புோிந்து, போதுகோப்புைன் கூடிய தேேோன 
பேோேோிப்டபயும் ஆதேடையும் ைழங்கி, எேது ஆமேோக்கிய முடைடேடய முன்மனற்றும் 
Lakeridge Health ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட யத்திலுள்ள 2500க்கும் மேற்பட்ை 
தோதியருக்கு நோம் ேனேோர்ந்த நன்ைிடயத் பதோிைிக்க ைிரும்புகின்மைோம்.  
 
 
மநோயோளிகளுக்கும் எேது சமூகத்திற்குேோன மசடைகள்  
Lakeridge Health ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட யம் அைசேேற்ை சத்திேசிகிச்டசகள் ேற்றும் 
ஏடனய மசடைகடள, அடை போதுகோப்போகச் பசய்யப்பைக்கூடியநிட டே ஏற்பட்ைதும், 
ேோகோண அேசின் திட்ைங்களுக்கடேய தீைிேேோக ைிடேவுபடுத்தத் திட்ைேிட்டுள்ளது. 
இந்த ைிடேவுபடுத்தல் ப  ைோேங்கள் எடுக்கும் எனவும் சத்திே சிகிச்டசகடளத் 
திட்ைேிைல் ஒரு ேிகவும் கோிசனம் பகோண்ை முடையிலும் பசய்யப்படும் எனவும் 
எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. ஆயினும், COVID-19 க்கு முன்னேோன மசடைேட்ைங்கடள 
அடையச் சற்மை கோ பேடுக்கும் எனவும் நோம் அைிமைோம்.  உங்களுக்கோன சத்திேசிகிச்டச 
பற்ைிய மகள்ைிகள் இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ை சிகிச்டச நிட யத்துைன் பதோைர்புபகோண்டு 
மகட்பதுைன் மே திக தகைலுக்கு Lakeridge Health’s ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட யத்தினது 
இடணயத்தளத்டதயும் போருங்கள்.  
  
COVID-19 உறுதிபசய்யப்பட்டு வீட்டிலிருக்கும் மநோயோளர்கள் கண்கோணிப்புகோன 
ேின்னியல்ைழி மநோய்ப்பிோிடை நடைமுடைப்படுத்தியும், oncology 
புற்றுமநோய்ப்பிோிவுக்கோனதும் ஏடனய மநோயோளர்களின் ேின்னியல் ைழி ைருடககளுக்கு 
ஆதேைளித்தும், ைிடேைில் ஆேம்பிக்கப்பைவுள்ள ேின்னியல் ைழி Mental Health and 
Addictions Clinic ேனந  ேற்றும் அடிடேப்படுதல் சிகிச்டசநிட யம் மபோன்ைைற்டை 
உள்ளைக்கியும் ேின்னியல் ைழிச் மசடைகடளயும் நோம் ைிோிவுபடுத்தியுள்மளோம்.  
 
பிக்கோிங்கிலுள்ள ஓர்சர்ட் ைில் ோைில் (Orchard Villa- Pickering), ஏற்பட்ை பதோற்றுப் 
பேைலுக்கோன பதிலிறுப்பில், நீண்ைகோ  பேோேோிப்பு இல் த்தினது குழுைினருைனும் 
கமனடிய ஆயுதப்படைகளுைனும் பநருங்கிய இணக்கத்டதப் மபணி பதோைர்ந்து 
முன்னணியில் Lakeridge Health ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட யம் நின்று ைழிநைத்துகின்ைது. 
அங்கு ைோசிப்பைர்கள் அைர்களுக்குத் மதடையோன பேோேோிப்டபயும் ஆதேடையும் 
பபறுைது ேற்றும் பதோற்ைிடன முற்ைோக இல் ோபதோழிப்பது என்பைற்டை 
உறுதிபசய்ைமத எேது முதன்டேயோன குைிக்மகோளோகும். எல்ம ோரும் சோியோன பதோற்றுத் 
தடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்போட்டு நைைடிக்டககடளப் பயன்படுத்துைடத உறுதிபசய்தல்,  
தனிப்பட்ை போதுகோப்புக் கைச உபகேணங்கடளப் போதுகோப்போகப் பயன்படுத்துைடத 
உறுதிபசய்தல் ேற்றும் போோிய பதோற்றுப் பேைல்  நிர்ைகிப்பின் மபோதோன சிைந்த 
நடைமுடைகள் பற்ைிய கற்டக ேற்றும் பயிற்சியிடன உறுதி பசய்தல் என்பன எேது 
பணியின் ஒரு பகுதியோகும்.      
 
