
 
 
 

ஒக்ர ோபர் 13, 2020 

 

அன்போர்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் அயலவர்களுக்கு, 
 

ரகோவிட்-19 ரநோய்க்கு எதி ோக ரலக் றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய அமமப்பு (Lakeridge Health) 

எடுத்து வரும் பி யத்தனங்கள் பற்றிப் புதிய தகவல்கமை நோம் உங்களுடன் பகிர்ந்து 

ககோண்டு சிறிது கோலமோகி விட்டது. 

 

ஒப்பீட்டு அைவில் ஓ ைவு ஸ்தி மோக இருந்த ரகோமட மற்றும் ஆ ம்ப இமலயுதிர் கோல 

நோட்கைின் பின்னர், டூறோம் பி ரதசத்திலும் ஒன் ோறிரயோ மோகோணத்திலும் ரகோவிட்-19 

வைரும் ரவகம் அதிகோித்து வருகிறது. ரலக்றிட் ஆர ோக்கிய மவத்திய சோமலகைிலும், 

அனுமதிக்கப்படும் ரநோயோைிகைின் எண்ணிக்மக உயருவமத நோம் இங்கு கவனிக்க 

ஆ ம்பித்து இருக்கிரறோம். 

 

இவ்வோறு அதிகோித்து வரும் ரநோய் ப வும் ரவகவீதம் எமக்கு கோிசமன தருவதுடன், எமது 

ஆர ோக்கிய ரசமவத் திட்டம், எமது கபோருைோதோ ம் ஆகியவற்மற மட்டுமன்றி 

தனிப்பட்ட முமறயில் எங்கமையும் ஆபத்துக்கு உள்ைோக்குகின்றது. இது எங்கள் 

எல்ரலோம யும் விம ந்து கசயற்படும் படி அமைக்கின்ற ஓர் அமறகூவலோக வந்துள்ைது. 

அடிப்பமடயோன ஆர ோக்கிய போதுகோப்பு முமறகமைப் பின்பற்றும் விஷயத்தில் நோம் 

இ ண்டோவது முமறயோகத் தீவி  ஈடுபோடு கோட்ட ரவண்டிய நிமல உருவோகி உள்ைது. 

எமது கசோந்தக் குடும்பத்தினோின் வட்டத்துக்கு கவைிரய உடல்ோீதியோகத் தூ  விலகி 

நின்று பைகுதல், முகக்கவசங்கள் அணிதல் மற்றும் அடிக்கடி நம் மககமைக் கழுவுதல் 

ஆகிய கசயல்கள் அவசியமோகின்றன.  

 

இவ்வோறோன அடிப்பமடப் போதுகோப்பு முமறகள், ரகோவிட்-19 ரநோய் ப வுதமலக் 

குமறக்கும் விடயத்தில் மிகுந்த பலனைிப்பமவயோக இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது. 

இவற்றோல் எங்கமையும் எமது குடும்பத்தினர் நண்பர்கள் மற்றும் எம்முடன் கூடிப் 

பணிபுோியும் கதோைிலோைோர்கள் ஆகிரயோம யும் போதுகோக்க முடியும் என்பதும் 

உண ப்பட்டு விட்டது. ரநோய் ப வும் ரவகத்மதக் குமறத்து, சமூகத்தில் ரநோயோைோின் 

எண்ணிக்மக அதிகோிப்பிமன பின்ரனோக்கி நக  மவப்பதற்கு நோம் எல்ரலோருமோகச் 

ரசர்ந்து ஆற்ற ரவண்டிய விடயங்கைில் மீண்டும் கூோிய கவனம்  கசலுத்துவது 

முக்கியமோக உள்ைது. 

 

ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய நிறுவனத்து வருமக தருதல் 

எமது ரநோயோைர்கமையும் பணியோைர் குழுக்கமையும் நோம் போதுகோப்போக 

மவத்திருப்பமத உறுதி கசய்வதற்கோக, எமது மவத்தியசோமலக்கு உள்ரை வரும் 

ஒவ்கவோருவம யும் ரகோவிட்-19 ரநோய் அறிகுறிகள் அல்லது ரநோய் சுற்றோடலுக்கு 



உட்பட்டமம ரபோன்றவற்றுக்கோகத் கதோடர்ந்து போிசீலமன கசய்து வருகிரறோம். 

ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய நிறுவனத்தின் ரசமவ நிமலயம் எதற்கு உள்ரையும் வரும் 

ஒவ்கவோரு நபரும், முகக் கவசம் அணிந்து இருக்க ரவண்டும் என்பமத ஞோபகம் 

மவத்திருப்பது மிக அவசியம் ஆகும்.   

 

ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய ரசமவகள் 

வசந்த கோலம் மற்றும் ரகோமட நோட்கைில் நிகழ்ந்த, இந்தப் கபரும்புல ரநோயின் 

முதலோவது அமலயின் கபோழுது எமது ரசமவகள் கணிசமோன அைவு குமறக்கப்பட்டன 

என்றரபோதிலும் நோங்கள் மிகக் கவனமோக எமது மவத்தியசோமல ஸ்தலங்கைில் 

இச்ரசமவகமை மீண்டும் படிப்படியோக அதிகோித்து வந்திருக்கிரறோம். முடிந்த அைவு 

ரவகத்துடன், போதுகோப்பு நிமலமயயும் உறுதி கசய்து ககோண்டு இவ்வோறு கசய்ரதோம். 

சத்தி  சிகிச்மசகள் மற்றும் கவைிரநோயோைர் ரசமவகள் ரபோன்ற மருத்துவ ரசமவகளும் 

இதில் அடங்கி இருந்தன. 

 

இந்த ரநோயின் இ ண்டோம் அமலமய எதிர்ககோள்ை நோம் தயோ ோகும் இந்நிமலயில், சில 

மவத்திய நடவடிக்மககமைப் படிப்படியோக குமறப்பதற்கும் ஒரு திட்டத்மத வகுத்து 

வருகிரறோம். மவத்திய சோமலகைின் உள்ரை ரநோயோைர்கைின் எண்ணிக்மகயில் திடீர் 

அதிகோிப்பு ஏற்படும் ஒரு நிமல ரதோன்றினோல், இவ்வோறோன குமறப்புக்கோன ரதமவ 

ஏற்படலோம். மவத்தியசோமலகைில் கசய்யப்படும் சத்தி  சிகிச்மச மற்றும் ரகோவிட்-19 

கதோடர்பிலோன ஒழுங்கு விதிமுமறகள் பற்றி ரமலதிக தகவல் கபறுவதற்கு இங்கு கசன்று 

போர்மவயிடுங்கள்:  this link.  

 

பி ரதசவோோியோன எதிர்நடவடிக்மககள் 

கடந்த கசப்க ம்பர் மோதம் இப்பி ரதசப் போடசோமலகள், மோணவர்கமை மீண்டும் திரும்பி 

வருவதற்கு அனுமதி அைித்தன. கல்வி பயிலும் சுற்றோடலுக்கு மோணவர்கள் போதுகோப்போன 

ஒரு முமறயில் திரும்பி வருவது கதோடர்பில் மோகோண அ சு புதிதோக விதித்த வைிகோட்டும் 

கநறிமுமறகமைத் கதோடர்ந்து, இவ்வோறு கசய்யப்பட்டது. வகுப்பின் உள்ரை நிகழும் 

கல்வி புகட்டலுடன் தூ ம் கடந்த முமறயில் வைங்கப்படும் கல்விமயயும் ரசர்த்து 

நிகழ்த்தும் ஒரு முமறயின் வைியோக, இக் கல்விக்கோன சூைல் உருவோக்கப்பட்டது. 

ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய அமமப்பும் இப்பி ரதசத்தில் எம்ரமோடு ரசர்ந்து இத்துமறயில் 

பங்கோை ோகப் பணிபுோியும் நிறுவனங்களும் ரசர்ந்து, டூறோம் பி ரதச ஆர ோக்கிய 

திமணக்கைத்துக்கு ரவண்டிய ஆதோ  உதவிமய வைங்கி வருகிரறோம். டூறோம் பி ரதசப் 

போடசோமலகைில் திடீக ன கவடிக்கும் உட்புற ரநோய் அதிகோிப்புகமை கட்டுப்படுத்தும் 

முயற்சியில் இத்திமணக்கைம் முன்நின்று பணியோற்றுகிறது. 

