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COVID-19 சுய-தனிமைப்படுத்தலுக்கான சட்ட அறிவுறுத்தல்  

COVID-19 சுய-தனிமைப்படுத்தலுக்கான சட்ட அறிவுறுத்தல் என்ன? 

ந ோய்த்தோக்கத்துக்கு உள்ளோகிய  பர்கள் ஏனைநயோருக்குத் ததோற்று ஏற்படுத்தும்  ினைனையிைிருந்து 
விடுபடும் வனை வடீ்டிநைநய தங்கியிருப்பதற்கும், தைினைப்படுத்தப்படுவதற்கும் இந்த "சட்ட 
அறிவுறுத்தல்" வழியனைக்கின்றது. COVID-19 இன் பைவனைக் குனறப்பதும், தைோறன்நைோவில் உள்ள 
அனைவரின் ஆநைோக்கியத்னதயும் போதுகோப்பதுநை இதன் ந ோக்கைோகும்,   

ர ாறன்ர ா ரபாது சுகாதா ம் சட்ட அறிவுறுத்தல் ஒன்மறப் பிறப்பிக்க முடியுைா, அது 
எவ்வளவு காலத்துக்கு நமடமுமறயில் இருக்கும்?  

ைோகோணத்தின் Health Protection and Promotion Act (சுகோதோை போதுகோப்பு ைற்றும் ஊக்குவிப்புச் சட்டம்)   
ைருத்துவ அதிகோரிக்குச் "சட்ட அறிவுறுத்தல்" ஒன்னற வழங்க அனுைதிக்கின்றது.  இந்த order 
(அறிவுறுத்தல்) ஏப்ைல் 1, 2020 அன்று முதைில் தவளியிடப்பட்டு, ைிக அண்னையில் தசப்டம்பர் 30 
அன்று திருத்தப்பட்டது. இது இைித் நதனவயில்னை என்று சுகோதோை ைருத்துவ அதிகோரி அறிவிக்கும் 
வனை இந்த உத்தைவு  னடமுனறயில் இருக்கும்.  

இந்தச் சட்ட அறிவுறுத்தல் உத்த வு யாருக்குப் ரபாருந்தும்? 

இந்தச் சட்ட அறிவுறுத்தல் உத்தைவு பின்வரும்  பர்களுக்குப் தபோருந்தும்:  

• symptoms of COVID-19 அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் 

• COVID-19 நசோதனைக்கு ந ர்ைனறயோகப் பரிநசோதிக்கப்பட்டவர்கள்.  

• COVID-19 நசோதனைக்கு ந ர்ைனறயோகப் பரிநசோதித்த ஒரு  பருடன் சைீபத்தில் த ருங்கிய 
ததோடர்பில் இருந்தவர்கள். இதில் பைோைரிப்போளர்கள், வடீ்டு உறுப்பிைர்கள் ைற்றும் தைோறன்நைோ 
தபோது சுகோதோைத்தோல் அனடயோளம் கோணப்படும் பிற  பர்களும் அடங்குவர்.  

• அத்துடன், சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருக்குைோறு தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்தோல் 
அறிவுறுத்தப்பட்டவர்கள்.  

 

நைற்குறிப்பிட்ட  ினைனைகளில் எனதயோவது தகோண்டுள்ள 16 வயதுக்குட்பட்ட  பர்களின் 
தபற்நறோரும்/போதுகோவைர்களும், 16 வயதிற்கு உட்பட்ட ஒருவர் இந்தச் சட்ட அறிவுறுத்தைின் 
விதிகனளப் பின்பற்றுவனத உறுதிதசய்வதற்குப் தபோறுப்புள்ளவர்கள் ஆவர். 

 

எவ்வளவு காலத்துக்கு ைக்கள் சுய-தனிமைப்படுத்தப்பட ரவண்டும்? 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms
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தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்தின் புதிய வழிகோட்டுதல்கனளச் நசர்ப்பதற்கோகச் சுய -தைினைப்படுத்தல்  
 ிபந்தனைகள் தசப்டம்பர் 30 அன்று திருத்தியனைக்கப்பட்டை.  

