
 

  

Holland Bloorview  
Kids Rehabilitation Hospital 
150 Kilgour Road 
Toronto ON Canada M4G 1R8 
த ொலைபேசி 416 425 6220 

த ொலைபேசி 800 363 2440 

த ொலைநகல் 416 425 6591 

www.hollandbloorview.ca 
 
University of Toronto உடன்  
முற்றிலும் இணைக்கப்பட்ட ஒரு 
பயிற்றுவிக்கும் மருத்துவமணை 

 
 
 

 

 
 

ஜைவரி 19, 2022 

 
நியமிக்கப்ேட்ட குடும்ேப் ேரொமரிப்ேொளர்களுக்கொன தினசரி விலரவு  

ேரிபசொ லனத் திட்டம்  
 

டிசம்பர் 2021 இல் Toronto Region Hospitals களுக்கு Ontario Health சமீபத்திய வவளியிட்ட வழிகாட்டுதல், 
மருத்துவமணையில் பராமரிப்பாளர் இருப்பணதத் வதாடர்ந்து அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் உடல்நலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு அபாயங்கணளக் குணைப்பதற்கு திைசரி பரிசசாதணைகணள உள்ளடக்குவணத ஊக்குவித்தது. 

நியமிக்கப்பட்ட குடும்பப் பராமரிப்பாளர்கள் COVID19 தடுப்பூசிகள் வசலுத்திக் வகாண்டதற்காை 
ஆதாரத்ணத வழங்க சவண்டிய அவசியம் இல்ணலயாதலால், திைசரி பரிசசாதணையாைது அணைத்து 
வாடிக்ணகயாளர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்புக்காை இன்னுவமாரு  
அடுக்ணக சசர்க்கிைது.  

 
திைசரி பரிசசாதணை என்பது மருத்துவமணையில் உள்ள அணைவருக்கும் ஏற்ை பாதுகாப்பாை சூழ்நிணலணய 
உருவாக்கும் எங்களின் பரந்த நடவடிக்ணககளின் ஒரு பகுதி ஆகும். இந்த நடவடிக்ணககளில் பின்வருவை 
அடங்கும்:  

-  தளத்தில் இருக்க அனுமதி வபற்ை நியமிக்கப்பட்ட மூன்று குடும்பப் பராமரிப்பாளர்களின் அணடயாளம் 
-  பிரதாை நுணழவாயிலில் அணைத்து பணியாளர்கள், மாைவர்கள், தன்ைார்வலர்கள், வாடிக்ணகயாளர்கள் 
மற்றும் குடும்பத்திைணரத் திணரயிடல் 

-  பகிர்ந்து வகாள்ளும் வசதி வகாண்ட பல படுக்ணக அணைகள் மற்றும் சமூக இணடவவளிகள் (எ.கா. முக 
கவசங்கள் அகற்ைப்படும் சாப்பாட்டு அணைகள்) சபான்ை குறிப்பிட்ட இடங்களில் உடல் ரீதியாை 
தூரத்ணத முழுணமயாக கணடபிடிக்க முடியாத பராமரிப்பாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரைங்கணள வழங்குதல் 

-  அணைத்து ஊழியர்கள், மாைவர்கள், தன்ைார்வத் வதாண்டர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் 

சவணலவாய்ப்பு மற்றும்/அல்லது பணியிடத்தில் இருப்பதற்காை நிபந்தணையாக தடுப்பூசிக்காை 
ஆதாரத்ணத வழங்க சவண்டும். 

 
அது வதாடங்கப்பட்டதில் இருந்து, விணரவு பரிசசாதணை திட்டம், நியமிக்கப்பட்ட குடும்ப 
பராமரிப்பாளர்களில் பல COVID பாசிட்டிவ் வழக்குகணள அணடயாளம் கண்டுபிடித்துள்ளது.  இவ்வாறு 

முன்கூட்டிசய கண்டறிவது, வாடிக்ணகயாளர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் பணியாளர்கணள பாதுகாப்பாக 
ணவத்திருக்க சதணவப்படும் நடவடிக்ணககணள எடுக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிைது. 

 
அடிக்கடி பகட்கப்ேடும் பகள்விகள் 

 
1. நியமிக்கப்ேட்ட குடும்ே ேரொமரிப்ேொளர்கலள தினசரி ேரிபசொ லன தசய்து தகொள்ளும்ேடி நொம்  

ஏன் பகட்கிப ொம்? 

a. COVID-19 சநாயின் சமூகப் பரவல் அதிகமாக காைப்படுவதால், குழந்ணதகள், இணளஞர்கள் 
மற்றும் குடும்பங்கள் எங்கள் மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் இடங்களில் பங்சகற்கும் சபாது 

அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாை சூழ்நிணலணய வதாடர்ந்து வழங்குவது எங்களின் சநாக்கமாகும். 

http://www.hollandbloorview.ca/


 

b. எங்கள் மறுவாழ்வுத் திட்டத்தில் பங்குவபறும் வாடிக்ணகயாளர்கள் சநாய்களிைால் மிகவும் 
பாதிக்கப்படும் தன்ணமயுணடயவர்கள் மற்றும் அவர்கணளப் பாதுகாப்பதற்கு சாத்தியமாை 

