க ோவிட்-19/COVID-19
வோடக க் குடியிருப்போளர் ளுக் ோன புதிய செய்தி
ோர்ச்சு 16, 2020
வோடக க் குடியிருப்போளர் ள் ீது க ோவிட்-19 (COVID-19) ிரு ி சதோற்றினோல்
இனிவரக்கூடிய தோக் ங் ள் பற்றி சரோசறோன்கரோ சபோதுென ஆகரோக் ிய அக ப்பு
(Toronto Public Health) ற்றும் சரோசறோன்கரோ ோந ரோட்ெி (City of Toronto)
ஆ ியவற்றுடன் சரோசறோன்கரோ ெமூ வீட்டு வோோியம் சதோடர்ந்து சநருக்
செயல்பட்டு வரு ிறது.

ோ ச்

க ோவிட்-19 அறிகுறி ள்
க ோவிட்-19 ோரணத்தோல் உண்டோகும் அறிகுறி ளில் ோய்ச்ெல், இரு ல், உடலில்
தகெநோர் கநோவு ள் ற்றும் களப்பு உணர்வு ஆ ியவற்றுடன் மூச்சு விடுவதில் ெிர ம்
என்பதும் அடங்கும். சதோண்கட வலி/ ர ரப்பு, தகையிடி ற்றும் வயிற்கறோட்டம்
ஆ ியனவும் கதோன்றைோம் என்று சதோிவிக் ப்பட்டு உள்ளது.

உங் ளுக்கு இம் ோதிோியோன அறிகுறி ள் ஏற்பட்டோல் என்ன
செய்யகவண்டும்
க ோவிட்-19 ிரு ி சதோற்றின் அறிகுறி ளுடன் உங் ளுக்கு சு வீனம் ஏற்பட்டோல்
நீங் ள் உங் களகய தனிக ப் படுத்திக் ச ோள்ள கவண்டும். வீட்டிகைகய தங் ி
விடுங் ள். உங் ள் வீட்டு ஆட் ள் உட்பட ற்றவர் ளுடன் சநருக் ோ ப் பழகுவகதத்
தவிருங் ள். சரலிசெல்த் ஒன்ரோறிகயோ (Telehealth Ontario) அக ப்புடன் 1-866-7970000 என்ற சதோகைகபெி எண்ணில் சதோடர்பு ச ோள்ளுங் ள். அத்துடன் உங் ளுகடய
பிரத ஆகரோக் ிய பரோ ோிப்பு வழங்குபவருடனும் சதோடர்பு ச ோள்ளுங் ள்.

சரோசறோன்கரோ சபோதுென ஆகரோக் ிய அக ப்பு சுய ோ தனிக ப்படுத்தல்
ெம்பந்த ோ சவளியிட்ட அறிவிப்பு
னடோவுக்கு சவளிகய பிரயோணம் செய்து, ோர்ச்சு 2, 2020 தி தி சதோடக்

ோ இந்த

நோட்டுக்கு ீண்டும் திரும்பி வரு ின்ற எவரும் தம்க த் தோக 14 நோட் ளுக்கு தனிக ப்

இந்த அறிவித்தகை கவசறோரு ச ோழியில் அல்ைது வடிவத்தில் சபறுவதற்கு அகழயுங் ள்: 416-981-5500 .

க ோவிட்-19/COVID-19
வோடக க் குடியிருப்போளர் ளுக் ோன புதிய செய்தி
படுத்த கவண்டும் என்று சரோசறோன்கரோ சபோதுென ஆகரோக் ிய அக ப்பு அறிவுகர
கூறு ிறது.

சுய ோ த் தனிக ப் படுத்தல் பற்றி நீங் ள் அறிவித்தல்
நீங் ள் உங் களகய தனிக ப் படுத்தும் சபோழுது, தயவு செய்து எ து கெகவசபறுநர்
பரோ ோிப்பு நிகையத்துக்கு (Client Care Centre ) சதோகைகபெி 416-981-5500 இைக் த்தில்
அல்ைது help@torontohousing.ca ின்னஞ்ெல் மு வோி வழியோ சதோியப்படுத்துங் ள்.
இதன்மூைம் நோங் ள் சபோருத்த ோன போது ோப்பு நடவடிக்க கள எடுக் முடிவதுடன்
உங் ளுக்குத் கதகவயோன ஆதோர உதவி ளுக்குோிய சதோடர்பு களயும் ஏற்படுத்தித் தர
முடியும்.

வோடக க் குடியிருப்போளர் ளுக் ோன ஆதோர உதவி ள்
க ோவிட்-19 ிரு ி பரவுவகதக் ட்டுப்படுத்த எடுக் ப்படும் நடவடிக்க ளினோல்
உங் ள் அன்றோட வோழ்க்க முகறயில் அடங்கும் செயல் ளில் எதற்க னும் உதவி
உங் ளுக்குத் கதகவப்பட்டோல் எங் ளுக்குத் சதோியப்படுத்தங் ள்: சதோகைகபெி
இைக் ம் 416-981-5500 அல்ைது ின்னஞ்ெல் மு வோி help@torontohousing.ca

எங் ளுகடய ட்டிடங் களச் சுத்தப்படுத்தல் ற்றும் சதோற்று நீக் ம்
செய்தல்
எங் ளுகடய எல்ைோக் ட்டிடங் ளிலும் சுத்தப்படுத்தல் ற்றும் சதோற்று நீக் ம் செய்யும்
செயற்போடு கள விோிவுபடுத்தி இருக் ிகறோம். யோவருக்கும் சபோதுவோன பகுதி ளில்
க் ள் அடிக் டி சதோடும் க ற்பரப்பு ளுக்கு க ைதி வனம் செலுத்தப்படும்.

க ைதி த வல் சபறுவதற்கு
சரோசறோன்கரோ சபோதுென ஆகரோக் ிய அக ப்பு கவத்திருக்கும் toronto.ca/coronavirus
என்ற இகணயத் தளத்தில் உள்ள த வல் ஒவ்சவோரு நோளும் புதுப்பிக் ப்பட்டு
வழங் ப்படு ிறது. உங் ளிடம் க ள்வி ள் உண்டு என்றோல் 416-338-7600 என்ற
சதோகைகபெி இைக் த்கதயும் அகழக் ைோம்.

இந்த அறிவித்தகை கவசறோரு ச ோழியில் அல்ைது வடிவத்தில் சபறுவதற்கு அகழயுங் ள்: 416-981-5500 .

