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குடியிருப்பு கட்டிடங்களில் வசிக்கும் குடியிருப்புவாசிகளுக்கான ககாவிட்19 தகவல்
உடடடை கைலாண்டை இவற்டை கட்டாயம் சசய்யகவண்டும்:











கட்டிட ஊழியர், குடியிருப்பவர்கள் ைற்றும் விருந்தினர்கள் கபான்கைார் லிப்ட்கள், பாடதவழிகள் ைற்றும்
லாபி கபான்ை உட்புை சபாது இடங்கடளப் பயன்படுத்தும்கபாது ஓர் முகக்கவாசத்டத அல்லது
முகமூடிடய கட்டாயம் அணிவடத உறுதி சசய்ய ஓர் சகாள்டகடய உருவாக்ககவண்டும்.
பழுதுபார்க்கும் நபர்கள் ைற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் கபான்ை பணியாளர்கள் கட்டிடத்தின் ைற்றும் கட்டிட
பகுதிகளின் உள்கள பணிபுாியும்கபாது முகக்கவசங்கள் அல்லது முகமூடிடய அணிந்திருக்ககவண்டும்.
லாண்டாி பகுதிகள் ைற்றும் லாபி கபான்ை திைந்திருக்கும் அடனத்து இன்ைியடையாத சபாது இடங்களில்
70-90% ஆல்கஹால் அடிப்படடயிலான ஹாண்ட் சானிடடசடர வழங்க கவண்டும்.
கதவுப்பிடிகள், லிப்ட் பட்டன்கள், டலட் ஸ்விட்ச்கள், கழிப்படை டகப்பிடிகள், கவுண்டர்கள், டகப்பிடிகள்,
டச் ஸ்கிாீன் பரப்புகள் ைற்றும் கீகபட்கள் உள்ளிட்ட சபாதுவான இடங்களில் உள்ள அதிகைாக
சதாடக்கூடிய பரப்புகளில் தூசி சதன்படும்கபாதும், ஒரு நாளுக்கு கூாியந்தது இரண்டுமுடை சுத்தம்
சசய்யப்படகவண்டும்.
குடியிருப்பு பகுதிகடளப் பயன்படுத்தும் கதடவ இருக்கும் ஏகதனும் வரவிருக்கும் அவசரநிடல பணிகள்
குைித்த அைிவிப்புகடள முன்னதாககவ வழங்க கவண்டும்.
குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுடழயத் கதடவ இருக்கும் கசடவகள் அல்லது இதர ககாரல்கடள குடைத்து,
ைாகாணப் பாிந்துடரகடள பின்பற்ைி இவற்டை இன்ைியடையாத கசடவகளாக குடைக்கவும்.
சமூக இடடசவளிடய ஊக்குவிக்க கட்டிடத்டதச் சுற்ைி குைிப்பலடககடள (எ.கா தடரக் குைிகள்,
டபலான்ஸ்) டவக்ககவண்டும் (எ.கா முன் வரகவற்படை, லிப்ட் சவளியில் ைற்றும் உள்கள).
ககாவிட்-19 பரவடலத் தடுப்பது குைித்த விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்த பார்டவக்குத் சதன்படும் இடங்களில்

குைிப்பான்கடள டவக்ககவண்டும்

ககாவிட்-19 பரவடலத் தடுக்க நீங்கள் என்ன சசய்யலாம்





லிப்ட்கள், பாடத வழிகள், லாபிக்கள் ைற்றும் லாண்டாி அடைகள் கபான்ை உட்புை கட்டிடப் பகுதிகள்
அல்லது கண்கடாைினியம் பகுதிகளில் ஓர் முகக்கவசத்டத அல்லது முகமூடிடய
அணிந்துசகாள்ளகவண்டும்.
நீங்கள் உடன் வசிக்காதவர்களுடன் குடைந்தது இரண்டு ைீட்டர்/ஆறு அடி இடடசவளி விட்டு சமூக
இடடசவளிடய கடடபிடிக்ககவண்டும்.
கசாப்பு ைற்றும் தண்ணீர் சகாண்டு டககடள கழுவகவண்டும் அல்லது தண்ணீர் அல்லது கசாப்பு இல்லாத

கநரங்களில் 70-90% ஆல்கஹால் அடிப்படடயிலான ஹாண்ட் சானிடடசடர பயன்படுத்தகவண்டும்.


