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COVID-19: ர ொறன்ர ொ குடியிருப்பொளர்களுக்கொன வழிகொட்டி 

ஏப் ல் 8, வியொழக்கிழமை முதல் ர ொறன்ர ொவில் நமைமுமறக்கு வரும் ஒன் ொறிரயொ ைொகொண COVID-19 

முைக்கநிமை நைவடிக்மககள் ைற்றும் ரதொைர்ச்சியொக-வீட்டில்-தங்கியிருக்கக் ரகொரும் உத்த வு ஆகியவற்றின் 

கீழ்த் ரதமவயொன சிை தகவல்கமள, ர ொறன்ர ொ குடியிருப்பொளர்களுக்கு இந்த வழிகொட்டி வழங்குகின்றது.   

இந்த வழிகொட்டி சட்ை ஆரைொசமன அல்ை, ஆனொல் இந்த உத்த வுகளில் சிைவற்மற ைீறுவது ைொகொண 

விதிமுமறகளின் கீழ் குற்றங்களொகக் கருதப்படும். ஏற்புமைய அமனத்து ைொகொண விதிமுமறகளுக்கும் உொிய 

இணக்கத்மதச் சட்ைபூர்வைொக  உறுதிரசய்வதற்குத், தனிநபர்கள் ைற்றும் வணிகங்கள் இதனுைன் ரதொைர்புமைய 

Shutdown Zone provisions, Stay-at-Home order சட்ைங்கள் குறித்தும் ைற்றும்/அல்ைது சட்ை ஆரைொசமன 

ரபறுவது குறித்தும் கைந்தொரைொசிக்க ரவண்டும், ரைம்பட்ை ரபொது சுகொதொ ம் ைற்றும் பணியிைப் பொதுகொப்பு 

நைவடிக்மககள் உட்பை, ைொகொண  முைக்கநிமையின் முக்கிய தகவல்கள் ைொகொணத்தின்  COVID-19 shutdown: 

enhanced public health and workplace safety measures எனும் இமணயத்தளத்தில் கிமைக்கின்றன.  

நக த்தின், முகக்கவசம் அணிதல் சட்ைம் mask by-law, பூங்கொக்கள் ைற்றும் ரபொது இைங்களுக்கொன தனிநபர் 

இமைரவளி தூ ச்சட்ைங்கள் physical distancing by-laws  ஆகியன நமைமுமறயில் உள்ளதுைன், அமவ 

கண்டிப்பொகப் பின்பற்றப்படுவதும் அவசியைொகும். மவ ஸ் ப வுவமதக் குமறப்பதற்கு reduce virus spread 

இலுள்ள ரபொது சுகொதொ  நைவடிக்மககமளப் பின்பற்றுவது ைிகவும் அவசியம். COVID-19 குறித்து உங்களுக்கு 

ஏதொவது ரகள்விகள் இருந்தொல், 416-338-7600 என்ற எண்ணில் ரபொது சுகொதொ  இமணப்மப அமழக்கவும். 

ர ொறன்ர ொவில் COVID-19 ப வுவமதத் தடுக்க உதவுவதற்கு உங்கள் பங்களிப்மபச் ரசய்வதற்கு நன்றி. 

 

முைக்கநிமைப் பி ரதசம் ைற்றும் ரதொைர்ச்சியொக-வீட்டில்-தங்கியிருக்கக் 

ரகொரும் உத்த வு 

உட்புறக் கூடுமககள் 

ரதொைர்ச்சியொக-வீட்டில்-தங்கியிருக்கக் ரகொரும் உத்த வின் கீழ் 

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள கொ ணங்களில் ஏதொவது ஒன்றுக்கொக ரவளிரயறும் அவசியம் 

ஏற்பட்ைொரைொழிய, நீங்கள் தற்ரபொது வசிக்கும் இல்ைத்திரைரய எல்ைொ 

ரந ங்களிலும் நீங்கள் தங்கியிருக்க ரவண்டும். உங்கள் வீட்டின் பின்வளவு ரபொன்ற 

உங்கள் வசிப்பிைத்தின் ரவளிப்புறப் பகுதிகமள அல்ைது முகப்புப் பகுதி உட்பை 

உட்புறத்தில் திறந்திருக்கும் ரபொதுவொன பகுதிகமள நீங்கள் பயன்படுத்தைொம், இதில் 

தனிநபர் இமைரவளி தூ த்மதக் கமைப்பிடிப்பதுைன் முகக்கவசத்மதயும் நீங்கள் 

அணிய ரவண்டும். 