அணைத்து பாதுகாப்பு முன்வைச்சரிக்ணக நடவடிக்ணககணளயும் நாங்கள் எடுக்க சவண்டும். 

c. மற்ை மருத்துவமணைகணளப் சபாலசவ, Holland Bloorview உம் எங்கள் உள்சநாயாளிகள் மற்றும் 
பகல் சநர சநாயாளிகளின் பராமரிப்புக்காக நியமிக்கப்பட்ட குடும்பப் பராமரிப்பாளர்களின் 

நன்ணமக்காக திைசரி விணரவு பரிசசாதணைத் திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தும், இது ஒவ்வவாரு 

முணையும் மருத்துவமணைக்கு வரும்சபாது வசய்யப்படும். 

d. இந்த பரிசசாதணைகள் எளிணமயாைணவ, பாதுகாப்பாைணவ மற்றும் வசய்வதற்கு எளிதாைணவ; 

அணவகளின் முடிணவ 15 நிமிடங்களுக்குள் வதரிந்து வகாள்ளலாம், சமலும் COVID சநாயின் 

எந்தவவாரு வழக்ணகயும் கூடிய விணரவில் கண்டுபிடிக்க நம் அணைவருக்கும் அது உதவும். 

  
2. நொன் என்னுலடய தினசரி விலரவு ேரிபசொ லனலய தசய்யவில்லை, இப்பேொது அந்  ேரிபசொ லனலய 

நொன் எங்பக தசய்யைொம்? 

a. அணை 1E170 இல் பரிசசாதணை வசய்ய எங்களிடம் ஒரு தனியணை உள்ளது. 

b. இது முதல் தளத்தில் உள்ளது, கணல அரங்கத்திற்கு அருகில் உள்ள குளத்ணதப் பார்க்கும் பகுதிணய 

தாண்டி உள்ளது. 

c. பரிசசாதணைணயச் வசய்த பிைகு, திணரயிடல் வசயல்முணைணய முடிக்க நீங்கள் திணரயிடல் 

பகுதிக்குத் திரும்பிச் வசல்லவும்.  

d. திணரயிடல் பகுதியில் கூட்டம் இல்ணல என்ைால், நியமிக்கப்பட்ட குடும்பப் பராமரிப்பாளணர 

1E170க்கு அணழத்துச் வசல்ல திணரயாளர் ஒருவர் உடன் வருவார் திணரயிடல் பகுதியில் கூட்டம் 

இருந்தால், முன்கள ஊழியர் மற்றும் பாதுகாப்பு ஊழியர் ஒருவர் உடன் வசல்லும்படி 

சகாரப்படலாம். 

e. நியமிக்கப்பட்ட குடும்ப பராமரிப்பாளர் பரிசசாதணைணய வவளிசய (வானிணலணயச் சார்ந்தது) 

அல்லது அவர்களின் விருப்பமாக இருந்தால், அவர்களின் காரிலும் முடிக்க இயலும். 

  
3. Holland Bloorview ஆஸ்ேத்திரி ஊழியர்கலள ஏன் தினசரி ேரிபசொ லன தசய்து தகொள்ளும்ேடி 

பகட்கவில்லை? 

a. தற்சபாது, Holland Bloorview ஆஸ்பத்திரி உள்ள அணைத்து ஊழியர்களுக்கும் தடுப்பூசி 

சபாடப்பட்டுள்ளது, அது அவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியாக பாதுகாப்பாைது என்பணதக் கருத்தில் 

வகாள்ளப்பட்டது. 

b. பணியாளர்கள் பணியிடத்திற்கு வருவதற்கும் முன்பு, தங்கள் COVID திணரயிடணல ஆன்ணலனில் 

அல்லது சநரடியாக முடிக்க சவண்டும், சமலும் அவர்கள் COVID பாதிப்பின் அறிகுறி 

உள்ளவர்களுடன் வதாடர்பு இல்லாதவர்கள் என்று வதரிவிக்க சவண்டும்.  

c. வாடிக்ணகயாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்திைருடன் இருக்கும் எல்லா சநரங்களிலும் பணியாளர்கள் 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கணள முழுணமயாக அணிந்துள்ளைர்.  

d. COVID-பாசிட்டிவ் நபருடன் வதாடர்பு வகாண்ட அல்லது அறிகுறிகள் உள்ள ஊழியர்கள் தங்கணளத் 
தனிணமப்படுத்திக் வகாள்ள வீட்டிசலசய இருக்குமாறும் மற்றும் பரிசசாதணை 

வசய்துவகாள்ளுமாறும் சகட்டுக் வகாள்ளப்படுகிைார்கள், சமலும் பணிக்கு வருவது 

பாதுகாப்பாைது என்று மருத்துவமணை கருதிைால் மட்டுசம திரும்ப முடியும். 

