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30 ஜைவரி 2020 அன்று, உல� சு�ோ்தோர அமைப்பு 
(WHO), COVID-19 என்ற பு்திய க�ோகரோைோ 
மவரஸ் கேோய் தீவிர பரவமல, அது பரவும் 
கவ�ம் ைற்றும் அளவின் அடிப்பமையில், 
சரவக்தச அளவில் �வமலப்படும் வி்தைோை 
கபோது சு�ோ்தோர அவசரேிமல (PHEIC) என்று 
அறிவித்தது.

WHO ைற்றும் உலக�ங�ிலும் உள்ள 
கபோது சு�ோ்தோர அ்தி�ோரி�ள் COVID-19 தீவிர 
பரவமலக் �ட்டுப்படுத்த ேைவடிக்ம� எடுதது 
வரு�ின்றைர1. இயலோமை உள்ள சில ைக்�ள் 
COVID-19 ஆல் ைி�வும் குறிப்பிைத்தக்� அளவில் 
போ்திக்�ப்பைலோம். இ்தில் ஈடுபட்டுள்ள முக்�ிய 
ேபர�ளோல் கபோருத்தைோை போது�ோப்பு 
ேைவடிக்ம��ள் எடுக்�ப்பட்ைோல் இந்த 
்தோக்�தம்த குமறக்�லோம்.

  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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COVID-19 தீவி� ப�வலின் கபோது  
மோற்றுத்கிறனோளி�ளுககு கூடு்ல்  
ப�ிசீலமன�ள் ஏன் க்மவபபடு�கின்றன? 

COVID-19 தீவிர பரவல் சூழலில் கூட, மாற்றுத்திறனாளிகள் 
வழககமான சுகா்ார பராமரிப்பு சேவவகள், நீர் மற்றும் சுகா்ார 
சேவவகள் மற்றும் அவர்களுககுத ச்வவயான பபாது சுகா்ார 
்கவல்கவள அணுக முடியும் எனபவ் உறு்திப்படுத் 
நடவடிகவககள் எடுககப்பட சவண்டும். 

பினவரும் காரணஙகளினால், மாற்றுத்திறனாளிகளுககு 
COVID-19 ப்ாற்று ஏற்படுவ்ற்கான அ்திக ஆபதது உள்ளது: 

– வக கழுவு்ல் சபானற அடிப்பவட சுகா்ார பேயல்கவள 
பேயவ்ற்கான ்வடகள் (எ.கா. சேண்்டசபேினகள், ேிஙககுகள் 
அல்்லது நீர் குழாயகள் ஆகதியவற்வற உடல் ரீ்தியாக எளி்தில் 
அணுக முடியாமல் இருகக்லாம், அல்்லது ்ஙகள் வககவள 
நனறாக ச்யததுக கழுவ முடியாமல் இருகக்லாம்); 

– கூடு்ல் ஆ்ரவு ச்வவப்படுவ்ாச்லா அல்்லது ஒரு அவமப்பில் 
இருப்ப்னாச்லா, ேமூக இவடபவளிவய கவடபிடிகக 
முடியாமல் சபாக்லாம்; 

– ்ாம் இருககும் சூழவ்லப் பற்றி அறிந்து பகாள்ளசவா அல்்லது 
உடல் ஆ்ரவிற்காகசவா பபாரு்டகவள ப்ாட சவண்டிய அவேியம்; 

– பபாது சுகா்ார ்கவல்கவள அணுகுவ்திலுள்ள ேிரமஙகள். 

பினவரும் காரணஙகளினால், மாற்றுத்திறனாளிகளுககு 
சநாயதப்ாற்று ஏற்ப்டடால் அது கடுவமயான சநாவய 
விவளவிககும் அபாயம் உள்ளது: 

– குவறபா்டடினால் உள்ள உடல்நதிவ்ல; மற்றும் 

– சுகா்ார சேவவவய அணுகுவ்ற்கான ்வடகள். 

மாற்றுத்திறனாளிகளுககு அவர்கள் நம்பியிருககும் சேவவகள் 
கடுவமயாக பா்திககப்படுவ்ன காரணமாக, சநாய பரவலினால் 
அவர்கள் அ்திகம் பா்திககப்பட்லாம். 

முககதிய பஙகு்ாரர்கள் ்குந்் நடவடிகவக எடுப்ப்ால், 
மாற்றுத்திறனாளி அனுபவிககும் பிரசேிவனகவளக 
குவறகக முடியும். 
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COVID-19 ககு உங�மள சவளிபபடுத்கிக 
ச�ோள்வம் குமறக�வும் 

  
 

  
  

 
 

 
 
 

  

   

 
  

 
 

  
  

 

  
 

  

 

சசயல்படுததுகவோருக�ோன 
ஆகலோசமன�ள் 

மோற்றுத்கிறனோளி மற்றும் அவர�ளது 
இல்ல உறுபபினர�ளுக�ோன சசயல்போட்டு 
நடவடிகம��ள் 

COVID-19 தீவிர பரவலின சபாது வக சுகா்ாரம், சுவாே முவறகள் 
மற்றும் ேமூக இவடபவளி சபானற பாதுகாப்பு நடவடிகவககள் 
குறித் WHO வழிகா்டடு்வ்ல, குவறபாடுவடய ஒவபவாருவரும் 
மற்றும் அவர்களது குடும்பத்ாரும் பினபற்ற சவண்டும்.2 

இந்் அடிப்பவட பாதுகாப்பு நடவடிகவககவளப் பினபற்றுவ்தில் 
உஙகளுககு ஏச்னும் ேிரமம் இருந்்ால் (எடுததுககா்டடாக, உஙகள் 
வககவளத ்வறாமல் கழுவ ஒரு சேண்்டசபேின / ேிஙக / நீர் 
பம்வப அணுக முடியாமல் இருத்ல்), மாற்று வழிகவள கண்டறிய 
உஙகள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுடன 
இவணந்து பேயல்படுஙகள். கூடு்்லாக: 

– மற்றவர்களிடமிருந்து குவறந்்ப்டேம் ஒரு மீ்டடராவது வி்லகதி 
இருந்து ேமூக இவடபவளிவய கவடபிடியுஙகள். 