எேது அலுை ர்களினது எண்ணிக்டக ேட்ைங்கள் உறுதியோக்கப்பட்டுள்ளடே பற்ைியும் 
ைருடக தே முடியோத, இனங்கோனலுைன் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள குடும்பத்பதோைர்பினர்கள் 
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(உ-ம் சட்ைபூர்ை உோிடே ைழங்கப்பட்மைோர் அல் து பதி ோக முடிவுடுப்மபோர் - Power of 
Attorney or Substitute Decision-Maker), அடனைரும் அைர்களது அன்புக்குோிமயோோின் 
இன்டைய நிட டேபற்ைித் தனித்தனியோன அைிைிப்புகள் கிடைக்கப்பபறும்படியும், 
Lakeridge Health’s Patient Experience  ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட ய மநோயோளர் அனுபைக் 
குழுைினேோல் பதோைர்பு பகோள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்பது பற்ைியும்  நோம் அைியத்தருைதில் 
ேகிழ்ச்சியடைகின்மைோம்.   
 
Lakeridge Health ம க்ைிச் ஆமேோக்கிய நிட யத்தினது இடணயத்தளத்தில் Orchard Villa 
ஓர்சர்ட் ைில் ோ பதோற்றுப்பேைல் பதிலிறுப்புப் பக்கத்திடனப் போர்டையிட்டு மே திக 
ைிபேங்கடள அைிந்து பகோள்ளுங்கள்.  
 
உதவுைதற்கோன இரு முக்கிய ைழிகள் 
குழுைினது ந ம்மபண ஆதேைளிக்கக்கூடிய உபகேணங்கள், மசடைகள் அல் து 
பபோருட்கடளத் தோனம் அளிப்பதற்குத் பதோைர்பு பகோள்ளுங்கள் COVID19GIVING@lh.ca 
 
www.durhamfightscovid19.ca இடணயத்தளத்திற்குச் பசன்று Durham Fights COVID-19 
campaign டுர்ைம் மகோைிட் 19 மபோேோட்ைப் பிேசோேத்திற்கு நிதிஉதைி பசய்துதவுங்கள்.  
எேது குழுக்களுக்கோன பேோேோிப்புப் பபோருட்கள், ேருத்துை உபகேணங்கள், 
மநோயோளர்களது அனுபைத்டத முன்மனற்றுைதற்கோன மூ ைளங்கள் 
மபோன்ைைற்ைிற்பகன உங்கள் நிதிஉதைி உங்கள் உள்ளுர் ேருத்துைேடனக்கு 
ைழிப்படுத்தப்பை முடியும்.   
 
எேது சமூகத்டத ஆமேோக்கியேோக டைத்திருப்பதற்கோக உங்களோல் முடிந்தைற்டை 
எல் ோம் பசய்ைதற்கு நன்ைி. போதுகோப்போக இருங்கள்! 
நல் ோமேோக்கியத்துக்கோன ைோழ்த்துக்களுைன், 
 
Susan deRyk       Dr. Tony Stone 
Interim President and CEO      Chief of Staff 
சுசன் டிடேக்       ைோக்ேர் மேோனி ஸ்மேோன் 
இடைக்கோ த் தட ைர்,        அலுை ர்கள் தட ைர் 
பிேதே நிடைவேற்று அலுை ர்   
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