• நைசோை அல்ைது ைிதைோை ரீதியில், இந்ந ோயோல் போதிக்கப்பட்டவர்கள் அறிகுறிகள் ததோடங்கிய 
 ோளிைிருந்து 10  ோட்களுக்கு அல்ைது அறிகுறிகள் இல்ைோவிட்டோல், ந ர்ைனறயோகச் 
நசோதிக்கப்பட்ட  ோளிைிருந்து 10  ோட்களுக்குத் தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

• கடுனையோை ந ோய்த்தோக்கம் உள்ளவர்கள் (ICU- ினை உதவி நதனவப்படுபவர்கள்) அல்ைது 
கடுனையோை ந ோதயதிர்ப்பு சக்திக் குனறபோடு உள்ளவர்கள் அறிகுறிகள் ததோடங்கிய 
 ோளிைிருந்து 20  ோட்களுக்குத் தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

• COVID-19 உள்ள  பர் ஒருவருடன் த ருங்கிய ததோடர்புகள் உள்ளவர்கள் அந்த  பருடன் 
கனடசியோகத் ததோடர்பில் இருந்த  ோளிைிருந்து குனறந்தபட்சம் 10  ோட்களுக்குத் 
தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும்..  

இந்தச் சட்ட அறிவுறுத்தல் உத்த விலிருந்து சிலருக்கு  விலக்கு அளிக்கப்படக்கூடுைா? 

அறிகுறிகள் இல்ைோதவர்களுடன் த ருங்கிய ததோடர்பிைிருந்த சிை அத்தியோவசிய நசனவ ஊழியர்கள் 
நவனை தசய்ய அனுைதிக்கப்படைோம். இருப்பினும், அவர்கள் நவனை தசய்யோதநபோது அல்ைது 
நவனைக்கு/நவனையிைிருந்து பயணிக்கோதநபோது வடீ்டில் சுயைோகத்-தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். 
விதிவிைக்குகள் பிற சூழ் ினைகளிலும் தசய்யப்படைோம், உதோைணைோகக் குடும்ப வன்முனறயிைோல்  
தவளிநயறும்  பர்களுக்கு தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைம் ஒவ்தவோரு சூழ் ினைக்கும் விதிவிைக்குகனள 
ைதிப்போய்வு தசய்து விதிவிைக்கு தசய்யைோைோ நவண்டோைோ என்பனதத் தீர்ைோைிக்கும். 

 

முழுமையாகத் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டாலும் ைக்கள் சுய-தனிமைப்படுத்தப்பட ரவண்டுைா?  

பின்வரும்  ினைனைகளின் நபோது, குனறந்தது 14  ோட்கள் கடந்துவிட்டோல் ைக்கள் முழுனையோகத் 
தடுப்பூசி தபற்றுக் தகோண்டதோகக் கருதப்படுகிறோர்கள்:  

• கைடோ சுகோதோை அனைச்சிைோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசித் ததோடரின் எந்தத் 
தடுப்பூசிச் நசர்க்னகயிைதும் முழுனையோை நடோஸ்கனளப் தபற்றதிைிருந்து  

• தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்திற்குத் திருப்திகைைோக இருப்பின், கைடோ சுகோதோை அனைச்சிைோல் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19 தடுப்பூசியின் ஒரு நடோஸுடன் கைடோ சுகோதோை அனைச்சிைோல் 
அங்கீகரிக்கப்படோத COVID-19 தடுப்பூசித் ததோடரின் ஒன்று அல்ைது இைண்டு நடோஸ்கள் 

• தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்திற்குத் திருப்திகைைோக இருப்பின், கைடோ சுகோதோை அனைச்சிைோல் 
அங்கீகரிக்கப்படோத COVID-19 தடுப்பூசியின் மூன்று நடோஸ்கள் 

