கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ைது: டிசம்பர் 29,2020
ககாவிட்-19 டைாகராண்கைா வாசிகளுக்கான ஊரைங்கு வழிகாட்டி
இந்த வழிகாட்டி, க ோவிட்-19 பரவலைத் தடுக் , நவம்பர் 23 அன்று ட ோகரோண்க ோவில் டதோ ங் ப்பட்

“ ிகர-ஊர ங்கு”

ோைத்தின்கபோது கதலவப்படும் த வல் லை ட ோகரோண்க ோவில் குடியிருப்கபோருக்கு அைிக்கும். இந்த வழி ோட்டி
“டெய்யகவண்டியலவ” மற்றும் “டெய்யக்கூ ோதலவ” என வழங் ப்பட்டுள்ைது. இந்த வழிமுடைகளில் சிலவற்டை மீறுவது
என்பது மாகாண ஒழுங்குமுடைகளின்கீழ் குற்ைமாகக் கருதப்படும் என்படதத் டதாிந்துடகாள்வது முக்கியமானதாகும்.
இந்த வழிக்காட்டி சட்ை அைிவுடர அல்ல. டபாருந்தும் அடனத்து மாகாண ஒழுங்குமுடைகளுைன் சட்ை ஒழுங்குமுடைடய
உறுதி டசய்ய, தனிநபர் ைு ம் வணிகங்களும் ஊரைங்கு ஒழுங்குமுடைகடள ஆகலாசித்து மற்றும்/அல்ைது ெட்
அறிவுலரலயப் டபறகவண்டும். பூங்காக்கள் மற்றும் டபாது இைங்களில் நகரத்தின் முகக்கவசங்கள் சட்ைம், மற்றும் சமூக
இடைடவளி சட்ைம் டசயல்பாட்டில் இருக்கும் என்படத நிடனவில் டகாள்க.
ககாவிட் -19 பற்றி உங் ளுக்கு க ள்வி ள் ஏகதனும் இருந்தோல், ட ோகரோண்க ோ டபோது ஆகரோக் ியம் டதோலைகபெி எண்
416-338-7600 க்கு அலழக் வும். டமோழிடபயர்ப்பு பை டமோழி ைில் ில க்கும்.
டைாகராண்கைாவில் ககாவிட்-19 பரவலைத் தடுக் உதவியலமக்கு நன்றி.
பணி & பள்ளி
டசய்யகவண்டியடவ *
கட்ைாயம் டசய்யகவண்டிய பயணங்களான பணி, பண்ணி
அல்லது மருத்துவ வருடககள் கபான்ைவற்டை தவிர்த்து
மற்ை கநரங்களில் வீட்டிகலகய இருங்கள்.
முடிந்தவடர வீட்டிலிருந்கத பணிபுாியுங்கள்.

உங்கள் அைிகுைிகள் குடைவானதாக இருந்தாலும்,
உங்களுக்கு உைல் நலம் சாியில்டலடயன்ைால் வீட்டிகலகய
இருங்கள்.
மாகாண ஒழுங்குமுடைகளின்படி இடைநிடல மற்றும்
இளநிடல பள்ளிகடள ஆன்டலனில் கலந்துடகாள்ளுங்கள்
மற்றும் கமல்நிடல வகுப்புகளுக்கு கநரடி அைிவுறுத்தல்
இருந்தால் அன்ைி, ஆன்டலனிகலகய கலந்துடகாள்ளுங்கள்.

டசய்யக்கூைாதடவ
இன்ைியடமயாத பயணங்கள் மற்றும் அவசரநிடலகள்
தவிர்த்த மற்ை கநரங்களில் உங்கள் இைத்திலிருந்து
டவளிகய டசல்லுதல்.
பணியிைத்தில் உங்கள் முகக்கவாசத்டத அணிய,
பணியிைத்தில் சக ஊழியர்களிைமிருந்து சமூக இடைடவளி
கடைபிடிக்க மைந்துகபாகுதல்.
உங்களுக்கு உைல் நலம் சாியில்டலடயன்ைால் டவளியில்
டசல்லுதல்.
உங்கள் வீட்டில் அல்லது டவளியில் உங்கள் நண்பர்களுைன்
ஒன்ைிடணந்து பார்ட்டி டசய்வது.
கநரடி பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துடகாள்ளுதல்.

