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சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கான ககாவிட்-19 கிளாஸ் ஆர்டர்
ககாவிட்-19 கிளாஸ் ஆர்டர் என்றால் என்ன?
“கிளாஸ் ஆர்டர்” என்பது ைக்களுக்கு கநாய்ததாற்று ஏற்படாதவமை அவர்கள் வீட்டில் இருந்து, சுயைாக
தனிமைப்படுத்திக்தகாள்வமத வழிவகுக்கும். இதன் கநாக்கைானது ககாவிட்-19 பைவமைக் குமறப்பதும்,
தடாகைாண்கடாவில் உள்ள அமனவாின் ஆகைாக்கியத்மதப் பாதுகாப்பகத ஆகும்.
தடாகைாண்கடா தபாது ஆகைாக்கியத்துமற ஓர் கிளாஸ் ஆர்டமை வழங்க முடியுைா, அது எவ்வளவு காைம்
தெயல்பாட்டில் இருக்கும்?
ைாகாண ஆகைாக்கிய பாதுகாப்பு ைற்றும் ஊக்குவிப்பு ெட்டைானது ஆகைாக்கிய ைருத்துவ அதிகாாி ஓர் “கிளாஸ்
ஆர்டமை” வழங்குவதற்கு அனுைதிக்கும். ெட்டைானது ஏப்ைல் 1, 2020 அன்று தெயல்படுத்தப்பட்டது ைற்றும் நவம்பர் 6,
2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஆகைாக்கிய ைருத்துவ அதிகாாி இது கதமவப்படாது என்று ததாிவிக்கும்வமை,
இந்தச் ெட்டம் அைலில் இருக்கும்.
கிளாஸ் ஆர்டர் யாருக்கு தபாருந்தும்?
கிளாஸ் ஆர்டர் பின்வருபவர்களுக்குப் தபாருந்தும்:
 ககாவிட்-19 அறிகுறிகளுடன் கூடிய நபர்கள்.
 ககாவிட்-19 ததாற்று இருப்பதாக உறுதி தெய்யப்பட்டவர்கள்.
 ககாவிட்-19 ததாற்று உறுதி தெய்யப்பட்ட எவருடகனனும் தநருக்கைான ததாடர்பு மவத்திருக்கும்
நபர்கள். இதில் பைாைாிப்பாளர்கள் ைற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களும் அடங்குவார்கள்.
எவ்வளவு காைம் ைக்கள் தன்மனத்தாகன தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ள கவண்டும்?
புதிய தபாது ஆகைாக்கிய வழிமுமறகமள உள்ளடங்க, புதுப்பிக்கப்பட்ட கிளாஸ் ஆர்டாில் சுயைாக
தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளுதல் கதமவப்பாடுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
ைிதைான அல்ைது கைொன கநாய்வாய்ப்படுதல் உள்ள நபர்கள் அவர்களின் அறிகுறிகள் ததாடங்கிய பிறகு 10
நாட்கள் வமை தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளகவண்டும். தீவிை கநாய்வாய்ப்படுதல் அல்ைது தீவிை கநாய்எதிர்ப்புகுமறபாடு உள்ளவர்கள் 20 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளகவண்டும். ககாவிட்-19 ததாற்று உறுதி
தெய்யப்பட்டவர்களுடன் தநருக்கைாக இருக்கும் நபர்கள், தங்களது அறிகுறிகள் கதான்றுவதற்கு கதமவப்படும்
காைைான, அந்த நபருடன் கமடெியாக ததாடர்பு தகாண்ட நாளுக்கு பிறகு 14 நாட்கள் வமை
தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளகவண்டும்.
இந்த கிளாஸ் ஆர்டாிலிருந்து எவருக்ககனும் விதிவிைக்கு உள்ளதா?
அறிகுறிகள் இல்ைாைல் தநருங்கிய ததாடர்புகள் தகாண்ட ெிை இன்றியமையாத கெமவ பணியாளர்கள் பணிக்குச்
தெல்ை அனுைதிக்கப்படுவார்கள். இருப்பினும், அவர்கள் பணியில் இல்ைாத கநைத்தில் அல்ைது பணிக்காக பயணம்
கைற்தகாள்ளத கநைத்தில் தங்கமளத் தாகன தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளகவண்டும். வீட்டு வன்முமற காைணைாக
தவளிகயறும் நபருக்கு விதிவிைக்கு அளிக்கபடும். தடாகைாண்கடா தபாது ஆகைாக்கியத்துமற ஒவ்தவாரு
நிகழ்வுக்கான விதிவிைக்குகமள ைீள்பார்மவ தெய்யும்.
சுய-தனிமைப்படுத்தலில் இருக்கும் நபர்கள் ைருத்துவ பாிகொதமனக்கும் தெல்ைைாம். ஓர் ைருத்துவ பாிகொதமன
அல்ைது ைருத்துவைமனக்குச் தெல்வதற்கு முன், அதற்கான அறிவுறுத்தல்கமளத் ததாிந்துதகாள்வதற்காக
தடாகைாண்கடா தபாது ஆகைாக்கியத்துமறமய 416-338-7600 என்ற எண்ணில் ததாடர்புதகாள்ளகவண்டும்.
சுய தனிமைப்படுத்துதல் எவ்வாறு தெயல்புாியும்?