முழுனையோகத் தடுப்பூசி நபோடப்பட்டவர்களும் COVID-19 அறிகுறிகனளக் தகோண்டிருந்தோல் நசோதனை 
தசய்யப்பட நவண்டும். அத்துடன் நசோதனை முடிவுகளுக்கோகக் கோத்திருக்கும்நபோது சுய-
தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். முடினவப் தபற்றோல்அவர்கள் எதிர்ைனறயோை , அவர்களின் 
அறிகுறிகள் நதறுதைனடந்து குனறந்தது 24 ைணிந ைங்கள் ஆகியிருப்பதுடன் கோய்ச்சனைக்- 
குனறக்கும் ைருந்துகனள எடுத்துக் தகோள்ளோைல் அவர்களுக்கு கோய்ச்சல் ஏற்படோதிருந்தோல் அவர்கள் 
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சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து தவளிவை முடியும். அவர்களுக்கு இனைப்னப-குடல் சம்பந்தப்பட்ட 
அறிகுறிகள் ஏதோவது இருந்தோல் (உதோைணைோக, குைட்டல், வயிற்றுக்நகோளோறு, வயிற்றுப்நபோக்கு), இந்த 
அறிகுறிகள் நதறுதைனடந்து 48 ைணிந ைங்களின் பின்ைநை சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து தவளிவை 
முடியும்.  
  
தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்திைோல் அறிவுறுத்தப்படோவிடின், முழுனையோகத் தடுப்பூசி நபோட்டும் 
ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்டவர்கள் அறிகுறிகள் ததோடங்கிய  ோளிைிருந்து10  ோட்களுக்கு அல்ைது 
அறிகுறிகள் இல்ைோவிட்டோல் ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்ட  ோளிைிருந்து10  ோட்களுக்குச் சுய-
தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

COVID-19 உள்ள ஒரு  பருடன் த ருங்கிய ததோடர்பில் இருந்த முழுனையோகத் தடுப்பூசி 
நபோடப்பட்டவர்களுக்கு, அவர்கள் முழுனையோக தடுப்பூசி தபற்றுக் தகோண்டதுடன், பின்வரும் 
அனைத்து வனையனறகனளயும் சந்தித்தோல், தைினைப்படுத்தைில் இருந்து விைக்கு அளிக்கப்படைோம்: 

• அறிகுறிகள் அற்றிருத்தல் (எந்த அறிகுறிகளும் இல்னை)  

• பைவைீைோை ந ோதயதிர்ப்புச் சக்தி இல்ைோதிருத்தல் (உதோைணைோக, ஒரு உறுப்பு அல்ைது 
ஸ்தடம் தசல் ைோற்று அறுனவச் சிகிச்னச தபறவில்னை, அல்ைது கீநைோததைபி அல்ைது 
ந ோதயதிர்ப்புத் தடுப்பு சிகிச்னசகளுக்கு உட்படுத்தப்படவில்னை) 

•  ீண்ட-கோைப் பைோைரிப்பகம் அல்ைது ஓய்வூதிய இல்ைம் ஒன்றில் வசிக்கோதவர் அல்ைது ஒரு 
சுகோதோைப் பைோைரிப்பில் அனுைதிக்கப்பட்டிைோத ந ோயோளி  

 

சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து விைக்கு அளிக்கப்பட்டோலும், முழுனையோகத் தடுப்பூசி நபோட்டுக் 
தகோண்ட  ினையில் த ருங்கிய ததோடர்பில் இருந்தவர்கள் பின்வருவைவற்னறச் தசய்ய நவண்டும்:  

• நதனவப்படும் இடங்களில் முகக்கவசத்னத அணிதல் ைற்றும் தைி பர் இனடதவளி தூைத்னதப் 
நபணுதல் நபோன்ற தபோது சுகோதோை  டவடிக்னககனளப் பின்பற்ற நவண்டும் 

• எளிதில் போதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கள் ததோனக தகோண்ட அனைப்புகள் அல்ைது தடுப்பூசி 
நபோடோதவர்கள் அதிக எண்ணிக்னகயில் உள்ள இடங்கள் (உதோைணைோகத் தன்ைோர்வப் 
பணிக்கோக அல்ைது சந்திப்புக்கோக,  ீண்டகோைப் பைோைரிப்பகம், தெல்டர் தங்குைிடம், போடசோனை  
அல்ைது சிறுவர் கோப்பகம்) நபோன்றவற்றுக்கு அத்தியோவசியம்-அற்ற சந்திப்புகள் 
நைற்தகோள்வனதத் ததோற்றுச்சூழைில் கனடசியோக இருந்ததிைிருந்து 10  ோட்களுக்குத் தவிர்க்க 
நவண்டும்.   