பார்டவயாளர்கள் மற்றும் சமூக கூட்ைங்கள்
டசய்யகவண்டியடவ *
வயதானவர்கள் மற்றும்/அல்லது குடைபாடு
உள்ளவர்களுக்கு கதடவப்பட்ைால் மட்டுகம, உங்கள்
வீட்டிற்குள் வீட்டு பராமாிப்பு மற்றும் முக்கிய ஆதரவு
கசடவகடள அனுமதித்தல்.

டசய்யக்கூைாதடவ
குைிப்பிட்ை கநாக்கங்கள் தவிர்த்த மற்ை இதர கசடவகள்
அனுமதிக்கப்பைாத மற்றும்/அல்லது கதடவப்பைாதவர்கடள
உங்கள் வீட்டிற்குள் அனுமதித்தல்.

Tamil

டசய்யகவண்டியடவ *
நீங்கள் வசிப்பவர்களுைன் மட்டுகம உங்கள் வீட்டில் தங்கி
இருத்தல். நீங்கள் தனியாக இருந்தால், நீங்கள் மற்ை
நபர்/வீட்டினருைன் பிரத்திகயகமான டதாைர்பு
டவத்திருக்கலாம்.
டவளிக்காற்டை டபறுவதற்கும் உதற்பயிற்சி டசய்வதற்கும்
உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுைன் அல்லது தனிகய
டவளியில் டசல்லுதல்.
குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினர்களின்
கநாய்த்தன்டமடய கசாதித்தல்.

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ைது: டிசம்பர் 29,2020
டசய்யக்கூைாதடவ
நீங்கள் வசிக்கும் நபர் தவிர்த்து, உட்புை டபாது கூட்ைங்கள்
அல்லது சமூக கூட்ைங்கடள நைத்துவது அல்லது
கலந்துடகாள்வது.
10 நபர்களுக்கும் அதிகமான நபர்கள் இருக்கும் டவளிப்புை
டபாது நிகழ்ச்சிகள் அல்லது டவளிப்புை சமூக கூட்ைங்களில்
கலந்துடகாள்ளுதல் அல்லது நைத்துதல்.
கநாய்டதாற்று ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளவர்களிைம்
அவர்களுக்கு மளிடகப் டபாருட்கள் அல்லது இதர
டபாருட்கள் கதடவயா என ககட்க மைந்துவிடுதல்.

வீட்டு/குழந்டத பராமாிப்பு
டசய்யகவண்டியடவ *
குழந்டத பராமாிப்பு டமயங்கள் மற்றும் வீட்டில் குழந்டத
பராமாிப்பு இயக்கங்கள் மற்றும் வழங்குனர்கள் டதாைர்ந்து
டசயல்படுதல்.

குழந்டதகள், முதியவர்கள் மற்றும்/அல்லது கநாய்தாக்கம்
எளிதாக ஏற்படும் நபர்களுக்கு ஆதரவு கதடவப்படும்கபாது
வீடு சுத்தம் டசய்தல், சடமயல், பராமாிப்பாளர்கள் மற்றும்
குழந்டத பராமாிப்பாளர்கள் கபான்ை கசடவகடளப்
பயன்படுத்துதல்.