– பநரிே்லான சூழல்கவள முடிந்்வவர ்விர்ககவும், 
மற்றவர்களுடனான உடல் ரீ்தியான ப்ாடர்வபக குவறககவும். 
சூப்பர்மார்கபக்ட அல்்லது மருந்்கத்திற்கு பநரிே்லான சநரத்தில் 
பேல்வவ் ்விர்ககவும். குவறபாடு உவடயவர்களுககாக 
கவடகள் ஒதுககதியிருககும் பிரத்திசயகமான சநரஙகவள 
பயனபடுத்திக பகாள்ளுஙகள். 

– ஆனவ்லனில் அல்்லது ப்ாவ்லசபேியின மூ்லம் பபாரு்டகவள 
வாஙகுஙகள் அல்்லது பநரிே்லான சூழல்கவள ்விர்கக 
குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் அல்்லது பராமரிப்பாளர்களின 
உ்விவய நாடுஙகள். 

– நீஙகள் அடிககடி பபாது இடஙகளுககு பேல்்ல சவண்டிய ச்வவவய 
குவறகக, உஙகளுககு ச்வவயான உணவு, துப்புரவு பபாரு்டகள், 
மருந்து அல்்லது மருததுவ பபாரு்டகள் சபானறவற்வற பமாத் 
அளவில் வாஙகுவது குறிதது ேிந்்தியுஙகள். 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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நீங�ள் COVID-19 இனோல் போ்கிக�பபடககூடிய 
சோத்கியம் இருக�லோம் என்ப்ோல் உங�ள் வீட்மடத 
்யோர சசயயவும் 

  
 

  

 
 

– முடிந்்ால் வீ்டடிலிருந்து சவவ்ல பேயயுஙகள், குறிப்பாக 
நீஙகள் வழககமாக பிஸியான அல்்லது பநரிே்லான சூழலில் 
பணியாற்றுபவராக இருந்்ால். 

– நீஙக பயனபடுத்ககூடிய உ்வி ்யாரிப்புகள், அடிககடி கதிருமி 
நீககம் பேயயப்படுவவ் உறு்திபேயது பகாள்ளுஙகள்; ேககர 
நாற்காலிகள், நவடபயிற்ேி கம்புகள், வாககர்கள், பரிமாற்ற 
ப்லவககள், பவள்வள கம்புகள் அல்்லது பபாது இடஙகளில் 
அடிககடி வகயாளப்ப்டடு பயனபடுத்ப்படும் சவறு எந்் 
்யாரிப்புகளும் இ்தில் அடஙகும். 

உங�ளுககுத க்மவயோன �வனிபபும் ஆ்�வும் 
ச்ோடரந்து �கிமடபபம் உறு்கிபபடுத் ஒரு ்கிட்டம் 
மவத்கிருக�வும் 

– நீஙகள் பராமரிப்பாளர்கவள நம்பியிருந்்ால், ஒனறு 
அல்்லது அ்ற்கும் சமற்ப்டடவர்கவள ோர்ந்்திருத்ல் நல்்லது, 
ஏபனனறால் ஒருவருககு உடல்நதிவ்ல ேரியில்்லாமல் அல்்லது 
சுய-்னிவமப்படுத்ப்பட சவண்டிய நதிவ்லயில் மற்றவர்கள் 
உ்வ்லாம். 

– நீஙகள் ஒரு ஏபெனேி மூ்லம் பராமரிப்பாளர்கவள ஏற்பாடு 
பேய்ால், பணியாளர் பற்றாககுவறவய ஈடுபேயய அவர்கள் 
எனன ்தி்டடம் வவத்திருககதிறார்கள் எனபவ்க கண்டறியவும். 
குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும், அவர்கள் எனன கூடு்ல் 
ஆ்ரவு வழஙக முடியும் எனபது குறிததும், அவர்கவள நீஙகள் 
அவழகக சவண்டிய சூழநதிவ்லகள் பற்றியும் சபே விரும்ப்லாம். 

– உஙகளுககு உ்வி ச்வவப்ப்டடால் உஙகள் ேமூகத்தில் நீஙகள் 
அணுகககூடிய நதிறுவனஙகவள அவடயாளம் காணவும். 

– உஙகளுககு உடல்நதிவ்ல ேரியில்்லாமல் சபாகும் ப்டேத்தில், 
உஙகள் வீ்டடிலுள்ளவர்களுககு, நீஙகள் நம்பும் நண்பர்கள் மற்றும் 
குடும்பத்தினர் உ்டபட, ச்வவயான எந்் முககதியமான ்கவலும் 
ப்ரிந்்திருககதிறது எனபவ் உறு்திப்படுத்திக பகாள்ளுஙகள்.3 

இது உஙகள் உடல்ந்லக காப்பீடு, உஙகள் மருந்துகள் மற்றும் 
உஙகவளச ோர்ந்்வர்களின (குழந்வ்கள், வய்ான பபற்சறார் 
அல்்லது பேல்்லப்பிராணிகளின) பராமரிப்புத ச்வவகள் 
பற்றிய ்கவல்களாக இருகக்லாம். 

3   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng
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–  சுகா்ாரப் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் அல்்லது சுகா்ாரப் 
பாதுகாப்பு ோ்டவ்லனகவள அவழப்பது ப்ாடர்பான உள்ளூர்  
ஆச்லாேவனவயப் பினபற்றவும். 

–  நீஙகள் COVID-19 இனால் பா்திககப்ப்டடால் அல்்லது உஙகளுககு  
உ்வி ச்வவப்ப்டடால் அவர்கள் எனன  பேயய  சவண்டும் எனபவ்  
உஙகள் வீ்டடிலுள்ள அவனவரும் ப்ரிந்து வவத்திருப்பவ்  
உறு்திப்படுத்திக  பகாள்ளுஙகள். 

–  அவர்கள் ஏற்கனசவ  அறிமுகமாகவில்வ்ல  எனறால், உஙகள் ஆ்ரவு  
பந்டபவார்ககதில் உள்ளவர்கவள பரஸபரம் அறிமுகப்படுததுஙகள்,  
இ்னால் உஙகளுககு உடல்நதிவ்ல  ேரியில்்லாமல் சபாகும் ப்டேத்தில்  
அவர்கள் ்திறம்பட ப்ாடர்பு பகாள்ள முடியும்.  

–  உஙகளுககு சகள்விகள் எழும் அல்்லது அவேரநதிவ்ல-அல்்லா்  
மருததுவ உ்வி ச்வவப்படும் சுழல்களுககாக, அது ப்ாடர்பான  
படலிபேல்த4 சேவவகள் மற்றும் ோ்டவ்லனகளின  ப்ாவ்லசபேி  
எண்வண அறிந்து பகாள்ளுஙகள். 