• சுகோதோை அனைச்சின் தசப்டம்பர் 14, 2021 இனடக்கோை வழிகோட்டுதைின் படி, அவர்கள் 
ததோற்றுச்சூழைில் இருந்தனத அவர்களின் முதைோளியிடம் அறிவிப்பதற்கும், அவர்களின் 
நைைோளர் ைற்றும்/அல்ைது ததோழில்சோர் சுகோதோைத் துனறயிைோல் நவண்டப்படும் எந்ததவோரு 
கட்டுப்போடுகனளயும் பின்பற்றுவதற்கும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றைர். 
 

சைீபத்தில் COVID-19 ரதாற்று ஏற்பட்டிருந்த ைக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட ரவண்டுைா?  
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கடந்த 90  ோட்களில் COVID-19 க்கு ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்டு முன்ைர் ஏற்பட்ட ததோற்றிைிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்டவர்கநள சைீபத்தில் COVID-19 ததோற்று ஏற்பட்டிருந்தவர்கள் எைக் கருதப்படுகின்றைர்.  

சைீபத்தில் COVID-19 ததோற்று ஏற்பட்டிருந்தவர்கள் ைற்றும் தற்நபோது COVID-19 இன் புதிய 
அறிகுறிகனளக் தகோண்டுள்ளவர்கள் யோவரும் நசோதனை தசய்யப்பட நவண்டும். அத்துடன் நசோதனை 
முடிவுகளுக்கோகக் கோத்திருக்கும்நபோது சுய-தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். அவர்கள் எதிர்ைனறயோை 
முடினவப் தபற்றோல், அவர்களின் அறிகுறிகள் நதறுதைனடந்து குனறந்தது 24 ைணிந ைங்கள் 
ஆகியிருப்பதுடன் கோய்ச்சனைக்- குனறக்கும் ைருந்துகனள எடுத்துக் தகோள்ளோைல் அவர்களுக்கு 
கோய்ச்சல் ஏற்படோதிருந்தோல் அவர்கள் சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து தவளிவை முடியும். 
அவர்களுக்கு இனைப்னப-குடல் சம்பந்தப்பட்ட அறிகுறிகள் ஏதோவது இருந்தோல் (உதோைணைோக, 
குைட்டல், வயிற்றுக்நகோளோறு, வயிற்றுப்நபோக்கு), இந்த அறிகுறிகள் நதறுதைனடந்து 48 

ைணிந ைங்களின் பின்ைநை சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து தவளிவை முடியும்.  

தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்திைோல் அறிவுறுத்தப்படோவிடின், ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்ட COVID-19 

ததோற்று சைீபத்தில் ஏற்பட்ட  பர்கள், அறிகுறிகள் ததோடங்கிய  ோளிைிருந்து10  ோட்களுக்கு அல்ைது 
அறிகுறிகள் இல்ைோவிட்டோல் ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்ட  ோளிைிருந்து10  ோட்களுக்குச் சுய-
தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  

பின்வரும் அனைத்து வனையனறகனளயும் சந்தித்தோல், சைீபத்தில் COVID-19  ததோற்று 
ஏற்பட்டவர்களுக்கும் COVID-19 உள்ள ஒரு  பருடன் த ருங்கிய ததோடர்பில் இருந்தவர்களுக்கும் 
தைினைப்படுத்தைில் இருந்து விைக்கு அளிக்கப்படைோம்: 

• அறிகுறிகள் அற்றிருத்தல் (எந்த அறிகுறிகளும் இல்னை)  