ஒர  வீட்டு உறுப்பினர்கமளயும் தனியொக வசிக்கும் குறிப்பிட்ை ரவரறொரு நபம யும் 

ரசர்த்துக் கூடுவது தவி , உட்புறத்தில் நைத்தும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ை ரபொது 

நிகழ்வுகள் ைற்றும் சமூகக் கூட்ைங்கள் எமவயும் அனுைதிக்கப்பை ைொட்ைொது.   

நீங்கள் தனியொக வசித்தொல், ஒர ரயொரு ரவறு வீட்டினருைன் ைட்டுரை, ரநருங்கிய 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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முைக்கநிமைப் பி ரதசம் ைற்றும் ரதொைர்ச்சியொக-வீட்டில்-தங்கியிருக்கக் 

ரகொரும் உத்த வு 

ரதொைர்பிமன மவத்திருக்க ரவண்டும்.  

ரவளிப்புறக் கூடுமககள் 

ஒர  வீட்டு உறுப்பினர்கமளயும் தனியொக வசிக்கும் குறிப்பிட்ை  ரவரறொரு 

நபம யும் ரசர்த்துக் கூடுவது தவி  ரவளிப்புறத்தில் நைத்தும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ை 

ரபொது நிகழ்வுகள் ைற்றும் சமூகக் கூட்ைங்கள் எமவயும் அனுைதிக்கப்பை ைொட்ைொது. 

பொைசொமைகள் 
ைிகவும் வம யறுக்கப்பட்ை விதிவிைக்குகளுைன்,  பொைசொமைகள் யொவும் 

கல்விச் சட்ைத்திற்கு இணங்க மூைப்பட்டிருக்கும். 

பிற பகுதிகளுக்குப்  

பயணம் ரசய்தல்  

ைிக அத்தியொவசியைொக இல்ைொவிடின், உங்கள் பி ொந்தியம்  அல்ைது ைொகொணத்துக்கு 

ரவளிரய நீங்கள் பயணிக்கக்கூைொது.  

ைத ரசமவகள்: 

திருைணங்கள் & இறுதிச் 

சைங்குகள் 

திருைணம், இறுதிச் சைங்கு அல்ைது ைதம் சம்பந்தப்பட்ை  ஆ ொதமன, கிொிமய 

அல்ைது விழொ ஆகிய ரநொக்கங்களுக்கொக உட்புறத்திலும் ரவளிப்புறத்திலும் 

கூடுபவர்களின் எண்ணிக்மக 10 அல்ைது அதற்கும் குமறவொக 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

திருைணம், இறுதிச் சைங்கு அல்ைது ைத ரசமவ, சைங்கு அல்ைது விழொ 

ரபொன்றவற்றுைன் ரதொைர்புமைய அல்ைது அவற்மறத் ரதொைர்ந்து உட்புறத்திலும் 

ரவளிப்புறத்திலும் இைம்ரபறும் எந்த சமூகக் கூட்ைங்களும் 

அனுைதிக்கப்பைைொட்ைொது.  

சில்ைமற விற்பமன 

ரந டியொகச் ரசய்யும் ரகொள்வனவுக்குப் ரபரும்பொைொன சில்ைமற விற்பமனயகங்கள் 

மூைப்பட்டுள்ளன. முன்னர  பதிவு ரசய்வதன் மூைம், முன்கூட்டிரய-ஆர்ைர் 

ரசய்யப்பட்ை ரபொருட்கமள எடுப்பதற்கும் விநிரயொகிப்பதற்கும் முப 7 ைணி முதல் 

பிப 8 ைணி வம  ைட்டுரை அனுைதிக்கப்படுகின்றது. அமனத்து விற்பமனயும், 

வொடிக்மகயொளர் கமையில் நுமழயத் ரதமவயில்ைொத வமகயில் ரசய்யப்பை 

ரவண்டும். முப 6 ைணி முதல் பிப 9 ைணி வம  விநிரயொகம் ரசய்ய 

அனுைதிக்கப்படுகின்றது.  

