க ோவிட்-19 க ோயுக் ோன குடும்ப
அவசர ோலத் திட்டம் வரரதல்
உங் ள் வீட்டில் வோழுகவோர் மத்தியில் யாராவது ஒருவர் க ோவிட்-19 ந ாயால் பாதிக்கப்பட்டு, அவரரச்
சுயதனிரமப்படுத்த அல்லது ரவத்தியசோரலயில் அனுமதிக் கவண்டிய கதரவ ஏற்பட்டோல், சசய்வது
என்னசவன்று ீங் ளும் உங் ள் குடும்பத்தினரும் தனிப்பட்ட முரையில் ஓர் அவசர ோலத் திட்டம்
ஒன்றை தீர்மானித்து விட்டீர் ளோ?
உங் ள் வீட்டில் வோழுகவோருக்கு என்று ஓர் அவசர ோலத் திட்டத்றத தயோோித்துக் ச ோள்ளுங் ள்.
அதன்சபோழுது ீங் ள் வனத்தில் எடுக் கவண்டிய விடயங் ள் சில ீகே ச ோடுக் ப்பட்டுள்ளன :
•
•

தோமதிக் கவண்டோம். உங் ளுரடய அவசர ோலத் திட்டத்ரத வரரய ஆரம்பியுங் ள்.
உங் ளுக்கு உதவி கதரவப்படும் க ரம் வருவதற்கு முன்போ இதரனச் சசய்யுங் ள்.
உங் ளுக்குச் சமீபமோ உள்ள உைவினர் ள் அல்லது ச ருங் ிய ண்பர் ளுடன் சதோடர்பு
ச ோண்டு, உங் ள் பிள்ரள ரளப் பரோமோிப்பதற் ோன திட்டம் ஒன்ைிரன ஏற்படுத்துங் ள். சுய
தனிரமப்படுத்தல் ோரணமோ
ீங் ள் உங் ள் பிள்ரள ரளப் பரோமோிக் முடியோமல் கபோனோல்
அல்லது மி வும் சு வீனம்அரடந்து விட்டீர் ளானால் அல்லது ரவத்தியசோரலயில்
அனுமதிக்கும் கதரவ ஏற்பட்டுள்ளது என்ைோல் இது அவசியமோ இருக்கும்.

•

உங் ளுக்கு முடியுமோ இருந்தோல், உங் ளுக் ோன அவசர ோல உதவிப் பரோமோிப்பு
வேங்குகவோரோ , க ோவிட்-19 க ோய் உண்டோகும் ஆபத்துக் குரைவோனவர் றள அல்லது
அதனோல் தீவிரமோ சு வீனம் அரடயோதவர் றளத் சதோிவு சசய்யுங் ள். இவ்விடயத்தில் கூடிய
ஆபத்திறன அறடயக் கூடியவர்களாக இணங்காணப்படுநவார் பின்வருமாறு:
o

வயதில் மி வும் கூடியவர் ள்

o

வயது எதுவோ இருந்தோலும் கவறு விதமோன தீவிர ஆகரோக் ிய பிரச்சிரன ள்
உள்ளவர் ள் - உதோரணமோ இருதயம் அல்லது நுரரயீரல் போதிப்பு உள்ளவர் ள்,
பலவீனமுற்ை க ோசயதிர்ப்புத் சதோகுதி, உடற்பருமன் அல்லது ீோிேிவு உரடயவர் ள்

•

அவசர ோல உதவிப் பரோமோிப்பு வேங்கும் ஒருவர் உங் ள் வீட்டுக்கு வந்து தங்குவோரோ அல்லது
உங் ள் பிள்ரள ள் அவருரடய வீட்டுக்குப் கபோவோர் ளோ என்று தீர்மோனியுங் ள். இச்சமயத்தில்
இதுவரர உங் ள் பிள்ரள ள் க ோய்த் சதோற்று ச ோண்ட ஒருவருடன் ச ருங் ிப் பே ி
இருப்போர் ள் என்பரத மனதில் ககாண்டு, அவர் ளின் பரோமோிப்புக்கு மி ப் போது ோப்போன
ஏற்போடு எதுவோ இருக்கும்? என்று தீர்மோனியுங் ள்.