• பைவைீைோை ந ோதயதிர்ப்புச் சக்தி இல்ைோதிருத்தல் (உதோைணைோக, ஒரு உறுப்பு அல்ைது 
ஸ்தடம் தசல் ைோற்று அறுனவச் சிகிச்னச தபறவில்னை, அல்ைது கீநைோததைபி அல்ைது 
ந ோதயதிர்ப்புத் தடுப்பு சிகிச்னசகளுக்கு உட்படுத்தப்படவில்னை) 

•  ீண்ட-கோைப் பைோைரிப்பகம் அல்ைது ஓய்வூதிய இல்ைம் ஒன்றில் வசிக்கோதவர் அல்ைது ஒரு 
சுகோதோைப் பைோைரிப்பில் அனுைதிக்கப்பட்டிைோத ந ோயோளி  

 
சுய-தைினைப்படுத்தைில் இருந்து விைக்கு அளிக்கப்பட்டோலும், த ருங்கிய ததோடர்பில் இருந்து  
சைீபத்தில் ந ர்ைனறயோகச் நசோதிக்கப்பட்டவர்கள் பின்வருவைவற்னறச் தசய்ய நவண்டும்: 

• இயலுைோைளவு வினைவில் கனடசியோகத் ததோடர்பில் இருந்த 7  ோட்களில் அல்ைது அதற்குப் 
பின்ைர் நசோதிக்கப்பட நவண்டும்.  

• நதனவப்படும் இடங்களில் முகக்கவசத்னத அணிதல் ைற்றும் தைி பர் இனடதவளி தூைத்னதப் 
நபணுதல் நபோன்ற தபோது சுகோதோை  டவடிக்னககனளப் பின்பற்ற நவண்டும் 

• எளிதில் போதிக்கப்படக்கூடிய ைக்கள் ததோனக தகோண்ட அனைப்புகள் அல்ைது தடுப்பூசி 
நபோடோதவர்கள் அதிக எண்ணிக்னகயில் உள்ள இடங்கள் (உதோைணைோகத் தன்ைோர்வப் 
பணிக்கோக அல்ைது சந்திப்புக்கோக,  ீண்டகோைப் பைோைரிப்பகம், தெல்டர் தங்குைிடம், போடசோனை  
அல்ைது சிறுவர் கோப்பகம்) நபோன்றவற்றுக்கு அத்தியோவசியம்-அற்ற சந்திப்புகள் 
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நைற்தகோள்வனதத் ததோற்றுச்சூழைில் கனடசியோக இருந்ததிைிருந்து 10  ோட்களுக்குத் தவிர்க்க 
நவண்டும்.   

• Ministry of Health interim guidance of September 14, 2021 க்கு (சுகோதோை அனைச்சின் தசப்டம்பர் 
14, 2021 இனடக்கோை வழிகோட்டுதலுக்கு) இணங்க, அவர்கள் ததோற்றுச்சூழைில் இருந்தனத 
அவர்களின் முதைோளியிடம் அறிவிப்பதற்கும் அத்துடன் அவர்களின் நைைோளர் ைற்றும்/அல்ைது 
ததோழில்சோர் சுகோதோைத் துனறயிைோல் நவண்டப்படும் எந்ததவோரு கட்டுப்போடுகனளயும் 
பின்பற்றுவதற்கும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றைர்  

சுய-தனிமைப்படுத்தல் எவ்வாறு ரசயற்படுகின்றது?  