ரந டிக் ரகொள்வனவுக்குக் கமையினது ரகொள்ளளவின் 25% அளவுக்கு 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை எண்ணிக்மகயில் வொடிக்மகயொளர் பின்வரும் 

விற்பமனயகங்களில் அனுைதிக்கப்படுகின்றனர்: 

 ைருந்தகங்கள்  

 ைளிமகப் ரபொருட்கமள முதன்மையொக விற்கும் கமைகள் (பல்ரபொருள் 

அங்கொடிகள், ரகொன்வீனியன்ற் ஸ்ர ொர்ஸ், உட்புற விவசொயச் சந்மதகள்)        
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முைக்கநிமைப் பி ரதசம் ைற்றும் ரதொைர்ச்சியொக-வீட்டில்-தங்கியிருக்கக் 

ரகொரும் உத்த வு 

 ைளிமகப் ரபொருட்கள், ரசல்ைப்பி ொணிப் ப ொைொிப்புப்  ரபொருட்கள், வீட்டுச் 

சுத்திகொிப்பு, சுகொதொ ப் ப ொைொிப்புப் ரபொருட்கள், பொைசொமை உபக ணங்கள் 

ைற்றும் வீட்டுப் பொதுகொப்புக்குொிய சொதனங்கள் உள்ளிட்ை வம யறுக்கப்பட்ை 

ரபொருட்கமள ைட்டுரை விற்க அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள கழிவுக்கட்ைணக் 

கமைகள் ைற்றும் ரபொிய ரபட்டிக் கமைகள் 

 ைதுபொனங்கமள விற்கும் கமைகள் (பியர், மவன் ைற்றும் ைதுசொ ங்கள்) 

 ரவளிப்புறத் ரதொட்ை மையங்கள் ைற்றும் தொவ  வளர்ப்பகங்கள்  

 உட்புறத் தொவ ப் ப ொைொிப்பகங்கள்  

பின்வரும் நிமைமைகளில் ரவளிப்புறச் சந்மதகள் அனுைதிக்கப்படுகின்றன:    

 அவர்கள் உணவு விற்பமனமய முதன்மையொகச் ரசய்தொல்,  

 வொடிக்மகயொளர் எல்ைொ ரந ங்களிலும் ரவளிப்புறப் பகுதியில் இருக்கும் 

வமகயில் அல்ைது ரவளிப்புறத்தில் இருந்தபடிரய ரபொருட்கமள எடுத்துக்-

ரகொள்வதன் மூைமும்  விநிரயொகிப்பதன் மூைமும் ரபொருட்களின் பொிைொற்றம் 

நைந்தொல், ைற்றும்  

 ரகொள்ளளவு 25% ஐத் தொண்ைொத பட்சத்தில்  

பின்வரும் கமைகளில் ஒழுங்கு ரசய்யப்பட்ை சந்திப்பின் மூைம் ைட்டும், ரந டிக் 

ரகொள்வனவுக்குக் கமையினது ரகொள்ளளவின் 25% வொடிக்மகயொளர் 

அனுைதிக்கப்படுகின்றனர்:  

 பொதுகொப்பு  உபக ணக் கமைகள் 

 நைைொடுவதற்கு உதவிபுொியும் அல்ைது ைருத்துவ சொதனங்கள் ைற்றும் துமண 

சொதனங்கள் அல்ைது உபக ணங்கமளப்  பி தொனைொக விற்கும், வொைமகக்கு 

வழங்கும் அல்ைது திருத்தும் வணிகங்கள்  

 பொிந்தும ப்பின்படி கண்ணொடிகமள விற்கும் கண்ணொடிக் கமைகள்  

 ரதொமைரதொைர்பு ரசமவகமள விற்பமனக்கொக வழங்கும் சில்ைமற 

விற்பமனயகங்கள்  

ைொகொண ஒழுங்குமுமறகளின் கீழ்த் திறக்க அனுைதிக்கப்பட்ை வணிகத்மத ைட்டுரை 

அணுகுவதற்குத் தனிநபர்கள் கமைத் ரதொகுதிகளில் நுமழய முடியும், இதில் 

ரகொள்ளளவின் கட்டுப்பொடுகளுக்கு உட்பட்டுப் பி தொனைொக உணமவ விற்கும் 

கமைகள் அல்ைது ைருந்தகங்கள் அல்ைது ஒரு நியைிக்கப்பட்ை இைத்தில் 

திட்ைைிைப்பட்ை சந்திப்பின் மூைம் ரபொருட்கமள எடுத்துச் ரசல்லுதல் ஆகியன 

அைங்கும்.     