 

ரகோவிட்-19 ரநோய்க்கோன போிரசோதமன 

கடந்த சில வோ ங்கைோக ரகோவிட்-19 ரநோய்க்குோிய மருத்துவ போிரசோதமனக்கோன 

ரதமவயும் இந்த மோகோணம் முழுவதிலும் பி மிக்கும் விதத்தில் அதிகோித்து வந்துள்ைது. 

டூறோம் பி ரதசம் உட்பட இது நடந்துள்ைது. ரகோமடகோல மோதங்கள் முழுவதிலும் 300 

முதல் 400ரபர் வம யில் தினசோி ரசோதமனமய ரவண்டிக் ககோண்டனர். கடந்த வோ ம் 

ரசோதமனக்கோன ரவண்டுதல்கள் நோகைோன்றுக்கு 2300 என்ற அைவுக்கு உயர்ந்து 

நின்றது. இப்படியோகச் ரசோதமனக்கோன ரவண்டுதல்கள் அதிகோிக்கத் கதோடங்கிய 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/ourservices/surgery.asp


கபோழுது, ஒன் ோறிரயோ மோகோணம் அடங்கிலும் உள்ை ரகோவிட்-19 மதிப்பீட்டு 

நிமலயங்கைில் இந்ரநோயின் கோ ணத்தோல் கூடிய ஆபத்திமன எதிர்ரநோக்கும் 

தனிநபர்களுக்கு முன்னுோிமம அைிக்கும் ரசோதமனக்கோன வைிகோட்டும் நமடமுமறகள் 

புதிதோக பி ரயோகத்துக்கு வந்தன.  

 

ரகோவிட்-19 போிரசோதமனக்குத் தமகமம கபறும் மனிதர்கள் பின்வருவனவற்றில் 

ஒன்றிமனக் ககோண்டிருப்பவர்கைோக இருக்க ரவண்டும் :  

   

 ரகோவிட் -19 ரநோயுக்கோன அறிகுறிகள் இருத்தல். ரகோவிட் -19 ரநோய் 

கதோடர்பிலோன அறிகுறிகமை அறிவதற்கு இந்த இமணப்புக்குச் கசன்று 

போர்மவயிடுங்கள்:  this link;   

 நீங்கள் இந்ரநோய் ப வும் சூைலுக்கு உட்பட்டு இருப்பதோக கபோதுசன ஆர ோக்கிய 

அமமப்பு (public health) வைியோக வரும் தகவல் அல்லது ரகோவிட்-19 அபோய 

எச்சோிக்மகயோக வைங்கப்படும் APP அறிவித்தல் (COVID-19 Alert APP notification) 
உங்களுக்கு வந்துள்ைது. (தயவு கசய்து,  நீங்கள் ஏற்ககனரவ இதமனச் 

கசய்யவில்மல என்றோல்,  Ontario.ca/covidalert  என்ற இமணயத் தைத்துக்குச் 

கசன்று இந்த அறிவித்தலுக்கோன கசயலிமய – App -  த விறக்கம் கசய்து 

ககோள்ளுங்கள்); 

 ரநோய் சடுதியோகத் ரதோன்றிப் ப விய ஓோிடத்தில் ரவமல கசய்கிறீர்கள் அல்லது 

வசித்து வருகிறீர்கள் என்ற நிமலமமயில், நீங்கள் ரசோதமனக்கு உட்பட 

ரவண்டும் என்று கபோதுசன ஆர ோக்கிய அமமப்பு உங்களுக்கு அறிவுறுத்தி 

உள்ைது; 

 நீண்ட கோலப் ப ோமோிப்பு இல்லம், ஓய்வுகோல இல்லம், கபோதுமக்கள் புகலிடம், 

குழுவோகத் தங்கும் இல்லம் அல்லது கூடிச் ரசர்ந்து ப ோமோிப்பு 

கபறுகின்ற/வோழ்விடத்மத பகிர்ந்து ககோள்ளுகின்ற ஒரு ஸ்தலத்தில் ரவமல 

கசய்கிறீர்கள் அல்லது சீவிக்கிறீர்கள்; 

 ஆர ோக்கிய அமமச்சு, நீண்டகோலப் ப ோமோிப்பு அமமச்சு அல்லது கபோதுசன 

ஆர ோக்கிய அமமப்பினோல் (public health) ரசோதமனக்கு ஆைோக ரவண்டும் 

என்று குறிப்போகக் கூறப்பட்ட ஒரு குழு மக்கைில் ஒருவ ோக இருக்கிறீர்கள். 