சுய-தைினைப்படுத்தல் என்றோல் வடீ்டில் அல்ைது தைினைப்படுத்தும் இடம் ஒன்றில் தங்கியிருப்பது 
எைப் தபோருள்படும்.  .தவளிநய தசல்ை நவண்டோம் அல்ைது விருந்திைர்கனள வைவிட நவண்டோம். 
ைற்றவர்களுடன் த ருங்கிய ததோடர்னபத் தவிர்க்கவும். வடீ்டில் வசிக்கும் ைற்றவர்களிடைிருந்து 
முடிந்தவனை விைகியிருத்தல் என்பதும் இதன் தபோருளோகும். இயலுைோைோல், குளியைனற ைற்றும் 
படுக்னகயனற என்பவற்னறத் தைியோகப் பயன்படுத்தவும். அனறகனளப் பகிர்ந்து தகோள்ளும்நபோது, 
 ல்ை கோற்நறோட்ட வசதிக்கோக ஜன்ைல்கனளத் திறந்து னவத்திருக்கவும். இனணயத்தளம் வழியோகப் 
தபோருட்கனளக் தகோள்வைவு தசய்யவும் அல்ைது தபோருட்கனள எடுத்து வரும்படி யோரிடைோவது 
நகட்டுக்தகோள்ளவும். ைளினகப் தபோருட்கள், ைருந்துகள் அல்ைது பிற நசனவகள் நதனவப்பட்டோல், 
தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்னத 416-338-7600  என்ற எண்ணில் தயவுதசய்து அனழக்கவும் . 
how to self-isolate இல் சுய-தைினைப்படுத்துவது எப்படி என்று போர்க்கவும். 
 

ைற்றவர்களிடைிருந்து தைினைப்படுத்தக்கூடிய வடீ்டுவசதி இல்ைோதவர்களுக்கும், வடீற்ற  ினையில்  
இருக்கும் அல்ைது வடீ்டில் போதுகோப்பற்றதோக உணரும்  பர்களுக்கும் தற்கோைிகத் தங்குைிடம் 
வழங்கப்படைோம். தகுதி குறித்து அறிந்துதகோள்ள தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்னத 416-338-7600  
என்ற எண்ணில் தயவுதசய்து அனழக்கவும். 

 

சுய-தனிமைப்படுத்தலின்ரபாது ைருத்துவ சந்திப்புகளில் ைக்கள் கலந்து ரகாள்ள 
முடியுைா?  

ைக்கள் தைினைப்படுத்தைில் இருக்கும்நபோதும் கூட அத்தியோவசிய ைருத்துவ சந்திப்புகளுக்குச் தசல்ை 
முடியும் அறிவுறுத்தல்களுக்கு .  சிகிச்னசயகம் அல்ைது ைருத்துவைனை ஒன்றுக்குச் தசல்வதற்கு 
முன்ைர் தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்னத 416-338-7600  என்ற எண்ணில் ததோடர்பு தகோள்ளவும்.  

தடுப்பூசிக்கோை  ியைைங்கள் சுய-தைினைப்படுத்தல் முடியும் வனை ஒத்தினவக்கப்பட நவண்டும். 

சுய-தனிமைப்படுத்தமல ைக்கள் பின்பற்றாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? 

இந்தப் தபோது அறிவுறுத்தல் உத்தைவுக்கு இணங்கோத  பர்கள் குற்றம் சோட்டப்பட்டோல்  ோள் ஒன்றுக்கு 
$5,000 வனைத் தண்டப்பணம் தசலுத்த ந ரிடைோம். உதவிக்குக் கோவற்துனற அனழக்கப்படக்கூடும்.  

 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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ரதாடர்பு ரகாண்டவர்களின் ரபயர்கள் ைற்றும் பிற தகவல்கமள ைக்கள் ஏன் 
ர ாறன்ர ா ரபாது சுகாதா த்திற்கு வழங்க ரவண்டும்? அவர்களின் தனியுரிமை எவ்வாறு 
பாதுகாக்கப்படுகின்றது? 

  

இந்த உத்தைவின் கீழ் அடங்குபவர்கள், நவண்டிக் தகோள்ளப்படும் பட்சத்தில், தைோறன்நைோ தபோது 
சுகோதோைத்தோல் குறிப்பிடப்பட்ட திகதிகள் ைற்றும் ந ைங்களில் அவர்களுடன் த ருங்கிய ததோடர்பில் 
இருந்த யோவரிைதும் தபயர்கள் ைற்றும் ததோடர்புத் தகவல்கனள (ததோனைநபசி எண்கள், முகவரிகள், 
ைின்ைஞ்சல் முகவரிகள்) தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்திற்கு வழங்க நவண்டும்  .இந்தத் தகவல் .  
ததோடர்புத் தடைறிதலுக்கு ைட்டுநை பயன்படுத்தப்படும். 