திறக்க அனுைதிக்கப்பட்ை கமைகளில் வொடிக்மகயொளம ச் சுய பொிரசொதமன 

ரசய்யக் ரகொரும் அமையொளங்கள் இைப்பை ரவண்டும். சுய பொிரசொதமனயின் ரபொது 
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உங்களுக்கு அனுைதி ைறுக்கப்பட்ைொல், நீங்கள் கமைகளில் நுமழயக்கூைொது . 

ைருத்துவ நிமைமைகள் அல்ைது ைிகச் சிறிய குழந்மதகளுக்கு ைிகக் கட்டுப்பொைொன 

விதிவிைக்குகளுைன் நுமழயமுடியும், கமைகளில் உள்ள அமனவரும் முகக்கவசம் 

அல்ைது முக ைமறப்பு ஒன்மற அணிய ரவண்டும் . 

உணவகங்கள் 

ைதுபொனம் உட்பைப் ரபொருட்கமள ரவளிரய எடுத்துச் ரசல்ைல், வொகன ஓட்ைப் 

பொமதயில் வொங்கிச் ரசல்ைல் ைற்றும் விநிரயொகித்தல் ஆகியன 

அனுைதிக்கப்படுகின்றன . 

உட்புறத்திலும் ரவளிப்புறத்திலும் அைர்ந்து உணவருந்துவதற்கு  அனுைதி இல்மை .  

தனிநபர் ப ொைொிப்பு 

ரசமவகள்  

முடி ப ொைொிப்பு நிமையங்கள், முடிரவட்டும் கமைகள், நகப்ப ொைொிப்பு நிமையங்கள், 

ரதொல் நிறம் ைொற்றும் (tanning)  ஸ்டுடிரயொக்கள், ைொட்டூ (tattoo) பொர்ைர்கள் 

ைற்றும் பிற ஒப்பமன ரசமவகள் ரபொன்ற தனிநபர் ப ொைொிப்பு ரசமவகள் ரசயற்பை 

அனுைதிக்கப்பைவில்மை. 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை சுகொதொ  நிபுணர்களுைன் ரசய்யும் பிசிரயொரத பி ைற்றும் 

ைசொஜ் ரத பி ரபொன்ற ரசமவகளுக்கொன சுகொதொ  சந்திப்புகள் 

அனுைதிக்கப்படுகின்றன .  

ரபொழுதுரபொக்கு வசதிகள்  

நிபந்தமனகளுக்கு இணங்க, ரவளிப்புறப் ரபொழுதுரபொக்கு வசதிகளில் சிை 

திறந்திருக்கும். ரவளிப்புறத்தில் திறந்திருக்கும் வசதிகமளப் 

பயன்படுத்தும்ரபொது அல்ைது தனிநபர் இமைரவளி தூ த்மதக் கமைப்பிடிப்பது 

கடினைொகும் சூழ்நிமைகளில் முகக்கவசங்கள் அல்ைது முக ைமறப்புகமளப் 

பயன்படுத்துவது ைிகவும் அவசியம் எனப் பொிந்தும க்கப்படுகின்றது. 

கழிவமற வசதிகமளப் பயன்படுத்தும் ரபொதும், வொிமசகளில் 

கொத்திருக்கும்ரபொதும் முகக்கவசங்கமளக் கட்ைொயம் அணிந்திருத்தல் 

ரவண்டும் .  