சுய-தனிமைப்படுத்துதல் என்பது வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்தகாள்வது அல்ைது ஓர் தனிமைப்படுத்தல் இடத்தில்
வெித்தல் என்பதாகும். தவளியில் தெல்ைகவா அல்ைது வீட்டிற்கு விருந்தாளிகள் வருவகதா கூடாது. ைற்றவர்களுடன்
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தநருக்கைாக இருப்பமத தவிர்க்ககவண்டும். உங்களுக்கான தபாருட்கமள ஆன்மைனில் ஷாப் தெய்யவும் அல்ைது
எவகைனும் உங்கள் ொர்பில் அவற்மற ஷாப் தெய்யகவண்டும். ைளிமகப் தபாருட்கள், பாிந்துமை ைருந்துகள் அல்ைது
இதை கெமவகளுக்கு உங்களுக்கு உதவி கதமவப்பட்டால், தடாகைாண்கடா தபாது ஆகைாக்கியத்துமறமய 416-3387600 என்ற எண்ணில் ததாடர்புதகாள்ளகவண்டும்.
நீங்கள் வெிக்கும் நபர்களுடன் கூடுைானவமை தூைத்மத கமடபிடிக்கவும். உங்கள் இடத்தில் தனி அமற அல்ைது
படுக்மகயமற இருந்தால் அமதப் பயன்படுத்தவும். பகிரும் அமறகள் இருந்தால், நல்ை காற்கறாட்டம் தபறுவதற்கு
ஜன்னல்கமளத் திறந்து மவக்கவும். எவ்வாறு சுய-தனிமைப்படுத்திக்தகாள்ளுதல் என்பமதப் பார்க்கவும்.
வீடு இல்ைாதவர்கள், கபாதுைான வீடு வெதி இல்ைாதவர்கள், அல்ைது வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்மை என்று
உணருபவர்களுக்கு தற்காலிக அமடக்கைம் வழங்கப்படும்.
எவகைனும் சுய-தனிமைப்படுத்தல் தெய்துதகாள்ளவில்மை என்றால் என்ன கநரும்?
சுய-தனிமைப்படுத்தலுக்கான கிளாஸ் ஆர்டமை ைீறும் எந்த ஒரு நபருக்கும் ஒரு நாளுக்கு $5,000 வமை அபைாதம்
விதிக்கப்படும். உதவிக்கு காவல் துமறயின் உதவியும் நாடப்படும்.
புதுப்பிக்கப்பட்ட கிளாஸ் ஆர்டாில் கவறு எந்த விஷயங்கள் ைாற்றப்பட்டுள்ளன?
ககாாிக்மகயின் தபயாில், கிளாஸ் ஆர்டாின்கீழ் வரும் நபர்கள் தங்கள் தபயர்கள் ைற்றும் ததாடர்பு விவைங்கள்
(ததாமைகபெி எண்கள், முகவாிகள், ைின்னஞ்ெல் முகவாிகள்), ைற்றும் தநருக்கைான ததாடர்பில் இருந்த நபர்கள்
தடாகைாண்கடா தபாது ஆகைாக்கியத்துமறயால் குறிப்பிட்ட நாட்கள் ைற்றும் கநைத்மதயும் அவர்களிடம் கட்டாயம்
வழங்ககவண்டும். இந்த தகவல் ததாடர்பு பின்ததாடர்தலுக்காக ைட்டுகை பயன்படுத்தப்படகவண்டும்.
கிளாஸ் ஆர்டருக்கு எதிைாக எவகைனும் ெட்டாீதியாக எதிர்ப்பு ததாிவிக்க முடியுைா?
கிளாஸ் ஆர்டாில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நபர், ஆகைாக்கிய கெமவகள் கைல்முமறயீடு ைற்றும் ைீள்பார்மவ
அமைப்பிடம் கைல்முமறயீடு தெய்யைாம்.
தனிமைப்படுத்தல் ெட்டத்தின்கீழ் கூட்டாட்ெி ஆமண குறித்து ததாிந்துதகாள்ள நான் என்ன தெய்யகவண்டும்?
கூட்டாட்ெி தனிமைப்படுத்தல் ஆமண கனடாவிற்குள் நுமழயும் அமனத்து பயணிகளுக்கும் ைார்ச் 25, 2020 அன்று
முதல் தபாருந்தும். இதில் அமனத்து பயணிகளும் 14 நாட்களுக்கு சுய தனிமைப்படுத்தல் கைற்தகாள்ளகவண்டும்.
கைலும் தகவல்களுக்கு இங்கக பார்க்கவும்.
ெிை நிமைகளில், கூட்டாட்ெி ஆமணயின் கீகழ தனிமைப்படுத்தல் கதமவப்படும் நபர்கள் தடாகைாண்கடாவின்
ஆகைாக்கிய ைருத்துவ அதிகாாி வழங்கும் ஆமணக்கு உட்படைாம் (உதாைணைாக, ககாவிட்-19 ததாற்று
கண்டறியப்பட்ட அன்பர்கள் ைற்றும் ெைீபத்தில் பயணம் கைற்தகாண்டு திரும்பியவர்கள்).
கைலும் தகவல்கள்
ஆகைாக்கிய ைதிப்பீட்டிற்கு, உங்கள் ைருத்துவாின் அலுவைகத்மத அல்ைது தடலிதெல்த் ஒண்டாாிகயாமவ 1-866797-0000 என்ற எண்ணில் அமழக்கவும். கிளாஸ் ஆர்டர் குறித்த கைலும் தகவல்களுக்கு, தடாகைாண்கடா தபாது
ஆகைாக்கியத்துமறமய 416-338-7600 என்ற எண்ணில் அமழக்கவும்.
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