 



 

4. நியமிக்கப்ேட்ட குடும்ே ேரொமரிப்ேொளர்கள் தினசரி ேரிபசொ லன தசய்து தகொள்ள பேண்டுமொ? 

a. நீங்கள் மருத்துவமணைக்குள் பணியில் இருந்தால், உள்சள வருவதற்கு முன் திைசரி 

பரிசசாதணைணய முடித்துக் வகாள்ளுமாறு சகட்டுக்வகாள்கிசைாம்.  

b. நீங்கள் மருத்துவமணைக்குள் பணியில் இல்லாத நாட்களில், திைசரி பரிசசாதணைணய வசய்து 

வகாள்ளத் சதணவயில்ணல. 

 

5. நொன் இரண்டு முல /மூன்று முல   டுப்பூசி தசலுத்தி இருக்கும்பேொது, ஏன் தினசரி ேரிபசொ லன தசய்து 

தகொள்ள பேண்டும்? 

a. COVID சநாணயச் சமாளிக்கவும், அதைால் ஏற்படும் கடுணமயாை சநாய் மற்றும் மரைத்ணதத் 

தடுக்கவும் தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகாள்வசத சிைந்த பாதுகாப்பு என்பணத நாங்கள் அறிசவாம். 

b. தடுப்பூசி சபாடப்பட்டவர்களும் கூட COVID சநாயின் திருப்புமுணை சம்பவங்கணள 

உருவாக்கலாம் மற்றும் மற்ைவர்களுக்கு சநாணயப் பரப்பக்கூடும் என்பணத நாங்கள் அறிசவாம்.  

c. திைசரி பரிசசாதணையாைது, தடுப்பூசி சபாடப்பட்டவர்களில் அறியப்படக்கூடிய திருப்புமுணை 
வழக்குகணள வவகுவிணரவில் கண்டறிவதற்கு உதவும் மற்வைாரு பாதுகாப்பு அடுக்ணக 

வழங்குகிைது. 

 

6. நொன் ேரிபசொ லனலய முடிக்க மறுத் ொல் என்ன ஆகும்? 

a. உள்சநாயாளிகள் மற்றும் பகல்சநர சநாயாளிகணள கவனித்துக் வகாள்ளும் அணைத்து 
நியமிக்கப்பட்ட குடும்ப பராமரிப்பாளர்கணளயும் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பின் கூடுதல் 

அடுக்காக திைசரி பரிசசாதணைணய முடிக்குமாறு சகட்டுக்வகாள்கிசைாம்.  

b. எங்கள் மறுவாழ்வுத் திட்டத்தில் பங்குவபறும் வாடிக்ணகயாளர்கள் சநாய்களிைால் மிகவும் 
பாதிக்கப்படும் தன்ணமயுணடயவர்கள் மற்றும் அவர்கணளப் பாதுகாப்பதற்கு சாத்தியமாை 

அணைத்து பாதுகாப்பு முன்வைச்சரிக்ணக நடவடிக்ணககணளயும் நாங்கள் எடுக்க சவண்டும். 

c. இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் பங்சகற்க மறுத்தால்: நியமிக்கப்பட்ட குடும்பப் பராமரிப்பாளர் திைசரி 

பரிசசாதணைணய முடிக்கவில்ணல என்பணதத் வதரியப்படுத்த, திணரயாளர்கள் அந்த பிரிணவத் 

வதாடர்புவகாள்வார்கள், சமலும் வசயல்பாட்டு சமலாளர் விணரவில் உங்கணளத் வதாடர்பு 

வகாண்டு சபசுவார்.  

 

7. (திலரயிடலின் பேொது) நியமிக்கப்ேட்ட குடும்ே ேரொமரிப்ேொளர்கள் இ லனப் ேற்றி பேத ொரு நேரிடம் 

பேச விரும்புகி ொர்கள்: 

a. சவணல சநரங்கள்: அலகு சமலாளணரத் வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

b. வணிகம் அல்லாத சநரங்கள்: அணழப்பில் சமலாளணரத் வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

 

8. ேரிபசொ லனலய நொன் ஏற்கனபே முடித்து விட்டு, கொற்று ேொங்க தேளிபய தசன் ொல் மீண்டும் 

ேரிபசொ லன தசய்ய பேண்டுமொ?  

a. இல்ணல, நீங்கள் ஒரு நாணளக்கு ஒரு முணை பரிசசாதணை வகாண்டால் சபாதுமாைது.  

b. திணரயிடணல முடித்த பின்பு "நான் திணரயிடப்பட்டு உள்சளன்" என்ை ஸ்டிக்கணர  
எடுத்துக் வகாள்ளவும். 

 



 

9. நியமிக்கப்ேட்ட குடும்ே ேரொமரிப்ேொளர்கள் திலரயிடல் அறிவிப்லே ஆன்லைன் மூைம் முடிக்க முடியுமொ? 

a. இல்ணல, இந்த சநரத்தில் மறுவாழ்வு திட்ட உள்சநாயாளிகள் மற்றும் பகல்சநர சநாயாளிகளுக்காக 
நியமிக்கப்பட்ட குடும்ப பராமரிப்பாளர்களுக்காை ஆன்ணலன் திணரயிடல் அறிவிப்ணப 

இணடநிறுத்தியுள்சளாம்.  

 
 