டசய்யக்கூைாதடவ

குழந்டத பராமாிப்பு மற்றும் இளநிடல வயது சட்ைத்தால்
வடரயறுக்கப்பட்ை அனுமதிக்கப்பட்ை குழந்டத பராமாிப்பு
கசடவகடள நீங்கள் இயக்கினால் அன்ைி, உங்களுக்குச்
டசாந்தமாகாத குழந்டதகள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருடக
புாிதல்.
மாகாண ஒழுங்குமுடைகளின் கீகழ
அனுமதிக்கப்பட்ைவர்கள் தவிர்த்த கவறு எவடரயும் உங்கள்
வீட்டில் டவத்திருத்தல்.

உணவு & பானம்
டசய்யகவண்டியடவ *
மதுபானம் உள்ளிட்ைவற்டை உணவகம் அல்லது
பாாிலிருந்து எடுத்து டசல்லுதல் அல்லது டைலிவாி
டசய்யும்படி ஆர்ைர் டசய்தல்.

டசய்யக்கூைாதடவ
உணவகம், பார் அல்லது உணவு மற்றும் பானங்கள்
விற்கப்படும் இைங்களில் - உள்கள மற்றும் டவளிகய உணவருந்துதல் அல்லது பருகுதல்

ஷாப்பிங்
டசய்யகவண்டியடவ *
நீங்கள் தனியாககவா அல்லது கதடவயான நிடலயில்
மற்டைாரு நபருைன் அத்தியாவசிய டபாருட்கள்
வாங்குவதற்காக ஷாப்பிங் டசல்லுதல். வாரம் ஒருமுடை
மட்டுகம அத்தியாவசிய டபாருட்களுக்காக மட்டுகம
ஷாப்பிங் டசய்தல்.
வர்த்தகர்களிைம் டவளிப்புை பிக்கப் அல்லது ஆன்டலனில்
ஷாப்பிங் டசய்ய ஏற்பாடு டசய்தல்.

டசய்யக்கூைாதடவ
கதடவ இல்லாத டபாருட்களுக்காக அல்லது குழுவாகச்
டசன்று ஷாப்பிங் டசய்தல்.

அத்தியாவசியமற்ை டபாருட்கள் டகாண்ை
விற்படனயாளர்களிைம் கநரடியாக டசன்று ஷாப்பிங்
டசய்தல்.

Tamil

டசய்யகவண்டியடவ *
மருந்தகங்கள், மளிடகப்டபாருட்கள், அத்தியாவசியப்
டபாருட்கள், மளிடகப் டபாருட்கள் விற்கும் தள்ளுபடி
மற்றும் பிக் பாக்ஸ் காடிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சந்டதகள்
மற்றும் முதன்டம நிடல மளிடகப்டபாருட்கள் விற்கும் இதர
கடைகள் கபான்ை அத்தியாவசிய விற்படனயாளர்களிைம்
மட்டுகம கநரடியாக டசன்று ஷாப்பிங் டசய்தல்.
மளிடகப் டபாருட்கள், மருத்துவ அலுவை ங் ள் மற்றும்
மருந்த ங் ள் கபோன்ற அத்தியோவெிய வணி ங் ள்
திறந்திருக்கும் மோல் ளுக்கு மட்டுகம டெல்லுதல் அல்ைது
நியமிக்கப்பட்ை பகுதிகளில் அத்தியாவசியமற்ை
டபாருட்கடள விற்கும் விற்படனயாளர்களிைமிருந்து
டபாருட்கடள பிக்கப் டசய்தல்.

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ைது: டிசம்பர் 29,2020
டசய்யக்கூைாதடவ
அத்தியாவசியமற்ை டபாருட்கள் டகாண்ை
விற்படனயாளர்களிைம் கநரடியாக டசன்று ஷாப்பிங்
டசய்தல்.

மருந்தகங்கள், மளிடக கடைகள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்டகட்
கபான்ை அத்தியாவசிய கசடவகள் தவிர்த்த, மால்களில்
கநரடியாக ஷாப்பிங் டசய்தல். மற்ை இதர
விற்படனயாளர்களும் மூைப்பட்டுள்ளனர்.