 

திறந்திருக்கும் ரபொழுதுரபொக்கு வசதிகள்:  
 

 பூங்கொக்கள் ைற்றும் கைற்கம கள்  

 விமளயொட்டு மைதொனங்கள்  

 கழிவமறகள் 

 பட்டியில் -கட்ைொைல் நொய்கமள உைொவவிடும் பகுதிகள்  

 பூங்கொக்கள் அல்ைது ரபொழுதுரபொக்குப் பகுதிகளில் உள்ள இருக்மககள்  

 சமூக ைற்றும் ஒதுக்குப்புறைொன ரதொட்ைங்கள்  
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பின்வருவன உட்பை ரைரை குறிப்பிைப்பைொத பிற ரவளிப்புறப் 

ரபொழுதுரபொக்கு வசதிகள் யொவும் ைொகொண விதிமுமறகளின் கீழ் 

மூைப்பட்டுள்ளன: 

 சிற்றுைொவுக்குப் பயன்படுத்தும் ரைமசகள் ைற்றும் தங்குைிைங்கள்  

 ரகொல்ஃப் மைதொனங்கள்  

 டிஸ்க் ரகொல்ஃப் மைதொனங்கள்  

 விமளயொட்டு ைன்றங்கள் ைற்றும் களங்கள் ( அதொவது கூமைப்பந்து ைற்றும் 

ரைன்னிஸ் ரகொர்ட்டுகள் , கொல்ப்பந்து மைதொனங்கள், ரபஸ்பொல் 

மைதொனங்கள், புல்ரவளிப் பந்துவீச்சுத் தளங்கள்)  

 BMX (ஒருங்கிமணந்த மசக்கிள் ஓட்ைப் பந்தயம்) ைற்றும் பனிச்சறுக்கல் 

மையங்கள் (skate parks)  

 ரவளிப்புற உைற்பயிற்சி உபக ணங்கள்  

 விமளயொட்டுத் திைல்கள் (Dry pads – உதொ ணைொக, பைவிதப்-

பொவமனக்குொிய விமளயொட்டுத் திைல்கள்)  

ரவளிப்புற உைற்பயிற்சி வகுப்புகள் ைற்றும் உைற் பயிற்சிகள்  ஆகியன 

அனுைதிக்கப்பைவில்மை. 

உட்புற விமளயொட்டு ைற்றும் ரபொழுதுரபொக்கு உைற்பயிற்சி வசதிகள் 

வம யறுக்கப்பட்ை விதிவிைக்குகளுைன் மூைப்பட்டுள்ளன (அதொவது ரதொழில்முமற 

ைற்றும் உயர் ரசயற்திறன் ரகொண்ை விமளயொட்டு வீ ர்களின் பயன்பொடு, 

குமறபொடுகள் உள்ள ஒன் ொறிரயொ வொசிகளுக்கொன அணுகல் சட்ைத்தொல் 

வம யறுக்கப்பட்டுள்ளதன்படி ஊனமுற்ற நபர்களுக்கொன உைற் சிகிச்மசக்கொன 

அணுகல் ஆகியன தவிர்ந்தமவ). 

நூைகங்கள்  

நூைகங்கள் திறந்திருக்கும், ஆனொல் ரதொடுமக இல்ைொது எடுத்துச்-ரசல்லும் 

ரபொருட்களுக்கு எனப்  பயன்பொடு ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புத்தகங்கள் ைற்றும் 

பிற சுற்மக ரநறிப் ரபொருட்கமள எடுத்துச் ரசல்வதற்குத் ரதொமைரபசியில் அல்ைது 

இமணயத்தளத்தில் முன்பதிவு ரசய்யப்பை ரவண்டும். 

ரசல்ைப்பி ொணிப்   

ப ொைொிப்பு  

கொல்நமைக்கொன ரசமவகள் அனுைதிக்கப்படுகின்றன.  

ரசல்ைப்பி ொணி ப ொைொிப்பு ரசமவகள், ரசல்ைப்பி ொணி நமைபயிற்சிச்  ரசமவகள், 

ரசல்ைப்பி ொணிமயச் சீர்ப்படுத்தல் ைற்றும் ரசல்ைப்பி ொணி பயிற்சி ரசமவகள் 

ரபொன்ற ரசல்ைப்பி ொணிகளின்  ரசமவகள் அனுைதிக்கப்படுகின்றன. 
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வீட்டுக்குொிய ரசமவகள் 

பிள்மளகள், மூத்தவர்கள் ைற்றும் எளிதில் பொதிக்கப்பைக்கூடியவர்கள் ஆகிரயொருக்கு 

உதவும் வீட்டுக்குொிய ரசமவகளும் அத்துைன் சுத்திகொிப்பு ைற்றும் ப ொைொிப்பு 

ரசமவகளும் அனுைதிக்கப்படுகின்றன. 

 

 