ககாவிட்-19 சதாற்று உள்ள எவருடகனனும் நீங்கள் சநருங்கிய சதாடர்பில் இருந்தால் உங்களுக்கு தகவல்
சதாிவிப்பதற்காக, COVID Alert app ஐப் பதிவிைக்கவும்.
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லாாண்டாி(துடவக்கும் துணிகள்)










நவம்பர் 30, 2020

அழுக்கான துணிகடள அடசக்காதீகள். இது அதில் இருக்கும் டவரஸ்கள் காற்ைில் சவளிப்படும்
சாத்தியத்டத குடைக்கும்.
துணிகடள கசாப்பு அல்லது டிட்டர்செண்ட் பயன்படுத்தி துடவக்கவும். துணியின் வடக தாங்கக்கூடிய
சூடான நீாில் துடவத்து, முழுடையாக காய டவக்கவும் - இந்த வழிமுடைகள் டவரடை சகாள்வது
உதவும்.
லாண்டாி பகுதியில் குடைந்த நபர்கள் இருக்கும் கநரத்தில் உங்கள் துணிகடள துடவக்க முயற்சி
சசய்யுங்கள்.
நீங்கள் துணிகடள துடவப்பதற்கு முன்னும் அதற்கு பிைகும் அடனத்து இயந்திரங்களின் பரப்டப
சுத்தீகாிப்பு சசய்யவும், உங்கள் முகத்டதத் சதாடக்கூடாது.
உங்கள் துணிதுடவக்கும் டப/சகாண்டுவரும் டபடய துடவக்கவும் அல்லது சதாற்றுநீக்கம் சசய்யவும்.
அழுக்கான துணிகடள டகயாண்ட பிைகு உடனடியாக, கசாப்பு ைற்றும் தண்ணீர் சகாண்டு டககடள
கழுவகவண்டும் அல்லது தண்ணீர் அல்லது கசாப்பு இல்லாத கநரங்களில் 70-90% ஆல்கஹால்
அடிப்படடயிலான ஹாண்ட் சானிடடசடர பயன்படுத்தகவண்டும்.
பகிரப்படும் லாண்டாி இடங்களில் உங்கள் கநரத்டதக் குடைத்துக்சகாள்ளவும் (எ.கா துணிகடள உங்கள்
வீட்டிற்கு எடுத்துச் சசன்று ைடிக்கவும்)

லிப்ட்கள் ைற்றும் கட்டிட வசதிகள்






ஒரு கநரத்தில் லிப்டட பயன்படுத்தும் நபர்கள் எண்ணிக்டகடயக் குடைக்கவும் ைற்றும் நீங்கள் உடன்
வசிக்காதவர்களுடன் குடைந்தது இரண்டு ைீட்டர்/ஆறு அடி இடடசவளிடய கடடப்பிடிக்கவும்.
ஒகர குடும்பத்தில் உள்ள நபர்கள் எந்தவித சமூக இடடசவளியும் இல்லாைல் லிப்டட பயன்படுத்தலாம்.
கட்டிட உட்புை சபாது இடங்களில் 10 நபர்களுக்கு ைிகாைல் ஒன்று கூடுவடத பின்பற்ைவும்.

கட்டிட சபாது இடங்கடளப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் ஓர் முன்பதிடவ சபறுைாறு எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
சுத்தம் சசய்தல் ைற்றும் சதாற்றுநீக்கம் சசய்வதற்கான கூடுதல் கநரத்டத கணித்து முன்பதிவுகடள
சசய்யகவண்டும்.

சடலிவாீக்கள் சபறுதல்



கட்டிடத்தில் வருடகயாளர்கள் எண்ணிக்டகடய குடைக்க, லாபியில் வந்து சடலிவாிகடளப்
சபற்றுக்சகாள்ளவும்.
நீங்கள் சுயைாக தனிப்படுத்தலில் இருத்தல், ஒரு குடும்ப நபடர கவனித்து சகாள்ளுதல் அல்லது அணுகல்
ஆதரவு கதடவப்படுதல் கபான்ை கதடவயான கநரங்களில்கபாது ைட்டுகை உங்கள் வீட்டிற்கக கநரடியாக
வந்து சடலிவாிக்கடள வழங்கச் சசால்லவும்.

*வாடடகக்கு இருப்பவர்கள் தங்களது வீட்டு உாிடையாளர்கள் அல்லது உடடடை கைலாளர்களுடன் சபாது
ஆகராக்கிய வழிமுடைகடள பின்பற்றுவதில் ஏற்படும் பிரச்சடனகடள தீர்க்க முடியவில்டலசயன்ைால், 311
ஐ அடழக்கலாம் அல்லது இந்த ைின்னஞ்சலுக்கு ைின்னஞ்சல் சசய்யவும்: 311@toronto.ca.
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இதர ஆதாரங்கள்
ககாவிட்-19 வீட்டுச் சட்டம்
குடியிருப்பு கட்டிட சட்டங்கள்
வாடடக: ககாவிட்-19 (சகாகரானா டவரஸ்) இன்கபாது ஏற்பட்ட ைாற்ைங்கள்
வர்த்தக ைற்றும் குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கான ககாவிட்-19 வழிகாட்டி

கைலும் தகவல்கள்
கைலும் தகவல்களுக்கு, எங்கள் இடணயப்பக்கைான www.toronto.ca/COVID19 ஐப் பார்டவயிடவும் அல்லது
416-338-7600 என்ை எண்ணுக்கு அடழக்கவும்.
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