மாலின் உள்ள நியமிக்கப்பட்ை பகுதியில் நீங்கள் பிக்கப்
டசய்வதாக இருந்தால், அத்தியோவெியமற்ற டபோருட் ள்
விற்கும் விற்பலனயோைர் ைி மிருந்து டபோருட் லை பிக் ப்
டெய்ய கநரத்லத திட் மி வும்.
தனியாககவா அல்லது உதவி கதடவப்படும் கநரத்தில் ஒரு
நபருைன் டசன்ட். லாரன்ஸ் மார்க்டகட் டதற்கு (டமயின்)
மார்க்டகட் கட்டிைத்தில் மற்றும் சனிக்கிழடம விவசாயிகள்
சந்டதயில் உணவுக்காக ஷாப்பிங் டசய்தல்.

டநருக்கடி அல்லது சமூக கூட்ைத்டத ஏற்படுத்தும் ஓர்
குழுவாககவா அல்லது சுற்றுலாவிற்காககவா அல்லது ஓய்வு
எடுப்பதற்காககவா டசன்ட். லாரன்ஸ் சந்டதக்குச்
டசல்லுதல்.

டபாது இைங்கள்
டசய்யகவண்டியடவ *
திைந்திருக்கும் டபாது இைங்கடளப் பயன்படுத்துதல். ஓர்
டநருக்கமாக டபாருந்தும் முகக்கவசத்டத அணிந்து,
மற்ைவர்களிைம் இரண்டு மீட்ைர் இடைடவளி விட்டு
நிற்கவும்.

டசய்யக்கூைாதடவ
டீடீசி, ைாக்சி அல்லது வாைடகக் கார் உள்ளிட்ை டபாது
இைத்தின் உள்கள முகக்கவசத்டத நீக்குதல்

டபாழுதுப்கபாக்கு
டசய்யகவண்டியடவ *
விடளயாட்டு டமதானங்கள், டைாகபாகாணிங்க் ஹில்ஸ்,
உைற்பயிற்சி சாதனம் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ை நாய்கள்
பூங்காக்கள் கபான்ை நகரத்தின் டவளிப்புை இைங்களில்,
நீங்கள் வசிக்கும் நபருைன் மட்டுகம டசல்லவும் அல்லது
உங்களுைன் வசிக்காத நபாிைமிருந்து இரண்டு மீட்ைர்
இடைடவளி விட்டு டசல்லவும்.
உங்கள் வீட்டில் அல்லது டவளியில் உைற்பயிற்சி டசய்தல்.

டசய்யக்கூைாதடவ
இந்த இைங்கடளப் பயன்படுத்தும்கபாது 10 நபர்களுக்கும்
கமலாக விடளயாட்டு, கூட்ைம் அல்லது டவளிப்புைத்தில்
விடளயாடுதல் அல்லது பயிற்சி டசய்தல்.

உட்புை அல்லது டவளிப்புை விடளயாட்டு அல்லது
டபாழுதுப்கபாக்கு வகுப்புகள் அல்லது ஜிம், உைற்பயிற்சி
கூட்ைங்கள், நைனப் பயிற்சி நிடலயங்கள் அல்லது சமூக
டபாழுதுகபாக்கு டமயங்கள் (குைிப்பிட்ை டதாழில்சார்
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டசய்யகவண்டியடவ *

நியமிக்கப்பட்ை கநரங்களில் ஓர் டவளிப்புை ாிங்கில்
ஸ்ககட்டிங் டசல்லுதல்.

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ைது: டிசம்பர் 29,2020
டசய்யக்கூைாதடவ
மற்றும் அதிக டசயல்திைன் டகாண்ை விடளயாட்டுகளுக்கு
விதிவிலக்கு உள்ளது) கபான்ை இைங்களுக்குச் டசல்லுதல்.
எந்த ஒரு கநரத்திலும் டவளிப்புை ாிங்கில் ஷின்னி அல்லது
ஏற்பாடு டசய்யப்பட்ை ஹாக்கி விடளயாடுதல்.

கசடவகள், சுற்றுலா இைங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்
டசய்யகவண்டியடவ *
கருத்தரங்குகள் மற்றும் சிைப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆன்டலனில்
கலந்துடகாள்ளுதல்.

10 நபர்களுக்கு மிகாமல் கநரடியாககவா அல்லது
ஆன்டலனிகலா, மனநல அல்லது டபாருள் பயன்பாடு
ஆதரவு கூட்ைங்களில் கலந்துடகாள்ளுதல்.
அதிகபட்சமாக 10 நபர்களுைன் (உட்புை மற்றும் டவளிப்புை)
கநரடியாககவா அல்லது ஆன்டலனிகலா ஓர் திருமணம்,
இறுதிச்சைங்கு அல்லது மதம் சார்ந்த நிகழ்வுகள்
கபான்ைவற்ைில் கலந்துடகாள்ளுதல்.

அனுமதிக்கப்பட்ை குழந்டத பராமாிப்பு மற்றும் குழந்டத
பராமாிப்பு நிகழ்ச்சிகள், மனநல ஆகராக்கியம் அல்லது
டபாருள் பயன்பாடு ஆதரவு கசடவகள் (10 நபர்கள்
வடரயில்), சமூக கசடவகள் மற்றும் ஒரு டபாது
கழிப்படைடய எவ்வாறு பயன்படுத்துதல்
உள்ளிட்ைவற்றுக்காக ஓர் சமூக டமயத்திற்குச் டசல்லுதல்.
ஆன்டலன் மூலமாக டைாகராண்கைா விலங்கியல் மற்றும்
டஹ பார்க் விலங்கியல் மற்றும் ாிவர்கைல் பார்ம்-ஐ
பார்த்தல்.
அருங்காட்சியகங்கள், கடல சார்ந்த கண்காட்சி மற்றும் இதர
இைங்கடள ஆன்டலனில் பார்த்தல்.
நூலகத்தில் டவளிப்புை புத்தகங்கள் வாங்குதல் அல்லது
டகாடுத்தல், அனுமதிக்கப்பட்ை குழந்டத பராமாிப்பு மற்றும்
குழந்டத பராமாிப்பு நிகழ்ச்சிகள், மனநல ஆகராக்கியம்
அல்லது டபாருட்கள் பயன்பாடு ஆதரவு கசடவகள் (10
நபர்கள் வடரயிலானது) , சமூக கசடவகள்
கபான்ைவற்றுக்காக டசல்லுதல்.
உைல் டசயல்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் மசாஜ் கபான்ை
கசடவகளுக்காக மருத்துவ அத்தியாவசிய உைல்நல
பராமாிப்பு முன்பதிவுகளில் கலந்துடகாள்ளுதல். நீங்கள்
வீட்டில் இருந்தபடிகய கமற்டகாள்ளக்கூடிய தனிப்பட்ை
அழகியல் மாற்று வழிகடள கருத்தில் டகாள்ளுங்கள்.

டசய்யக்கூைாதடவ
மாகாண ஒழுங்குமுடையால் அனுமதிக்கப்பட்ை டபாிய
ஹால்கள், கஹாட்ைல் கருத்தரங்கு அடைகள் மற்றும்
கன்டவன்ஷன் டமயங்கள் கபான்ை சிைப்பு நிகழ்வு இைங்கள்
உள்ளிட்ை கூட்ைம் மற்றும் நிகழ்ச்சி இைங்களில்
கலந்துடகாள்ளுதல்.
மாகாண ஒழுங்குமுடைகளால் அனுமதிக்கப்பட்ை
கநாக்கங்கள் தவிர்த்து கவறு எந்த கூட்ைங்களிலும்
கலந்துடகாள்ளாதீர்கள்.
உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அல்லது நீங்கள் தனியாக
இருந்தால் மற்டைாரு நபருைன் உள்ள நிடலகள் தவிர்த்து,
ஏகதனும் மதம் சார்ந்த கசடவ, திருமணம் , இறுதிச்சைங்கு
கபான்ை ஏகதனும் இதர சமூக கூட்ைங்கள் அல்லது உட்புை
வரகவற்பு விழாக்கள் கபான்ைவற்ைில் கலந்துடகாள்ளுதல்
அல்லது ஏற்பாடு டசய்தல்.
அனுமதிக்கப்பட்ை கநாக்கங்கள் தவிர்த்த கவறு ஏகதனும்
காரணங்களுக்காக ஓர் சமூக டமயத்டதப் பயன்படுத்துதல்.

கநரடியாக டைாகராண்கைா விலங்கியல், டஹ பார்க்
விலங்கியல் அல்லது ாிவர்கைல் பண்டணக்குச் டசல்லுதல்.
அருங்காட்சியகங்கள், சினிமா திகயட்ைர்கள் மற்றும் இதர
இைங்களுக்கு கநரடியாகச் டசல்லுதல்.
அனுமதிக்கப்பட்ை கநாக்கங்கள் தவிர்த்த கவறு ஏகதனும்
காரணங்களுக்காக நூலக கட்டிைங்களுக்குள் நுடழதல்.

தடலமுடி திருத்தம், சலூன், நகம் சலூன், கைனிங்க்
ஸ்டூடிகயாஸ், ைாட்டூ நிடலயங்கள் மற்றும் இதர அழகியல்
கசடவகள் கபான்ை தனிநபர் அழகியல் கசடவகளுக்கு
கநாில் டசல்லுதல்
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நகரச் கசடவகள்
டசய்யகவண்டியடவ *
ஆன்டலனிகலா அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாககவா வீட்டு
வாி அல்லது பயன்பாட்டு கசடவகளுக்கான கபடமண்ட்டை
டசய்தல், அல்லது ஆன்டலனில் கட்டிை
அனுமதிப்புகளுக்காக விண்ணப்பித்தல்.
நகர கசடவகடள toronto.ca மூலம் ஆன்டலனில் அல்லது
311 மூலம் டதாடலகபசியில் அணுகலாம். ஓர் நகர
அடமப்புைன் டபாது ஆகலாசடனகள் அல்லது ஓர் டபாது
நியமித்தலுக்காக ஆன்லனில் பதிவு டசய்தல்.
ஓர் திருமண உாிமத்டத - முன் அனுமதி இருந்தால் மட்டுகம
கநரடியாகச் டசன்று - நார்த் கயார்க் சிவிக் டமயத்தில்
டபற்றுக்டகாள்ளுங்கள்.

டசய்யக்கூைாதடவ
ஓர் நகர நிடலயத்திற்குச் டசல்லுதல். அடனத்து நகர
நிடலயங்கள் மற்றும் கட்டிைங்களும் டபாதுமக்கள்
பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓர் நகர நிடலயத்திற்குச் டசல்லுதல். அடனத்து நகர
நிடலயங்கள் மற்றும் கட்டிைங்களும் டபாதுமக்கள்
பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூைப்பட்டிருக்கும் நகர ஹால் திருமண பகுதியில் திருமணம்
டசய்ய முயற்சித்தல்.

*அலனத்து அனுமதிக்கப்பட்ை டசயல்பாடுகளும், டபோருந்தும் டபோது ஆகரோக் ிய வழி ோட்டுதல், மு க் வெங் ள்
ஒழுங்குமுலற ள், ட ோகரோண்க ோ ந ர டபோது ெமூ இல டவைி ெட் ம் கபோன்றவற்று ன் இணங் ி இருக் கதலவக்கு
ஏற்ப டபோருந்தக்கூடியலவயோகும்.
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