 

இந்தத் தகவனை வழங்குவது ைிகவும் முக்கியைோைது. ைற்றவர்களுக்கு ந ோய் பைவோது தடுக்கும் 
வண்ணம் தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைம் தசயற்படுவதற்கு இது உதவுகின்றது. தைோறன்நைோ ைற்றும் 
ஒன்ைோறிநயோ முழுவதும் போடசோனைகள், வணிகங்கள் ைற்றும் பிற முக்கியைோை சமூக 
 டவடிக்னககனளத் திறந்து னவப்பதற்கோகப் பகிர்ந்து தசயற்படும் எைது ஆற்றல், இந்த முக்கியைோை 
நவனைனயச் தசய்வதற்கு தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்தின் திறைில் தங்கியுள்ளது. 

 

தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைம், ைக்களுக்கு அவர்களின் தைியுரினை குறித்து அக்கனற இருக்கும் 
என்பனதப் புரிந்துதகோள்கின்றது .தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்தோல் நசகரிக்கப்படும் அனைத்துத் 
தகவல்களும், Personal Health Information Protection Act, 2004 (தைிப்பட்ட சுகோதோைத் தகவல் 
போதுகோப்புச் சட்டம் 2004) எனும் சுகோதோைத் தகவல்களுக்கோை ஒன்ைோறிநயோவின் தைியுரினைச் 
சட்டத்தோல் போதுகோக்கப்படுகின்றை, 

இந்தப் ரபாது அறிவுறுத்தல் உத்த மவ ைக்கள் சட்டப்பூர்வைாக எதிர்க்க முடியுைா? 

இந்தப் தபோது அறிவுறுத்தல் உத்தைனவ எதிர்ப்பவர்கள் Health Services Appeal and Review Board க்கு 
(சுகோதோை நசனவகள் நைன்முனறயீடு ைற்றும் ைீளோய்வு சனப) முனறயிடுவதன் மூைம் அதனை 
எதிர்க்க முடியும். 

தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் ைத்திய அ சாங்கத்தின் உத்த மவப் பற்றி ைக்கள் 
ரதரிந்து ரகாள்ள ரவண்டியது என்ன? 

ைோர்ச் 25, 2020 முதல் கைடோவிற்குள் நுனழயும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் ைத்திய அைசோங்கத்தின் 
தைினைப்படுத்தல் உத்தைவு தபோருந்தும். இதற்கு அனைத்து பயணிகளும் 14  ோட்களுக்குச் சுய- 
தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டும். முழுனையோகத் தடுப்பூசி நபோடப்பட்ட பயணிகளுக்குச் சிை 
விதிவிைக்குகள் உள்ளை. Government of Canada's information for travellers இல் பயணிகளுக்கோை 
கைடோ அைசோங்கத்தின் விதிமுனறகனளப் போர்க்கவும்.   

 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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சிை சந்தர்ப்பங்களில், ைத்திய அைசோங்க உத்தைவின் கீழ் தைினைப்படுத்தப்பட நவண்டிய  பர்கள்  
இந்தப் தபோது அறிவுறுத்தல் உத்தைவுக்கனையும் ஒழுங்கிற்கும் உட்பட்டிருக்கைோம் (உதோைணைோக, 
COVID-19 ந ோயுள்ளதோகக் கண்டறியப்பட்டவர்கள் ைற்றும் பயணத்திைிருந்து சைீபத்தில் 
திரும்பியவர்கள்). 

ரைலதிகத் தகவல்கள்  

சுகோதோை ைதிப்பீடு ஒன்றுக்கு 1-866-797-0000 என்ற எண்ணில் ஒரு ைருத்துவர் அலுவைகம் அல்ைது 
Telehealth Ontario னவ (தடைிதெல்த் ஒன்ைோறிநயோ) அனழக்கவும்.  இந்தப் தபோது அறிவுறுத்தல் 
உத்தைவு குறித்த நைைதிகத் தகவல்களுக்கு, தைோறன்நைோ தபோது சுகோதோைத்னத 416-338-7600 என்ற 
எண்ணில் அனழக்கவும். 