PUBLIC HEALTH
1-877-464-9675
TTY 1-866-512-6228
york.ca/COVID19

•

உங் ள் பிள்ரள ரளப் பரோமோிப்பதில் கதரவப்படும் விகசட அைிவுறுத்தல் ள் எறவகயன ஒரு
பட்டியல் இட்டு எழுதிக் ச ோள்ளுங் ள் (பிள்ரள ள் மருந்து எடுக் ிைோர் ளோ, அவர் ளுக்கு
ஒவ்வோரம (அலர்ஜி ள்) உள்ளனவோ, அவர் ளுக்கு குைித்த ஓர் ஒழுங் ில் சசய்ய கவண்டிய
விடயங் ள் உள்ளனவோ?).

•

உங் ள் பிள்ரள ள் ககாண்டு கெல்வதற்கான ஒரு ரப றய தயோோியுங் ள். அவர் ள் பரோமோிப்பு
வேங்கும் ஒருவோின் வீட்டுக்குப் கபோவதோ இருந்தோல், பிள்ரள ளுக்கு அங்கு கதரவயோ
இருக்கும் சபோருட் ளோல் அந்தப் ரபயிரன ிரப்புங் ள்.

•

முக் ியமோன சதோரலகபசித் சதோடர்பு எண் ரளப் பட்டியலிட்டு எழுதுங் ள் (குடும்ப ரவத்தியர்,
போடசோரல, கவறு குடும்ப அங் த்தவர் ள் கபோன்கைோர்)

•

உங் ள் வீட்டில் வயதில் கூடியவர் ளோன சபற்கைோரரப் கபோன்று உதவி கதரவப்படும் கவறு
பர் ளும் இருக் ிைோர் ளோ?

•

உங் ளிடம் வளர்ப்புப் பிரோணி ளும் (pets) உள்ளனவோ? அதறன பராமாிப்பதற்கு அல்லது

•

தற் ோலி மோ
ிற்பதற்கு இடம் கதரவப்படு ின்ைனவோ?
ீங் ள் முன்கனற்போடோ ஏற்படுத்தி ரவக் ின்ை ஒழுங்கு ள் பற்ைி உங் ள் குடும்பத்தினருடன்
உறரயாடுங்கள்.

•

உங் ள் திட்ட வரரவின் பிரதி ஒன்ைிரன அச்சிட்டு ரவத்துக் ச ோள்ளுங் ள். அவசர ோல
மருத்துவ கசரவயினர் அல்லது ஆகரோக் ிய பரோமோிப்பு வேங்கு ர் கபோன்கைோோிடம் ச ோடுக்
கவண்டிய கதரவ எழும்சபோழுது இது உதவியோ இருக்கும்.

•

York Region Family Emergency Planning for COVID-19 Form (கயோர்க் பிரகதச க ோவிட்-19
ந ாய்க்குாிய குடும்பத் திட்ட வரரதல் படிவம்) என்ை த வல் படிவத்ரத
york.ca/COVID19FamilySupport என்ை இரணயத் தளம் சசன்று

ிரப்பி விடுங் ள்.

அவசர ோல பரோமோிப்பு வேங்கு ர் ஒருவரரத் சதோிவு சசய்யும் சபோழுது கருத்தில் ககாள்ள
கவண்டிய விடயங் ள்
உங் ளுக்கு க ோவிட்-19 க ோய் இருக் ிைது என்ைோல், இதுவரர உங் ள் பிள்ரள ள் உட்பட
உங் ள் வீட்டில் குடியிருப்கபோரர ீங் ள் க ோய்த் சதோற்றுக்கு ஆளோக் ி இருக் லோம்.
உங் ளுக்கு முடியுமோ இருந்தோல், உங் ளுக் ோன அவசர ோல உதவிப் பரோமோிப்பு
வேங்குகவோரோ க ோவிட்-19 க ோய் உண்டோகும் ஆபத்துக் குரைவோனவர் றள அல்லது
அதனோல் தீவிரமோ சு வீனம் அரடயோதவர் றளத் சதோிவு சசய்யுங் ள். இவ்விடயத்தில் கூடிய
ஆபத்திறன அறடயக் கூடியவர்களாக இனங்காணப்படுநவார் பின்வருமானவர்கள் அடங்குவர்:
o

வயதில் மி வும் கூடியவர் ள்

o

வயது எதுவோ இருந்தோலும் கவறு விதமோன தீவிர ஆகரோக் ிய பிரச்சிரன ள்
உள்ளவர் ள் - உதோரணமோ இருதயம் அல்லது நுரரயீரல் போதிப்பு உள்ளவர் ள்,
பலவீனமுற்ை க ோசயதிர்ப்புத் சதோகுதி, உடற்பருமன் அல்லது ீோிேிவு உரடயவர் ள்