 

ரசோதமனக்கு உட்படுவதற்கோன உங்கள் தமகமம பற்றி ரமலதிக தகவல் கபறுவதற்கு 

தயவு கசய்து ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய அமமப்பின் தகவல் பக்கத்மத இங்கு கசன்று 

போர்மவயிடுங்கள்: COVID-19  

 

ரகோவிட்-19 ரநோயுக்கோன ரசோதமன அத்துடன்/அல்லது மதிப்பீடு ஒன்றிமனச் 

கசய்வதற்கு உோிய சந்திப்பிமன எவ்வோறு ஒழுங்கு கசய்வது 

ரகோவிட்-19 ரநோயுக்கோன ஒன்றிமன அல்லது ரதமவப்பட்டோல் அந்ரநோய்க்கு உோிய 

மதிப்பீடு ஒன்றிமன கசய்யும் வோய்ப்பிமனப் கபறுவதற்கு முதலில் covidswab.lh.ca என்ற 

இமணயத் தைம் கசன்று கணினி முமறயிலோன படிவம் ஒன்றிமனப் பூர்த்தி கசய்யுங்கள். 

https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/covid-19-frequently-asked-questions.aspx#What-should-I-do-if-I-have-the-signs-and-symptoms-of-COVID-19
https://covid-19.ontario.ca/covidalert
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u


உங்களுக்கு த ப்படும் சந்திப்பு பற்றிய அறிவுறுத்தல்கள் உங்களுக்கு தோனோகரவ 

மின்னஞ்சல் வைியோக அனுப்பப்படும். உங்கைிடம் கணினி ஒன்று அல்லது Wi-Fi இல்மல 

என்றோல் உதவி கபறுவதற்கு 1-800-841-2729 என்ற கதோமலரபசி இலக்கத்தில் 

DRHD(Durham Region Health Department) டூறோம் பி ரதச ஆர ோக்கிய திமணக்கைத்துடன் 

கதோடர்பு ககோள்ளுங்கள். உங்களுக்கோன சந்திப்பு டூறோம் பகுதியில் அமமந்துள்ை 

ரகோவிட்-19 மதிப்பீட்டு நிமலயங்கள் ஒன்றில் ஏற்போடு கசய்யப்படும். இந்ரநோயுடன் 

கதோடர்பு பட்ட கடுமமயோன அறிகுறிகள் கதன்படும் எவரும் எமது மவத்தியசோமலகைில் 

அமமந்துள்ை அவச கோல சிகிச்மசப் பிோிவு ஒன்றுக்குச் கசல்ல ரவண்டும் அல்லது 

911கதோமலரபசி இலக்கத்மத அமைக்க ரவண்டும் 

 

ரசோதமன ஒன்றுக்கோகப் பதிவு கசய்த பின்பு, அதற்கோன ரதமவ உங்களுக்கு அற்றுப் 

ரபோகும் ஒரு நிமலமமயில், நீங்கள் உங்கள் சந்திப்பிமன நீக்கம் (cancel) கசய்வது 

முக்கியம் ஆகும். இதனோல் நோங்கள் அச்சந்திப்பு ரந த்திமன ரநோய் ஆபத்தில் உள்ை 

இன்கனோருவருக்கு வைங்க முடியும். 