வீட்டு உறுபபினர�ள் மற்றும் ப�ோம�ிபபோளர�ளின் 
மன மற்றும் உடல் ஆக�ோக�கியம் 

–  COVID-19  ப்ாற்றிவன  ்டுககும் வவகயில், வீ்டடு உறுப்பினர்கள் 
மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் அவனவரும் வக கழுவு்ல் சபானற  
அடிப்பவட பாதுகாப்பு நடவடிகவககவளச  பேயவவ் உறு்திபேயக. 

–  COVID-19 தீவிர பரவலின  சபாது மனந்லம் குறித்  WHO  
வழிகா்டடு்ல்கள் மற்றும் ்ற்சபாது இருககும் ப்ாற்று-அல்்லா்  
சநாயகவள நதிர்வகதிப்ப்ற்கான வழிகா்டடு்ல்கள் ஆகதியவற்வற  
பினபற்றவும்.5 6  

–  குவறபாடுள்ள குழந்வ்கவள விவளயாடுவது, படிப்பது, 
கற்றல் மற்றும் ப்ாவ்லசபேி அவழப்புகள், உவரகள் அல்்லது 
ேமூக ஊடகஙகவளப் பயனபடுத்தி ப்ாடர்ந்து நண்பர்களுடன  
இவணவவ் ஊககுவிககவும். 

4 படலிபேல்த எனபது பாரம்பரிய சுகா்ார பராமரிப்பு வே்திகளுககு பவளிசய 
சுகா்ார சேவவவய வழஙக, ப்ாவ்லதப்ாடர்பு மற்றும் பமயநதிகர் ப்ாழில்நு்டபதவ்ப் 
பயனபடுததுவ்ாகும் 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
https://�����������.56
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– வீ்டடிலுள்ள எவருககும் வவரஸ இருப்ப்ாக ேந்ச்கதிககப்ப்டடால், 
அந்் நபர் ்னிவமப்படுத்ப்பட சவண்டும், முகமூடி அணியுமாறு 
அறிவுறுத்ப்பட சவண்டும், விவரவில் பரிசோ்வன பேயது 
பகாள்ள சவண்டும்.7 அவனதது சமற்பரப்புகளும் கதிருமிநாேினி 
பகாண்டு சுத்ம் பேயயப்பட சவண்டும், சமலும் வீ்டடிலுள்ள 
அவனவருககுசம அறிகுறிகவளக கண்காணிகக சவண்டும். 
முடிந்்ால், ஏச்னும் சநாய நதிவ்ல அல்்லது குவறவான சநாய 
எ்திர்ப்பு ேக்தி உள்ள எவரும், ்னிவமப்படுத்ப்ப்டட கா்லம் முடியும் 
வவர, ்னி இடத்திற்கு மாற்றப்பட சவண்டும். 

7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng
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அ�சோங�ங�ள் எடுக�கவண்டிய 
நடவடிகம��ள் 

– அவனதது சநரடி மற்றும் ப்திவுபேயயப்ப்டட நதிகழவுகள் மற்றும் 
்கவல்ப்ாடர்புகளில் ்வ்லப்பு மற்றும் வேவக பமாழிவய 
சேர்ககவும். இ்தில் ச்ேிய முகவரிகள், பத்திரிவகயாளர் 
ேந்்திப்புகள் மற்றும் சநரடி ேமூக ஊடகஙகள் அடஙகும். 

– அறிவுோர் இய்லாவம அல்்லது அறிவாற்றல் குவறபாடு 
உள்ளவர்களும் அணுகககூடிய வவகயில் பபாதுததுவற 
்கவல்கவள “எளி்தில் படிககககூடிய” வடிவமாக மாற்றவும். 

– க்டடவமககப்ப்டட ்வ்லப்புகள், பபரிய அசசு, பிபரயல் ப்திப்புகள் 
மற்றும் காது சகளா்வர்களுககான வடிவஙகளுடன பபாருத்மான 
ஆவண வடிவஙகவள (“சவர்்ட” சபானறவவ) பயனபடுததுவ்ன 
மூ்லம் எளி்தில் அணுகககூடிய எழுதது வடிவி்லான ்கவல்கவள 
உருவாககுஙகள். 

– ஆவணஙகளுககுள் அல்்லது ேமூக ஊடகஙகளில் 
பயனபடுத்ப்படும் படஙகளுககு ்வ்லப்புகவளச சேர்ககவும். 
இய்லாவமவய களஙகப்படுத்ா் படஙகவள பயனபடுத்வும். 

– பபாது சுகா்ார ்கவல்கவள பரப்புவ்ற்கு ஆச்லாேவன 
அவமப்புகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுககான சேவவ 
வழஙகுநர்கள் உள்ளி்டட இய்லாவம அவமப்புகளுடன இவணந்து 
பணியாற்றுஙகள். 

மோற்றுத்கிறனோளி�ள் மற்றும் அவர�ளின் ஆ்�வு 
சநட்சவோரககு�ளுககு குறிபபிட்ட நடவடிகம��மள 
கமற்ச�ோள்ளுங�ள் 

நதி்தி மற்றும் நதிர்வாக நடவடிகவககவள விவரவாக அவடயாளம் 
காண மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களின பிர்திநதி்தி  
அவமப்புகளுடன இவணந்து பேயல்படுஙகள்: 

–  அனபுககுரியவர்கவளப் பராமரிப்ப்ற்காக பணியிலிருந்து 
வி்லக சவண்டிய குடும்பஙகள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுககு நதி்தி  
இழப்பீடு. ோ்ாரண சவவ்ல  சநரத்தில் வழஙகப்படும் ஆ்ரவுககு 
குடும்ப உறுப்பினர்களுககு ஒரு குறிப்பி்டட கா்லத்திற்கு பணம் 
பேலுததுவதும் இ்தில் அடஙகும். 
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– ோ்ாரண மற்றும் சுயப்ாழில் குவறபாடுள்ள ப்ாழி்லாளர் 
ப்ாகுப்பின ஒரு பகு்தியாக இருககும் குடும்பஙகள் மற்றும் 
பராமரிப்பாளர்களுககு நதி்தி இழப்பீடு, அவர்கள் ்னிவமப்படுத்திக 
பகாள்ள சவண்டியிருகக்லாம், மற்றும் சவவ்லககு பேல்லு்ல் 
மாற்றுத்திறனாளிகவள சநாயதப்ாற்றுககு அ்திக ஆபததுககு 
உ்டபடுததும். 

– பநகதிழவான, வீ்டடிலிருந்்படி சவவ்ல பேய்ல் சபானற 
பகாள்வககவள சமற் பகாள்வது, அவவாறு பேயயத ச்வவயான 
ப்ாழில்நு்டபத்திற்கான நதி்தி இழப்பீ்டடுடன. 

– ்கு்தி வாயந்் நபர்களுககான பமாத் ப்ாவக பேலுத்ல், 
வரி நதிவாரணம், பபாரு்டகளின மானியம் மற்றும் / அல்்லது 
வி்லககுகள் மற்றும் பபாது பே்லவினஙகவள ்ள்ளிவவத்ல் 
சபானற மாற்றுத்திறனாளிகளுககான நதி்தி நடவடிகவககள் 
(பபாதுவாக ஒரு பரந்் அடிப்பவடயி்லான பபாருளா்ார 
தூண்டு்ல் ப்ாகுப்பிற்குள்). 

– மாற்றுத்திறன பகாண்ட மாணவர்களுககு ப்ாடர்சேியான 
கல்விவய உறு்தி பேயவ்ற்காக பள்ளிகள் மற்றும் பிற கல்வி 
அவமப்புகளால் ்குந்் நடவடிகவக எடுககப்படும்; அவர்கள் 
நீண்ட கா்லமாக வீ்டடிலிருந்து படிகக சவண்டியிருகக்லாம். 

– மாற்றுத்திறனாளிகளுககு அரோஙகததுடன 
ப்ாடர்புபகாள்வ்ற்கும், சகள்விகவளக சக்டப்ற்கும், 
கவவ்லகவள எழுப்புவ்ற்கும் ப்ல வடிவஙகளில் 
(எ.கா. ப்ாவ்லசபேி, மினனஞேல் மற்றும் எஸஎம்எஸ) 
ோ்டவ்லவன வழஙகு்ல். 

சமூ�த்கில் இயலோமம கசமவ வழஙகுநர�ளுக�ோன 
குறிபபிட்ட நடவடிகம��மள கமற்ச�ோள்ளுங�ள்8 

சேவவகவளத  ப்ாடர்வ்ற்கான நடவடிகவககவளயும், பாதுகாப்பு 
உபகரணஙகளுககான முனனுரிவம அணுகவ்லயும் அவடயாளம் 
காண மாற்றுத்திறனாளி சேவவ வழஙகுநர்களுடன இவணந்து 
பணியாற்றுஙகள்: 

–  மாற்றுத்திறனாளி பராமரிப்பாளர்கவள வழஙகும் ஏபெனேிகள்  
பராமரிப்பாளர்களின எண்ணிகவக குவறயும் சூழநதிவ்லகவள  
ேமாளிகக  ப்ாடர்சேியான ்தி்டடஙகவளக  பகாண்டிருப்பவ்  
உறு்திபேயக.  

8 ேமூகத்தில் இய்லாவம சேவவ வழஙகுநர்கள் எனபது பராமரிப்பு சேவவகள், ேிறப்பு 
சவவ்ல வாயப்புகள், அல்்லது ேிறப்பு ேிகதிசவேகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுககான 
ஆச்லாேவனகவள வழஙகும் முகவர் நதிறுவனஙகவள உள்ளடககதியிருகக்லாம். 
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– பராமரிப்பாளர்களுககான காவல்துவற ம்திப்பீடுகள் சபானற 
பாதுகாப்பு நடவடிகவககவள பராமரிககும் அச் சவவளயில் 
அ்திகாரததுவ ஆ்டசேர்ப்பு ்வடகவள குவறகக மாற்றுத்திறனாளி 
சேவவ வழஙகுநர்களுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள். 

– மாற்றுத்திறனாளி சேவவயாளர்களுககு அவர்களின 
பேயல்பாடுகளில் ேரிவவ ேந்்திககும் ப்டேத்தில், அவவ நதி்தி 
ரீ்தியாக நதிவ்லயான்ாக இருப்பவ் உறு்திபேயய குறுகதிய 
கா்ல நதி்தி ஆ்ரவு அழிப்பது பற்றி ேிந்்திககவும். 

– மாற்றுத்திறனாளி சேவவயாளர்களுககு அரோஙகததுடன 
ப்ாடர்புபகாள்வ்ற்கும் கவவ்லகவள எழுப்புவ்ற்கும் 
ஒரு ோ்டவ்லவன வழஙகவும். 

– முகமூடிகள், கவேஙகள், வகயுவறகள் மற்றும் வக 
சுத்திகரிப்பாளர்கள் உள்ளி்டட ்னிப்ப்டட பாதுகாப்பு 
உபகரணஙகவள அணுக இய்லா் பராமரிப்பாளர் முகவமகளுககு 
இ்லவே ்யாரிப்புகளுககு முனனுரிவம பகாடுஙகள். 

– மாற்றுத்திறனாளிகவளப் பராமரிப்பவர்களுககு அவடயாளம் 
காணப்ப்டட பிற முனனுரிவம குழுககளுடன COVID-19 
சோ்வனககு அணுகல் இருப்பவ் உறு்திபேயக. 

கநோமய அ்கி��ிபப்ற்�ோன உயர-ஆபதது 
உள்ள அமமபபு�ளில் மோற்றுத்கிறனோளி�ளுககு 
வழங�பபடும் �வனதம் அ்கி��ித்ல் 

அ்திக ஆபதது நதிவறந்் சூழநதிவ்லகளில் இருககும் 
மாற்றுத்திறனாளிகவளப் பாதுகாப்ப்ற்கான நடவடிகவககவள  
அவடயாளம் காண மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களின  
பிர்திநதி்தி அவமப்புகளுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள்: 

–  நதிறுவன அவமப்புகளில்9 மாற்றுத்திறனாளிகளுககு சேவவகவள  
வழஙகும் முகவர்கள் ப்ாடர்சேியான சேவவ  ்தி்டடஙகவள  
உருவாககதி  பேயல்படுததுவவ் உறு்திபேயக. 

–  ேிவறசோவ்லகள், ேிவறகள் மற்றும் சீர்்திருத் இடஙகளில் 
உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகவள அவடயாளம் காணவும், ப்ாற்று 
க்டடுப்பா்டடு நடவடிகவககவளச  பேயல்படுத்வும், ோத்தியமான 
்ற்பேயல்கவள அவடயாளம் காணவும் அது ப்ாடர்பான 
அ்திகாரிகளுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள். 

9 நதிறுவன அவமப்புகளில் ேிவறசோவ்லகள், மனந்ல மருததுவமவனகள் மற்றும் 
பராமரிப்பு இல்்லஙகள் ஆகதியவவ அடஙகும். 
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– வீடற்றவர்களாக உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுககு நீர், 
உணவு, ்ஙகுமிடம் மற்றும் சுகா்ாரப் பாதுகாப்பு ஆகதியவவ 
மற்றவர்களுககு ேமமான அடிப்பவடயில் வழஙகப்படுவவ் 
உறு்திபேயவதுடன, COVID-19 ப்ாற்றுககு எ்திராக அடிப்பவட 
பாதுகாப்பு நடவடிகவககவள சமற்பகாள்ளபடுவவ்யும் 
உறு்திபேயக. 

– க்டடாய இடம்பபயர்வு சூழநதிவ்லகளில், அக்திகள் அல்்லது 
பு்லம்பபயர்ந்ச்ார் முகாம்களில், முவறோரா குடிசயற்றஙகள் 
மற்றும் நகர்ப்புற சேரிகளில் உ்டபட, மனி்ாபிமான அவமப்புகளில் 
COVID-19 தீவிர பரவலுககான ்யார்நதிவ்ல மற்றும் ப்தி்லளிப்பு 
நடவடிகவககளில், மாற்றுத்திறனாளிகளின ச்வவகள் 
கரு்ப்படுகதினறன எனபவ் உறு்திப்படுத்வும். 

அவச��ோல நடவடிகம��ளில் மோற்றுத்கிறனோளி�ளின் 
க்மவ�ள் உள்ளடஙகும் என்பம் உறு்கிபபடுத்வும் 

COVID-19 தீவிர பரவவ்ல அடிப்பவடயாகக  பகாண்ட அவேரகா்ல  
அறிவிப்புகள் அவற்றின  ச்வவகவள உள்ளடககதியிருப்பவ்  
உறு்தி  பேயய மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களின பிர்திநதி்தி  
அவமப்புகளுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள்: 

–  மாற்றுத்திறனாளிகளுககான பராமரிப்பாளர்கள் அத்தியாவேியத  
ப்ாழி்லாளர்களாகக கரு்ப்படுவவ்யும், ஊரடஙகு உத்ரவு 
மற்றும் பிற பூ்டடு்ல் நடவடிகவககளிலிருந்து அவர்களுககு  
வி்லககு அளிப்பவ்யம் உறு்திபேயயவும், ஏபனனறால் அவவ  
ப்ாடர்சேியான ஆ்ரவு சேவவகவள வழஙகுவவ் பா்திகக்லாம். 

–  வி்லககுகவள வழஙகுவ்ால் வீ்டடுக காவலில் குறிப்பிடத்கக  
துனபதவ் அனுபவிககககூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள், குறுகதிய 
கா்லத்திற்கு மற்றும் ஊரடஙகு உத்ரவு மற்றும் பிற பூ்டடு்ல் 
நடவடிகவககளின  சபாது ்ஙகள் வீடுகவள வி்டடு பவளிசயற 
அனும்திககப்படுவார்கள். 

–  அவேரகா்ல நடவடிகவககள் இய்லாவம அடிப்பவடயில் பாகுபாடு 
கா்டடாது எனபவ் உறு்திப்படுத்வும். நதிறுவன அவமப்புகளில் 
வவககப்ப்டடுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுககான மனி் உரிவமகள் 
பாதுகாப்பு வழிமுவறகள் அவேரகா்ல நடவடிகவககளின  
காரணமாக குவறககப்படககூடாது. 
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சு�ோ்ோ� ப�ோம�ிபபுக�ோன நடவடிகம��ள்  

COVID-19 சு�ோ்ோ�ப ப�ோம�ிபபு எளி்கில் 
அணு�ககூடிய்ோ�வும், மலிவோ�வும் மற்றும் 
எல்கலோம�யும் உள்ளடக�கிய்ோ�வும் இருபபம் 
உறு்கிபபடுத்வும் 

– COVID-19 ப்ாடர்பான சோ்வன மற்றும் சேவவகவள வழஙகும் 
அவனதது கதிளினிககுகளும் முழுவமயாக அணுகககூடிய 
வவகயில் இருப்பவ் உறு்தி பேயது பகாள்ளுஙகள். உடல்ரீ தியான 
்வடகவள அகற்றுஙகள் (சீரற்ற பாவ்கள், படிகக்டடுகள், 
எளி்தில் அவடய முடியா் இடஙகள் அல்்லது பயனபடுத் 
கடினமான உபகரணஙகள் சபானறவவ); மனப்பாஙகு ்வடகள் 
(குவறபாடுகளுககு எ்திரான ேமூக களஙகம் மற்றும் அத்தியாவேிய 
சேவவகவள மறுப்பது சபானறவவ); மற்றும் நதி்தி ்வடகள் 
(ேிகதிசவே ப்ாடர்பான அ்திக பே்லவுகள் அல்்லது பராமரிப்பு 
இடதவ் அணுகுவது சபானறவவ). COVID-19 சுகா்ார சேவவகவள 
பபறுவது பற்றிய ்கவல்கள் மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் அவர்களின 
பராமரிப்பாளர்களுககு ப்ரிந்்திருப்பவ் உறு்திபேயக. 

– பவவசவறு ச்வவகளுககு ஏற்ப புரிந்துபகாள்ளககூடிய மற்றும் 
மாறுப்டட வடிவஙகளில் ்கவல்கவள வழஙகவும். வாயபமாழி 
அல்்லது எழு்ப்ப்டட ்கவல்கவள ம்டடுசம நம்பாமல், அறிவாற்றல் 
மற்றும் உளவியல் குவறபாடுகள் உள்ளவர்களுககும் புரியும் 
வவகயில் ப்ாடர்புபகாள்வ்ற்கான வழிகவளக கவடப்பிடிககவும். 

– மாற்றுத்திறனாளிகளுககு அவர்களின பபாது சுகா்ாரத 
ச்வவகள் மற்றும் COVID-19 ப்ாடர்பான ச்வவகளுககு 
வீ்டடு-அடிப்பவடயி்லான ஆச்லாேவனகவள வழஙகவும். 

– மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது COVID-19 ஏற்படுததும் ஆசராககதிய 
மற்றும் ேமூக விவளவுகள் குறிதது அவர்கள் அறிந்்திருககும் 
வவகயில், உடல்ந்லப் பணியாளர்களுககு ்கவல்கவள 
உருவாககதி பரப்புஙகள். 

– மிகவும் ேிகக்லான ச்வவகவளக பகாண்ட 
குவறபாடுவடசயாருககு சபாதுமான ஆ்ரவவ 
வழஙகுஙகள், குறிப்பாக குவாரனவடனில் இருந்்ால் அல்்லது 
்னிவமப்படுத்ப்ப்டடால். ச்வவப்படும்சபாது, சுகா்ாரம் மற்றும் 
ேமூக சேவவகள், குடும்பஙகள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களிவடசய 
கவனிப்வப ஒருஙகதிவணககவும். 
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– பற்றாககுவற வளஙகவள (எ.கா. பவனடிச்ல்டடர்கள்) ஒதுககுவது 
ப்ாடர்பான முடிவுகள், ஏற்கனசவ இருககும் குவறபாடுகள், 
அ்திக ஆ்ரவு ச்வவகள், வாழகவக ம்திப்பீடுகளின ்ரம் 
அல்்லது மாற்றுத்திறனாளிகளுககு எ்திரான மருததுவ ோர்பு 
ஆகதியவற்றின அடிப்பவடயில் இல்வ்ல எனபவ் உறு்திப்படுத்வும். 
அ்திக ஆபத்தில் உள்ளவர்களுககு முனனுரிவம அளிகக WHO 
வழிகா்டடு்வ்லப் பினபற்றவும்.10 

குமறபோடுமடகயோருககு சடலிசெல்த வழஙகுங�ள் 

– குவறபாடுவடசயாருககு உடல்ந்லப் பராமரிப்பு மற்றும் 
உளவியல் ரீ்தியான ஆ்ரவவ வழஙகுவ்ற்காக ப்ாவ்லசபேி 
ஆச்லாேவனகள், குறுஞபேய்தி அனுப்பல் மற்றும் வீடிசயா 
கானபரனேிங ஆகதியவற்வற பயனபடுத்வும். இது அவர்களின 
பபாது ஆசராககதியத்திற்காக இருகக்லாம், சமலும் மறுவாழவு 
ச்வவகள் மற்றும் பபாருத்மான இடஙகளில் COVID-19 
ப்ாடர்பான ச்வவகள் இ்தில் அடஙகும். 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://�����������.10
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  கசமவ ச்ோடர்சசி ்கிட்டங�மள உருவோக�கி 
சசயல்படுத்வும் 

  
 

  

  
  

 

  
 

 

  

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

  

சமூ�த்கில் குமறபோடுமடகயோருககு கசமவ 
வழஙகுநர�ளுக�ோன நடவடிகம��ள் 

– ப்ாழி்லாளர்கள் குவறககப்படும் ஒரு சூழநதிவ்லவயத 
்தி்டடமிடுஙகள், அததுடன நதிர்வாக மற்றும் ப்ாழில்நு்டப 
ஊழியர்கவள மற்றும் பராமரிப்பாளர்கவள சமம்படுததுவ்ற்கான 
நடவடிகவககவள அவடயாளம் காணுஙகள். 

– பராமரிப்பாளர்களுககான காவல்துவற ம்திப்பீடுகள் சபானற 
பாதுகாப்பு நடவடிகவககவள ப்ாடர்ந்து பேயது வரும் அச் 
சவவளயில், ஆ்டசேர்ப்பு ்வடகவள குவறகக நடவடிகவககவள 
கண்டறிந்து அரோஙகததுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள். 

– கூடு்ல் பயிற்ேிகள் மற்றும், முடிந்்ால், பு்திய பணியாளர்கவளயும், 
விரிவாககப்ப்டட ப்விகள் வகதிப்பவர்கவளயும் சமம்படுத் 
ஆனவ்லன ப்ாகு்திகவள உருவாககுஙகள். 

– குவறபாடுவடசயாருககான சேவவகள் மிகவும் அத்தியாவேியமாக 
ச்வவப்படுசவாருககு முனனுரிவம அளிகக, மற்ற உள்ளூர் 
குவறபாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பாளர் முகவர் நதிறுவனஙகளுடன 
இவணந்து பேயல்படுஙகள். சேவவகள் குவறககப்படுவ்னால் 
மிகவும் பா்திககப்படககூடிய வாடிகவகயாளர்கவள அவடயாளம் 
காணவும். 

மோற்றுத்கிறனோளி மற்றும் அவர�ளின் ஆ்�வு 
சநட்சவோரககு�ளுடன் அடிக�டி ச்ோடரபு ச�ோள்ளுங�ள் 

– மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் அவர்களின ஆ்ரவு பந்டபவார்ககுகள் 
ப்ாடர்பான ்கவல்கவள முனனிவ்லப்படுத்தி COVID-19 மீ்ான 
கூடு்ல் ்கவல்கவள வழஙகவும். ப்ாடர்சேி ்தி்டடஙகள் குறித் 
்கவல்கள்; படலிபேல்த மற்றும் ோ்டவ்லன ப்ாவ்லசபேி 
எண்கள்; அணுகககூடிய சுகா்ார சேவவ இடஙகள்; மற்றும் 
வக சுத்திகரிப்பு அல்்லது கதிருமிநாேினி உபகரணஙகள் ஆகதியவவ 
குவறவாக இருககும்சபாது அல்்லது சுய-்னிவமப்படுத் 
சவண்டிய சூழநதிவ்லகளில் அணுகககூடிய இடஙகள் ஆகதியவவ 
இ்தில் அடஙகும். 

– ்கவல்கவளப் பகதிர ப்ாவ்லசபேி அவழப்புகள், உவர மற்றும் 
ேமூக ஊடகஙகள் சபானற பல்சவறு ்கவல்ப்ாடர்பு ்ளஙகவளப் 
பயனபடுத்வும், ஏற்கனசவ உள்ள ்கவல்கவள ச்வவயான 
இடஙகளில் அணுகககூடிய வடிவஙகளுககு மாற்றவும். 
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சமூ�த்கில் இயலோமம கசமவ�மள வழஙகும்கபோது 
COVID-19 ககு சோத்கியமோன சவளிபபோட்மடக குமறத்ல் 

–  மாற்றுத்திறனாளி பராமரிப்புப் பணியாளர்களுககு ப்ாற்று 
க்டடுப்பாடு ப்ாடர்பாக பயிற்ேியிவன வழஙகு்ல், மற்றும் 
அவர்கவள விவரவாக சமம்படுதது்ல்.11 

–  இய்லாவம பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் சேவவ வழஙகுநர்களுககு  
முகமூடிகள், வகயுவறகள் மற்றும் வக சுத்திகரிப்பாளர்கள் 
உள்ளி்டட  ்னிப்ப்டட பாதுகாப்பு உபகரணஙகவள இருப்பவ்  
உறு்திபேயக; இந்்  ்யாரிப்புகவள அ்திக அளவில் ஆர்டர் 
பேயவது பற்றி  ேிந்்திககவும்.12 

–  வீ்டடு-அடிப்பவடயி்லான ஆச்லாேவன மூ்லம் அல்்லது 
படலிபேல்த  சபானற ஒத்  ்ளஙகள் மூ்லம் பபாருத்மான 
இய்லாவம சேவவகவள வழஙகு்ல். 

சிக�லோன க்மவ�மளக ச�ோண்ட 
மோற்றுத்கிறனோளி�ளுககு கபோதுமோன 
ஆ்�மவ வழஙகு்ல் 

– பராமரிப்பாளர்களின எண்ணிகவக குவறவாக இருககும்சபாது 
அல்்லது எதுவும் கதிவடககா்சபாது, மிகவும் ேிகக்லான 
ச்வவகவளக பகாண்ட மாற்றுத்திறனாளிகவள அவடயாளம் 
கண்டு, அவர்களது குடும்பஙகள் மற்றும் ேமூக ஆ்ரவு 
நதிறுவனஙகளுடன இவணந்து பணியாற்றுஙகள். 

– ேமூக ்னிவம மற்றும் ்தினேரி நவடமுவறகளுககு இவடயூறு 
விவளவிப்ப்ால் மாற்றுத்திறனாளிகளுககு எ்திரான வனமுவற, 
துஷபிரசயாகம் மற்றும் புறககணிப்பு ஆகதியவற்வற அவடயாளம் 
காணவும்; இந்் அபாயஙகவளக குவறப்பவ் ஆ்ரிககவும், 
எடுததுககா்டடாக புகாரளிகக அணுகககூடிய ோ்டவ்லவன 
வழஙகு்ல். 

11 https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://�������������.12
https://�������������.11
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  COVID-19 ககு சோத்கியமோன சவளிபபோட்மடக 
குமறக�வும் 

  நகிறுவனங�ளில் COVID19 கநோயதச்ோற்று�ளுககுத 
்யோ�ோகுங�ள்15 

  

  

  
  

நகிறுவன அமமபபு�ளுக�ோன சசயல்�ள் 

நதிறுவன அவமப்புகளில் COVID-19  ககு ோத்தியமான 
பவளிப்பா்டவடக குவறகக உடனடி நடவடிகவக எடுககவும்:13 

–  மிகவும் ஆபத்தில் உள்ளவர்கவளக கண்டறிந்து அவர்களுடன, 
அவர்களது குடும்பஙகள் மற்றும் ஊழியர்களுடன இவணந்து 
ப்ாற்று க்டடுப்பா்டடு நடவடிகவககவளச  பேயல்படுத்வும். 

–  பணியிடஙகள் சுத்மாகவும் சுகா்ாரமாகவும் இருப்பவ்  
உறு்திபேயது பகாள்ளுஙகள், சமலும் சுகா்ாரம், கழுவும் வே்திகள்  
உள்ளதவ்யும் பபாரு்டகள் கதிவடககதினறன மற்றும் அணுகும் 
வவகயில் உள்ளன எனபவ்யும் உறு்திப்படுத்திக  பகாள்ளவும். 

–  இவடபவளிகவள மாற்றியவமப்ப்ன மூ்லம் கூ்டடதவ்  
அ்திகப்டேமாக குவறககவும். 

–  மனந்ல மருததுவமவனகளில் உள்ளவர்களின எண்ணிகவகவய, 
ோத்தியமான இடஙகளில், ஆரம்பகா்ல  பவளிசயற்ற  ்தி்டடஙகவள  
பேயல்படுததுவ்ன மூ்லமும், ேமூகத்தில் வாழவ்ற்கு சபாதுமான  
ஆ்ரவவ வழஙகுவ்ன மூ்லமும் குவறககவும். 

–  குடியிருப்சபார் COVID-19 பற்றிய ்கவல்கவள அணுக முடியும் 
எனபவ்யும், அடிப்பவட பாதுகாப்பு நடவடிகவககவள எவவாறு 
பினபற்றுவது எனபவ்யும் அறிந்்திருப்பதவ் உறு்திபேயக.14 

–  வருவக  சநரத்தில் ப்ாற்றுசநாயகள் பரவாமல் ்டுகக பாதுகாப்பு  
நடவடிகவககவள அமல்படுதது்ல், மற்றும் குடும்பஙகள் மற்றும்  
பவளி ஊடகததுடனான (எ.கா. ப்ாவ்லசபேி, இவணயம், வீடிசயா  
ப்ாடர்பு) பல்சவறு வவகயான ப்ாடர்பு முவறகவள எளி்ாககு்ல். 

– ச்வவப்படும்சபாது குடியிருப்பாளர்களுககு சோ்வன 
மற்றும் மருததுவ சேவவவய வழஙகு்ல்; ச்வவப்படும் சபாது 
குடியிருப்பாளர்களுககு மருததுவ வே்திகளுககு வழஙகவும். 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://����������.14
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– COVID-19 இன ச்லோன ப்ாற்றுகவள ேந்்திப்பவர்கள், 
ஆனால் மருததுவமவனயில் அனும்திககப்ப் சவண்டிய 
அவேியமில்்லா்வர்கள் எனறிருப்பவர்கவள கவனிததுக 
பகாள்வ்ற்கு ச்வவப்படும் உ்வி ஊழியர்கவள 
்யார்ப்படுததுஙகள். 

– மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பணியாளர்களுககு 
ச்வவப்படும்சபாது பபாருத்மான ்னிப்ப்டட பாதுகாப்பு 
உபகரணஙகவள வழஙகு்ல். 

– மருததுவமவனயில் அனும்திகக ச்வவப்படா் COVID-19 
பா்தித்வர்களுககு ப்ாற்று க்டடுப்பா்டடு நடவடிகவககவள 
பேயல்படுத்வும் (எ.கா. முகமூடிவய அணியவும், 
பிற குடியிருப்பாளர்களுடனான ப்ாடர்வபக குவறககவும் 
அவர்களுககு அறிவுறுததுஙகள்). 

மோற்றுத்கிறனோளி குடியிருபபோளர�ளுககு கபோதுமோன 
ஆ்�மவ வழஙகு்ல் 

– குடியிருப்பாளர்களுககான பராமரிப்பு மற்றும் ஆ்ரவவ ப்ாடர்ந்து 
பாதுகாகக சபாதுமான பணியாளர்கள் மற்றும் பபாரு்டகள் 
இருப்பவ் உறு்திபேயக. 

– ப்ாவ்லசபேி அவழப்பு மற்றும் ஆனவ்லன உளவியல் ேமூக 
சேவவகள் மற்றும் ேகாககளின ஆ்ரவு ஆகதியவவ உ்டபட, 
தீவிர பரவலின சபாது மன உவளசேவ்ல அனுபவிககும் 
குடியிருப்பாளர்களுககு ேமூக ஆ்ரவு அளிககவும். 

COVID-19 தீவி� ப�வலின் கபோது குடியிருபபோளர�ளின் 
உ�ிமம�ளுககு உத்�வோ்ம் அளிக�வும் 

– குடியிருப்பாளர்கள் துஷபிரசயாகம் பேயயப்படுவ்தில்வ்ல அல்்லது 
புறககணிககப்படுவ்தில்வ்ல எனபவ்யும், தீவிர பரவலின சபாது 
க்டடாய நடவடிகவககள் பயனபடுத்ப்படுவ்தில்வ்ல அல்்லது 
அ்திகரிககப்படுவ்தில்வ்ல எனபவ்யும் உறு்திபேயக. 

– ்ற்சபாதுள்ள கண்காணிப்பு மற்றும் புகார்கள் வழிமுவறகள் 
பேயல்படுவவ்யும், அவவ பயனுள்ளவவயாக இருப்பவ்யும் 
உறு்திபேயக. 



கோவிட் -19

 சபோதுமக�ளோல் பின்பற்றபபட கவண்டிய அடிபபமட 
போது�ோபபு நடவடிகம��ள் 

 
 

 
  

சமூ�த்கிற்�ோன நடவடிகம��ள் 

–  COVID-19  ககு எ்திரான அடிப்பவட பாதுகாப்பு நடவடிகவககள் 
குறிதது WHO  ்யாரித் வழிகா்டடவ்லப் பினபற்றவும்.16  COVID-19  
இன ஆபதவ் தீவிரமாக எடுததுக  பகாள்ளுஙகள்; உஙகளுககு 
தீவிர அறிகுறிகளின அ்திக ஆபதது இல்்லாவி்டடாலும், நீஙகள் 
வவரவை சவறு ஒருவருககு பரப்ப்லாம். 

சந�கிழவோன பணி ஏற்போடு�ள் மற்றும் ச்ோற்று 
�ட்டுபபோட்டு நடவடிகம��ள் மு்லோளி�ளோல் 
ஆ்�ிக�பபட கவண்டும் 

–  COVID-19 தீவிர பரவலுககு உஙகள் பணியிடதவ்  ்யார்  பேயய  
WHO வழிகா்டடு்வ்லப் பினபற்றவும்.17 

–  ோத்தியமான இடஙகளில், மாற்றுத்திறனாளிகவள  
படலிசவர்ககதிற்கு அனும்திககும் பநகதிழவான பணி ஏற்பாடுகவள  
பேயல்படுத்வும். பணியிடத்தில் பபாதுவாக கதிவடககககூடிய  
எந்்பவாரு உ்வி ்யாரிப்புகளும் உ்டபட, அவர்களுககுத  
ச்வவயான ப்ாழில்நு்டபம் அவர்களிடம் இருப்பவ் உறு்திபேயக. 

–  படலிபவார்ககதிங  ோத்தியமில்வ்ல எனறால், கடுவமயான  
அறிகுறிகளுடன அ்திக ஆபத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுககு,  
சநாயதப்ாற்று ஏற்படும் ஆபதது குவறயும் வவர, விடுப்பு எடுகக  
(ஊ்திய விடுப்பு உ்டபட) அனும்திககவும். இந்் நடவடிகவககவள  
பேயல்படுததுவ்ற்கு மு்்லாளிகளுககு கதிவடககககூடிய அரோஙக  
பகாள்வக மற்றும் ஆ்ரவவ ஆராயுஙகள். 

–  வக சுத்திகரிப்பு நதிவ்லயஙகள் சபானற பணியிட ப்ாற்று  
க்டடுப்பா்டடு நடவடிகவககள் இருப்பவ் உறு்திபேயக. 

போ்கிக�பபடககூடிய மக�ளுககு, �மட�ளுக�ோன அ்கி� 
அணு�மல, �மட உ�ிமமயோளர�ல் வழங� கவண்டும் 

–  மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்்லது பா்திககப்படககூடிய பிற நபர்கள் 
கவடவய அணுக குறிப்பி்டட  சநரம் ஒதுககுவவ் கருத்தில் 
பகாள்ளுஙகள்; அல்்லது மாற்றுத்திறனாளிகவள ஷாப்பிங  
பேயய அனும்திககும் மாற்று வழிகவளக கவனியுஙகள் 
(எ.கா. படலிவரி, ஆனவ்லன). 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://�����������.17
https://�����������.16
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குமறபோடுள்ள ஒருவருககு குடும்பம், நண்பர�ள் 
மற்றும் அயலவர�ள் கூடு்ல் ஆ்�வு வழங� கவண்டும் 

– ேமூக ்னிவமப்படுத்ப்ப்டட க்டடுப்பாடுகவள ம்திககும் அச்
சவவளயில், மாற்றுத்திறனாளிகளுககு உணர்வுபூர்வமான மற்றும்
நவடமுவற ஆ்ரவவ வழஙகும் பபாரு்டடு அவவர ்வறாமல்
ப்ாடர்பு பகாள்ளவும்.

– உண்வமகவள ப்ரிந்து பகாள்ளுஙகள், அறிந்து பகாள்ளுஙகள்,
COVID-19 ப்ாடர்பான வ்ந்்திகவள பரப்ப சவண்டாம்.18 

18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
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