இவ்வோைோன பிோிவினோில் அடங்கும் பரோமோிப்பு வேங்குகவோரரத்தோன் ீங் ள் சதோிவு சசய்ய கவண்டிய
ிர்ப்பந்தம் இருக் ின்ைது என்ைோல், அவர் ள் போது ோப்போன சுய தனிரமப்போடு வேி டத்தல்
முரை ரளப் பின்பற்று ின்ைனரா? என்பரத உறுதி சசய்து ச ோள்ளுங் ள்.
2

மூலவளங் ள் மற்றும் ஆதோர உதவி ள்
உங் ரள ீங் கள தனிரமப்படுத்தும் சபோழுது, உங் ள் வீட்டில் வசிக்கும் மற்ைவர் ள் Public Health
(சபோதுசன ஆகரோக் ியம்) அரமப்பினர் ிறுவியுள்ள போது ோப்பு ரடமுரை ரள பின்பற்றும்படி
சசய்யுங் ள். முடிந்த சபோழுசதல்லோம் உடல் (ொீர) ோீதியோ வில ி ிற் ப் பேகுங் ள், மு க் வசம்
அணிந்து ச ோள்ளுங் ள், அடிக் டி ர கறளக்

ழுவுங் ள். அத்துடன் வீட்டில் இருக்கும் அதிகமான

தடரவ சதோடப்படும் கமற்பரப்பு ரள ிரமமோன முரையில் ிருமி ீக் ம் (disinfect) சசய்யுங் ள்.
உதோரணமா : தவுக் ர பிடி ள், பக் ங் ளில் உள்ள போது ோப்புச் சட்டங் ள்,

ீர்க்குேோய்

கமற்பகுதி ள், மற்றும் அடிக்கடி றக கதாடும் இடங்கள் கபோன்ைரவ.
உங் ரள ீங் ளோ ச் சுயதனிரமப்படுத்து ின்ை கதரவ அல்லது க ோவிட் க ோயுக் ோன போிகசோதரன
சசய்து ச ோள்ளு ின்ை கதரவ உங் ளுக்கு இருக் ிைதோ என்று ிச்சயமோன முரையில் உங் ளுக்குத்
சதோியவில்ரல என்ைோல், தயவு சசய்து

1-800-361-5653

சதோரலகபசி இலக் த்தில் York Region Public

Health (கயோர்க் பிரகதச சபோதுசன ஆகரோக் ியம்) அரமப்பினருடன் சதோடர்பு ச ோள்ளுங் ள்.

கமலதி த வல் சபறுவதற்கு தயவு சசய்து பின்வரும் த வல் மூலவளங் ரளப் போர்த்துப்
பயனரடயுங் ள்:
•

•

COVID-19 Self-isolation Advice
How to Care for a Child who Needs to Self-Isolate

க ோவிட்-19 க ோய்க்குாிய குடும்ப அவசர ோலத் திட்டம் ஒன்ைிரன ீங் ள் வரரவதற்கும் அவசர ோல
பரோமோிப்பு வேங்கு ருக் ோன ஏற்போடு ள் சசய்வது உட்பட்ட விடயங் ளில் உதவுவதற்கும், அத்துடன்
உங் ளுக்கு உதவி அல்லது அைிவுரர கதரவப்பட்டோந ா அல்லது பரோமோிப்பு வேங்கும் ஒருவர்
பணிபுோிவதற்கு தனிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணம் (PPE) கதரவப்பட்டோ ந ா தயவு சசய்து சதோடர்பு
ச ோள்ளுங் ள்:
•

Carefirst Seniors and Community Services Association (ச யர்கபர்ஸ்ட் முதிகயோர் மற்றும் சமூ

கசரவ ள் சங் ம்). சதோரலகபசி 416-502-2323 அல்லது மின்னஞ்சல் info@carefirstontario.ca
•

Vaughan Community Health Centre COVID-19 Information Line (கவோன் சமூ

ஆகரோக் ிய ிரலயம்

க ோவிட்-19 த வல் இரணப்பு). சதோரலகபசி எண் 905-226-7332
உங் ளுக்குத் தீவிரமோன க ோவிட்-19 க ோய் அைிகுைி ள் இருக் ின்ைன என்ைோல் அரேயுங் ள்
சதோரலகபசி எண் 911.
அைிகுைி உதோரணங் ள்: மூச்சு எடுப்பதில் ஷ்டம், மி க் டுரமயோன அவசர மூச்சசடுப்பு அல்லது
தீவிரமோன அல்லது சடுதியோன ச ஞ்சு வலி ஆரம்பம்.
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