 

ரசோதமன கசய்யும் மருந்தகங்கள் 

இப்கபோழுது சில மருந்தகங்கள் (pharmacies) இந்த ரநோயுக்கோன அறிகுறிகள் இல்லோத 

மக்களுக்கும், அவர்கள் இச்ரசோதமனமய கசய்ய விரும்பினோல், ரகோவிட்-19 ரநோயுக்கோன 

போிரசோதமனமய கசய்து உதவுகின்றன. ரசோதமனக்குோிய தமகமம பற்றிய தகவல், 

ரசோதமன ஒன்றிமன பதிவு கசய்யும் முமற மற்றும் உங்கள் வீட்டுக்குச் சமீபமோக உள்ை 

மருந்தகத்தின் இடம் ரபோன்றவற்மற அறிந்து ககோள்வதற்கு இங்கு கசன்று 

போர்மவயிடுங்கள்: Ontario.ca/covidtest  

 

போிரசோதமன முடிவுகள் 

ரசோதமனக்கு உட்படும் நபர்கள் கபோதுவோக அதற்கோன முடிவுகமை ரசோதமன நோைில் 

இருந்து 3 முதல் 5 நோட்கைின் உள்ைோகப் கபறுகின்றனர். எனினும் இவ்வோறு 

கோத்திருக்கும் கோல இமட ரவறுபடலோம். கூடிய கோலம் இதற்கு எடுக்கப்படுவதும் உண்டு. 

இவ்வோறோன ஒரு கோல இமடயின் பின்னரும் உங்களுமடய ரசோதமனக்கோன முடிவுகமை  

Ontario.ca இமணயத்தைத்தில் கோண முடியவில்மல என்றோல்  905- 721-4842 
கதோமலரபசி இலக்கத்தில் ரகோவிட்-19 மதிப்பீட்டு நிமலய ரசோதமன முடிவுகள் 

ஸ்தலத்மத அமைத்து விசோோிக்க முடியும். இவ்வோறோன கதோமலரபசி அமைப்புகைின் 

எண்ணிக்மக தற்கபோழுது கணிசமோன அைவு அதிகோித்து உள்ை கோ ணத்தோல், 

தயவுகசய்து கபோறுமம கோட்டுங்கள். ரசோதமன முடிவுகளுக்கோக நீங்கள் கோத்திருக்கும் 

சமயத்தில், இந்த ரநோய்க்குோிய மவ சுக் கிருமி மற்றவர்களுக்குப் ப வுவமத 

தடுப்பதற்கோக கபோதுசன ஆர ோக்கிய அமமப்பு விபோித்து உள்ை சுய 

தனிமமப்படுத்தலுக்கோன வைிகோட்டும் முமறகள் self isolation guidelines யோவற்மறயும் 

பின்பற்ற ரவண்டியது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். 

 

உலகைோவிய இந்த கபரும்புல ரநோயுடன் (pandemic) கதோடர்ந்து நோம் ரபோ ோடிக் 

ககோண்டு இருக்கும் கபோழுது, எமது சமூகத்தினருக்கு அது பற்றிய புதிய கசய்திகமை 

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-test-and-testing-location-information
http://ontario.ca/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en


வைங்குவதில் நோம் உறுதியோக இருக்கிரறோம். ரலக்றிட்ஜ் ஆர ோக்கிய நிறுவனத்தின் 

ரகோவிட்-19  COVID-19  தகவல் பக்கத்மத  தயவுகசய்து கதோடர்ந்து போர்மவயிட்டு 

வோருங்கள். புதிய நமடமுமற வைிகோட்டல்களும் புதுப்பித்த தகவல்களும் எமக்குக் 

கிமடக்கும் ரபோகதல்லோம் அவற்மற கதோடர்ந்து உங்களுடன் நோங்கள் பகிர்ந்து 

ககோள்ளுரவோம்.   

 

முன் அறிமுகம் இல்லோத இந்த அனுபவக் கோலத்தின் ஊடோக நோம் வைிகண்டு 

முன்கசல்லும் ரந த்தில், நீங்கள் கோட்டும் தை ோக ஆத வு மற்றும் போிவுக்கு நோங்கள் நன்றி 

கூறுகிரறோம். 

 

தயவு கசய்து போதுகோப்போகவும் ஆர ோக்கியத்துடனும் இருந்து ககோள்ளுங்கள். 

 

 

சூசன் டிறிக்     கலோநிதி ர ோனி ஸ்ர ோன் 

இமடக்கோலத் தமலவர் மற்றும்   பணியோைர் குழுத் தமலவர் 

பி தம நிர்வோக அதிகோோி 

 
Susan deRyk                                             Dr. Tony Stone 
Interim President and CEO                       Chief of Staff 
 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp

