
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date: 09/04/2020 
இந்த ெசயல் சரிபார்ப்�ப் பட்�யல் பணி�டத்�ல், ேகா�ட்-19 ெதாற்�கள் 
பர�வைதத் த�ப்பதற்�ம், �ைறப்பதற்�ம் ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
அ�ல்ப�த்�ம் ஒ� ேமலாண்ைம க��யா�ம். இந்த  க��ைய 
ெவற்�கரமாக ெசயல்ப�த்�வ�, நி�வனத்�ன் உரிைமயாளர், 
ேமற்பாரை்வயாளரக்ள், ெதா�லாளரக்ள் ஆ�ேயாரிைடேய உள்ள 
ஒத்�ைழப்ைபப் ெபா�த்ேத அைம�ம். இ� பணி�டத்�ல் ேநர்மைறயான 
மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்�வதற்காக�ம், ேகா�ட்-19-க்கான �ன்ேனற்பா� 
பணிகைள ேமம்ப�த்த�ம் உத��ற�. இைத ெசயல்ப�த்�வதற்� 
நி�வனத்�ன் உரிைமயாளர்,  ெதா�ல் பா�காப்� மற்�ம் ஆேராக்�ய 
��க்கள் அல்ல� பா�காப்� �ர�நி�கைள ஈ�ப�த்த ேவண்�ம். 

 இந்த ெசயல் சரிபாரப்்�ப் பட்�யைல எவ்வா� பயன்ப�த்�வ�? 

 ேமல�காரிக, ேமற்பாரை்வயாளர,் ெதா�லாளர ்
�ர�நி�கள் மற்�ம் நி�வன  மற்�ம் ஆேராக்�ய 
பா�காப்� �ர�நி�கள் அடங்�ய ஒ� ��ைவ 
நிய�க்க�ம்..  

 இந்த ���ற்� ��க்கமாக ப�ற்��ம் 
எவ்வா� ெசயல் சரிபாரப்்�ப் பட்�யைல 
நிைறேவற்றப் ேபா�ேறாம் என்பைத 
ெதரியப்ப�த்த�ம்.  

 இந்த சரிபாரப்்�ப் பட�்யைல ��ைமயாக 
�ரத்்� ெசய்� அ�ல் உங்க�ைடய ���கைள 
எ�த�ம். 

 ஒ� ��வாக �ட்ட�ட�் யார ் எந்த ேநரத்�ல் 
எந்த ேவைலைய ��ப்ப� என்பைத 
உ��ப்ப�த்த�ம். இைத எவ்வா� அள��வ� 
என்பைத ேதைவப்பட்டால் ேமலாளர ் மற்�ம் 
ெதா�லாளரக்ள் அ��ைரைய ேகடக்லாம்.   
• இந்த அள�� ஏற்கனேவ 

பயன்ப�த்தப்பட்ட� அல்ல� ேதைவ 
இல்ைல என்� க��ம் படச்த்�ல் இல்ைல 
என்பதற்� எ�ராக ���� ெசய்ய�ம்.  

• இந்த அள�� ம�ப்� �க்க� என்� க��ம் 
படச்த்�ல் ஆம் என்பதற்� எ�ராக ���� 
ெசய்ய�ம்  

• உங்கள் க�த்�க்கள் மற்�ம் பரிந்�ைரகள் 
அல்ல� ஒ� �ழ்நிைல �வரித்தைல 
��ப்�கள் என்� ���ள்ள இடத்�ல் 
எ�த�ம். 

 �ண்�ம்  ஒ� �ைற ஆம் என்� ���ட்டைத 
சரிபாரக்்க�ம். இவற்�ல் �க்�யமான எதற்� 
�ன்�ரிைம ெகா�க்க ேவண்�ம் என்பைத 
��� ெசய்ய�ம். 1  

 சரிபாரப்்� பட்�யல் ��ந்த உடேனேய, 

நிரவ்ாகத்�ற்கான பரிந்�ைரகைளத் தயாரிக்க 
���டன் �� �வாதத்ைத ஏற்பா� ெசய்�ங்கள் 
(ேநரம்ைறயான மாற்றத்ைத ஊக்��க்க இந்த 
நடவ�க்ைக அவ�யம் என்பைத அ�பவம் காட�்�ற�). 
 

 ேமம்பா�கைள ெதாடரச்�்யாக ெசயல்ப�த்த 
�ட்ட��வதற்காக �� �வாதத்�ன் ���கைள 
நிரவ்ாகத்�ற்� ெதரியப்ப�த்த�ம்.2 
 
 
இந்தக் ��வான� ெதா�ல் பா�காப்� மற்�ம் 
ஆேராக்�ய அ�காரிகளிட��ந்�ம், ெதா�லாளர ்
ஆய்வாளேரா��ந்�ம், ேத�ய பா�காப்� 
நி�வனங்களிடத்���ந்�ம், ேத�ய ெதா�ல்சார ்
அைமப்�க்களி��ந்�ம். நி�வன உரிைமயாளர,்  
மற்�ம் ெதா�ற்சங்க நி�வனங்களி��ந்�ம்  
�ளக்கம் ேகடக் தயங்க �டா�.  
 
இந்த சரிபாரப்்� பட்�யல் அைனத்� அள��கைள�ம் 
உள்ளடக்�ய� அல்ல.  
 
��தல் �ஷயங்கள் பணி�டத்�ல் ேகா�ட்-19 க்கான 
ப�ைல ேமம்ப�த்த ெபா�த்தமான வைக�ல் உத�ம் 
என்� �� க��ம் பட்சத்�ல் அைவகைள சரிபாரப்்� 
பட்�ய�ல் ேசரக்்க ேவண்�ம் பணி�டத்�ல் உள்ள 
ேகா�ட்-19 த�த்தல் மற்�ம் கட்�ப்பாட்� 
�ட்டங்கைள, நிரவ்ாகத்�னர,் ேத�ய 
சட்ட�ட்டங்க�க்� உட்பட்� கைடப் ��க்க 
ேவண்�ம்.  

 

1 எந்த ஒ� �ழ்நிைல�ல் ெதா�லாளர ்ஆேராக்�யம் பா�ப்�க்� 
உள்ளா�ற� என்பைத அதன் ��ரம் மற்�ம் அவசரத்ைத 
ெபா�த்� �ன்�ரிைமகள் ��� ெசய்யப்படேவண்�ம் 

2 இைணப்� I

பணியில் உள்ள ேகாவிட் 19-ஐ 
தடுத்தல் மற்றும் குைறத்தல்  
ெசயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் 



2 
 

2 

3 

 

5 

6 

7
 

4 

I. ெகாள்ைக,  �ட்ட�டல் 
அைமப்�  

 
பணி�டத்�ல் ேகா�ட்-19 ைவரசால் ஏற்ப�ம்   
ஆபத்� மற்�ம் ெவளிப்பாட்ைட �ைறக்க, 
நிரவ்ாகத்�னரின் ெபா�ப்� மற்�ம் கடைம 
சாரந்்த அ�க்ைகைய ெதா�ற்சங்க 
�ர�நி�க�டன் கலந்� ேப�, இ�� ெசய்� 
ெவளி�ட�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

ெதா�லாளரக்�க்கான அைனத்� 
பணி�டங்க�ம், பணிக�ம் ேகா�ட்-19 
பர�வதற்கான ஆதார ெவளிப்பாடாக 
இ�ப்பதால் ஒ� தயார ் நிைல �ட்டத்ைத 
தயாரிக்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
ெதாடரந்்� உங்க�ைடய ெதா�ல் சாரந்்த 
�காதார ேசைவகள், ெபா� �காதார 
அ�காரிகள்/ஆைணயத்ைத கலந்� 
ஆேலா�க்க�ம். அவரக்ள் பணி�டத்�ல் 
ேகா�ட்-19 பர�தைல கட்�ப்ப�த்�வதற்கான 
தகவல் அ�க்ைகைய�ம் �ற ெதா�ல் �ட்ப 
ஆேலாசைனகைள�ம் உ�வாக்� இ�க்கலாம். 
 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 
 

 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 

ேத�ய அல்ல� உள்�ர ் �காதார 
அ�காரிகளால் ெவளி�டப்பட்ட 
தகவல்களின் அ�ப்பைட�ல் ஒ� 
பணி�ட அைமப்ைப உ�வாக்� அ�ல் 
ேகா�ட்-19 பற்�ய மா� வ�ம் நம்பகத் 
த�ந்த தகவல்கைள ெதரியப்ப�த்த�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
அைனத்� பணி�ல் உள்ள ஆபத்�  மற்�ம் 
ெசயல்பா�கள் ெகாண்ட பட்�யல் ஒன்ைற 
தயாரிக்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 

தற்ெசயல்  மற்�ம் �யாபார ெதாடரச்�் 
�ட்டத்ைத நைட�ைறப்ப�த்த எவ்வா� 
ெதா�லாளர ் ஆபத்� மற்�ம் உடல்நலத்ைத 
கவனத்�ல் ெகாண்� �ைறந்த ெதா�லாளர ்
�லமாக நிைறேவற்�வ� என்பைத 
�ந்�க்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
உங்கள் பணி�டத்�ல் ேகா�ட்-19  பரவைல 
கட்�ப்ப�த்த, �க்�யமல்லாத பணிக�க்� 
�ட்���ந்ேத பணிைய ெதாடர 
ெதா�லாளரக்ைள  ஊக்��க்க�ம்.   
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள் 

…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

1 

2001 க்கான  ஐ.எல்.ஓ �ன்  ெதா�ல் பா�காப்� மற்�ம் 
�காதார அைமப்�கள் வ�காட�்தல்களின்ப�, (§3.1.1.) 
அவசரகால த�ப்�  மற்�ம் ப��க்கான ஏற்பா�கள் 
நி�வனத�்ன் ெசயல்பாட�்ன் அள� மற்�ம் தன்ைமக்� 
ஏற்ப ெசய்யப்பட ேவண்�ம். அைவ ெவளிப்�ற அவசர 
ேசைவகள் மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய �ற 
அைமப்�களின் ஒத்�ைழப்�டன் நி�வப்பட ேவண்�ம் 
மற்�ம்: பணிநிைலயத்�ல் அவசரநிைல ஏற்படட்ால் 
அைனத்� மக்கைள�ம் பா�காக்க ேதைவயான 
தகவல்கள், உள் ெதாடர�் மற்�ம் ஒ�ங்�ைணப்� 
வழங்கப்ப�வைத உ��ெசய்க; சம்பந்தப்படட் 
த��வாய்ந்த அ�காரிகள் மற்�ம் அ���ள்ள 
அவசரகால ப�லளிப்� ேசைவக�க்� தகவல்கைள 
வழங்�தல் மற்�ம் ெதாடர�்ெகாள்வ�; �த�த� 
மற்�ம் ம�த�்வ உத�, �யைணப்� மற்�ம் 
பணி�டத�்ல் உள்ள அைனத்� மக்கைள�ம் 
ெவளிேயற்�வ�; மற்�ம் அவசரகால த�ப்�, 
தயாரந்ிைல மற்�ம் ம�ெமா� நைட�ைறகளில் 
வழக்கமான ப�ற்�கள் உட்பட அைனத�் 
மட்டங்களி�ம் அைமப்�ன் அைனத�் 
உ�ப்�னரக்�க்�ம் ெபா�த்தமான தகவல்கைள�ம் 
ப�ற்�ைய�ம் வழங்�தல். 
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�ட்���ந்� பணிைய ெதாடரவ்� 
சாத்�யமல்லாத பட்சத்�ல், ேவைல ேநரத்ைத 
மாற்� ெதா�லாளரக்ள் பணி�டத்�ல் 
��வைத த�ரக்்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 

…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
ேத�ய வ�காட்� ெந��ைறகளின்ப�, 
உ�� ெசய்யப்பட அல்ல� 
சந்ேதகப்ப�ம் ேகா�ட்-19 நபைர பற்� 
எவ்வா� சம்பந்தப்பட்டவரக்�க்� 
ெதரி�ப்ப�,  கண்காணிப்ப� மற்�ம் 
��� நாசனம் ெசய்வ� என்பதற்கான 
�ட்டத்ைத தயாரிக்க�ம். 
 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 

…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
அைனத்� ெதா�லாளரக்�க்�ம் 
ேத�ய ��க�க்� ஏற்ப, ஊ�யம் 
ெப�ம் ேநாய்வாய்ப்பட்ட ��ப்�, ேநாய் 
ச�ைககள்,மற்�ம் ெபற்ேறார/் 
பராமரிப்� ��ப்� ஆ�யவற்ைற 
எவ்வா� ெப�வ� என்பைத  
ெதரி�க்க�ம். 
 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள் 

…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
ேகா�ட்-19 ஐ த�ப்பதற்கான 
உத்�கைள�ம், �ட்டத்ைத�ம் 
ெசயல்ப�த்த கண்காணிப்� மற்�ம் 
ம�ப்�� �ட்பத்ைத ஏற்ப�த்த�ம். 
 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 

………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

II.  ஆபத்�ன் அள��ம், 
ேமலாண்ைம�ம் மற்�ம் 
தகவல் ெதாடர்� �ற�ம் 

 
பணி�டத்�ல் ெதா�லாளரக்ள், 
ஒப்பந்தக்காரரக்ள், வா�க்ைகயாளரக்ள் 
மற்�ம் நி�வனத்�ற்� வ�பவரக்ள் 
ெதாடர�் ெகாள்வதன் �லம் ஏற்ப�ம் 
பணி �ழல் மா� அைடதைல�ம் அைத 
ேபாக்�ம் வ�கைள�ம் ஆராய�ம் (�ரி� 
III - ஐ பாரக்்க�ம்). 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
ேகா�ட்-19 ெவளிப்பா� ஆபத்ைத�ம்  
ெதாற்ைற�ம் அ�ந்தால், எவ்வா� 
ெசயல்பட ேவண்�ம் என்பதற்� 
நிரவ்ாகம், ெதா�லாளர ் மற்�ம் 
அவரக்ள் �ர�நி�க�க்� ப�ற்� 
அளிக்க ேவண்�ம். அ�க ஆபத்� என்� 
அ�ந்த ெதா�லாளரக்�க்� 
ப�ற்�யான� தனிப்பட்ட பா�காப்� 
க��கைள எவ்வா� சரியாக 
பயன்ப�த்�வ�, பராமரிப்ப� மற்�ம் 
�ட்ெடா�ப்ப� ேபான்றைவகள் 
அடங்�யதாக, கண்�ப்பாக இ�க்க 
ேவண்�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
ேத�ய சட்டத்�ன்ப�, வாழ்க்ைக 
அல்ல� ஆேராக்�யத்�ற்� உடன� 
மற்�ம் க�ைமயான ஆபத்ைத 
�ைள�க்�ம் ஒ� ேவைல 
�ழ்நிைல���ந்� அகற்ற 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் உரிைம உண்� 
என்பைத ெதா�லாளரக்�க்� 
ெதரி�க்க�ம், நைட�ைறகைள 
வ�த்�, உடன�யாக அவரக்ளின் 
உடன� ேமற்பாரை்வயாள�க்� 
�ழ்நிைலைய ெதரி�க்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
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 �நிேயாக ெதா�லாளரக்ள், �ரக் ஓட்�நரக்ள் 
வா�க்ைகயாளரக்�டன் ேநர� 
ெதாடர�்��ந்தால் அவரக்ளின் தனிப்பட்ட 
�காதார நைட�ைறகைள உ��ப்ப�த்த�ம். 
உதாரணம்: ைக க��தல், ைக �த்�கரிப்பான். 
ெதா�லாளரக்ள் வா�க்ைகயாளரக்�டன் 
ேநர� ெதாடர�்��ந்தால் அவரக்�க்� 
தனிப்பட்ட பா�காப்� க�� ெகா�ப்பைத 
பற்� ேயா�க்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
�க்�ய�ல்லாத �ரயாணத்ைத கண்�ப்பாக 
த�ரக்்க�ம். �யாபார பயணங்கைள 
�ட்ட��ம் ேபா� ேகா�ட்-19 ெதாற்�ன் 
ஆபத்ைத கணிக்க�ம்3.  
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

 
 ெதா�லாளரக்ள், மற்�ம் ெதா�லாளர ்
�ர�நி�கேளா� எப்ேபா�ம் வழக்கமான 
தகவல் ெதாடரை்ப பராமரிக்க�ம். இைணயம் 
உட்பட, அ� எப்ேபா� ��ய�ல்ைலேயா 
ெதாைலேப� வ�யாக. 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
 ெதா�லாளரக்ள், வளரந்்� வ��ற உள�யல் 
சாரந்்த ஆபத்�கைள�ம், ��ய வ��லான 
ேவைல ஏற்பா�கைள�ம் சமாளிக்க 
உத�ங்கள். உண�, உறக்கம், ஒய்�, 
உடற்பயற்�, நண்பரக்ள் மற்�ம் 
��ம்பத்�டன் ��ய ச�க ெதாடர�்கள் 
�லமாக ஆேராக்�யமான வாழ்க்ைக 
�ைறைய ஊக்��த்� பராமரிக்க உத�ங்கள். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 

3 ேமலும் கவல்களுக்கு::https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/travel-advice 

III. த�ப்� மற்�ம் �ைறப்� 
நடவ�க்ைககள்   
 
 பணி�டத்�ல் �ைறந்தபட்சம் 2 �ட்டர ்(6 அ�) 
உடல் இைடெவளிையேயா அல்ல� 
ெதாடர�்ைடய அரசாங்க அ�காரியால் 
நிரண்�க்கப்பட்ட உடல் இைடெவளிைய 
தயார ்ெசய்ய�ம்.  
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
ேந�க்� ேநர ் சந்�ப்�க்கைள த�ரக்்க�ம். 
ெதாைலேப� அைழப்�கள், �ன்னஞ்சல் 
அல்ல� ெமய்நிகர ் சந்�ப்�க�க்� 
�ன்�ரிைம ெகா�க்க�ம்.  சந்�ப்�கைள 
ஏற்பா� ெசய்ய ேவண்���ந்தால், உடல் 
இைடெவளிைய அ�ம�க்�ம் இடத்ைத 
ேதரந்்� எ�க்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
ஊ�யரக்ள், வா�க்ைகயாளரக்ள், 
பாரை்வயாளரக்�க்� ஏராளமான மற்�ம் 
�லபமாக அ�க ��ய இடங்களில் அவரக்ள் 
ைக க�வதற்கான சவரக்்காரம் (ேசாப்), 
தண்ணீர,் ��� நா�னி �த்�கரிப்பான் 
ஆ�யைவகைள வழங்க�ம். ��தலாக 
ைகக��ம் கலாசச்ாரத்ைத உ�வாக்க�ம்.  
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
�க்�யமான இடங்களில் ��� நா�னி 
ைக�த்�கரிப்பாைன ைவத்� அவற்ைற 
ெதாடரந்்� நிரப்� வர�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
ேமைசகள், கத�ன் ைகப்��கள், 
ெதாைலேப�கள், �ைசப்பலைககள், இதர 
ேவைல ெசய்�ம் ெபா�ட்கள் ஆ�யவற்ைற 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
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ெதாடரந்்� �ைடப்பைத�ம், ��� நா�னி 
ெகாண்� �த்தம் ெசய்வைத�ம் ஒ� 
கலாசச்ாரமாக ஊக்��க்க�ம் - ஒய்� 
அைறக்�ம் ேசரத்்�. அ�க்க� ெதாடக்��ய 
ேமற்பரப்�கைள�ம் ெதாடரந்்� �ைடக்க�ம். 
ெசயல்பா�கைள ெபா�த்�, �த்தம் மற்�ம் 
��� நா�னி ேசைவகள் ெசய்வதற்� 
பணியமரத்்த�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
அ�க ஆபத்� உைடய ைவரஸ் ெவளிப்பா� 
இ�ப்பதால் ெசயல்ப�க்க�க்காக, 
ெவளிேயற்றக்��ய காற்ேறாட்டம், மற்�ம் 
அ�க �த்தமான காற்ைற அைறக�க்�ம் 
அ�ப்�வைத ேமம்ப�த்த�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
பணி�டத்�ல் நல்ல �வாச �காதாரத்ைத, 
இ�மல் மற்�ம் �ம்மல் வ�ம் ெபா�� வாைய 
��க்ெகாள்வதா�ம், �க்ைக வைளந்த 
�ழங்ைக அல்ல� �� கா�தம் ெகாண்� 
�ைடப்பதா�ம் ேமம்ப�த்த���ம் என்பைத 
ெதரியப்ப�த்� ஊக்��க்க�ம்.  
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
பணி�டத்�ல் ச�க இைடெவளிைய�ம், 
�ட்டத்���ந்� ெவளிேய இ�ப்பைத�ம் 
உ�� ெசய்தல் - எவ்வள� ���ேமா. 4 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 4உண� ���கள் ேபான்ற மக்கள் சந்�க்�ம் மற்�ம் ேசகரிக்�ம் இடங்கள். 

 
பணி�டத்�ல் �க்� வ�தல், அல்ல� இ�மல் 
உள்ளவரக்�க்காக ெபா�த்தமான �கக் 
கவசம் மற்�ம் �� கா�தம் �ைடக்க வ� 
ெசய்தல். �ன்� இவற்ைற �காதாரமான 
�ைற�ல் ��ய ெதாட்�களின் �லம் 
அப்�றப்ப�த்�தல்.  

நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 

IV.  சந்ேதகப்ப�ம் மற்�ம் 
உ��யான - ேகா�ட்-19 
நபரக்�க்கான ஏற்பா�கள் 

 
உங்கள் ெதா�லாளரக்ள் எவ�க்ேக�ம் 
சந்ேதகப்ப�ம்ப�யான-ேகா�ட்-19 ற்�க்கான 
அ���கள் ெதன்பட்டால், அவரக்ைள 
பணி�டத்�ற்� வர ேவண்டாம் என்பைத 
உள்�ர ் அ�காரிகள் வ�காட்�த�ன்ப� 
அ���த்த�ம். மற்�ம் அ�காரிகளின் 
வ��ைறைய �ன்பற்ற ெசால்ல�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
ெதா�லாளரக்ள், ேமாசமான உடல் நிைல�ல் 
இ�ந்தா�ம், �ச�் �ட �ரமப்பட்டா�ம், 
அவரக்ள் �காதார ேசைவ அளிப்பவரக்ள் 
அல்ல� ெபா� �காதார �ைற�ம் அைழக்க 
ேவண்�ம் என்பைத�ம் மற்�ம் ச�பத்�ய 
பயண �பரங்கள் அ���கைள�ம் 
ெதரியப்ப�த்தேவண்�ம் என்� 
அ���த்த�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
 
பணி�டத்�ல் எந்த ஒ� நப�க்�ம் ேகா�ட்-19   
அ���கள் உ�வா� இ�ந்தால் அவைர 
தனிைமப்ப�த்த ஏற்பா� ெசய்�, ஒ� 
ெபா�த்தமான ஆேராக்�ய வச� உள்ள 
இடத்�ற்� மாற்�ம் வைர காத்� இ�க்க�ம். 
��� நா�னிைய ெகாண்� பணி�டத்ைத 
�த்தம் ெசய்வதற்� ஏற்பா� ெசய்ய�ம். 
சம்பந்தப்பட்ட நபரக்ள்,  �ற நபரக்ேளா� 
எவ்வா� ெந�ங்�ய ெதாடர�் ெகாண்� 
இ�ந்தாரக்ள்   என்பைத�ம் கண்காணிக்க�ம். 
நீங்கள் நடவ�க்ைக எ�க்க ��ம்���ரக்ளா? 

இல்ைல    ஆம்  �ன்�ரிைம 

��ப்�கள்: 
…………………………………………………………......…. 

………………………………………………………………… 
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 இைணப்பு I 
 

 

ெசயல் திட்டம் மற்றும் பின் ெதாடர் படிவம் 

 
1. ெசயல் திட்டமிடல் 

துைற/பிரிவு/ெசயல்பாடு: 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 

 

ேததி/ திகதி:  __________________ 
  
குழு:   __________________ 
  
 
ெதாழில் நுட்ப பகுதி: 
  
[  ]   ெகாள்ைக,  திட்டமிடல் அைமப்பு 

[  ]   ஆபத்தின் அளவீடும், ேமலாண்ைமயும் மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு திறனும் 

[  ]   தடுப்பு மற்றும் குைறப்பு நடவடிக்ைககள் 

[  ]   சந்ேதகப்படும் மற்றும் உறுதியான - ேகாவிட் -19 நபர்களுக்கான  ஏற்பாடுகள் 

[  ]   மற்றைவகள்  
____________________________________________________________________ 

  
  
எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்ேனற்றத்ைத விவரிக்கவும்:  
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 
இடம்: 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 

விளக்கம்: 

____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
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ேதாராயமாக முடிவுறும் ேததி/ திகதி:  
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  

•  ெவவ்ேவறு ெதாழில் நுட்ப பகுதிகளில் ஏற்பட்ட முன்ேனற்றங்கைள தனிப்பட்ட தாள்களில் எழுதவும். 
 

2. நடவடிக்ைக பின்பற்றுதல் (ெசய்யப்பட முன்ேனற்றங்களுக்கான தகவல்கள்) 
 

ேததி/ திகதி:  ___________________________________________ 
  
குழு:   ___________________________________________ 
  
 
துைற/பிரிவு/ெசயல்பாடு:  
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
ெசய்யப்பட முன்ேனற்றத்தின் தைலப்பு/முன்ேனற்றத்தில் இருப்பது: 
 
____________________________________________________________________ 
  
 
ெதாழில் நுட்ப பகுதி: 
 
[  ]   ெகாள்ைக,  திட்டமிடல் அைமப்பு 

[  ]   ஆபத்தின் அளவீடும், ேமலாண்ைமயும் மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு திறனும் 

[  ]   தடுப்பு மற்றும் குைறப்பு நடவடிக்ைககள் 

[  ]   சந்ேதகப்படும் மற்றும் உறுதியான - ேகாவிட் -19 நபர்களுக்கான ஏற்பாடுகள் 

[  ]   மற்றைவகள்   
  

__________________________________________________________________ 
 
 
ேமம்பாட்ைட ெசயல்படுத்திய ேததி/ திகதி: 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
 
ெபாறுப்பான நபர்களின் ெபயர்கள்: 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
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ேமம்பாட்ைட முடித்து ெகாடுக்க ேதைவப்படும் அவசியமான காலம்:  
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
ெசயல்படுத்துவதற்கு ேதைவயான திறன்கள் மற்றும் ெதாழில் நுட்பங்கள்: 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ேமம்பாட்டு சாத்தியங்கள்: 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  

 
ேமம்பாடு ெசய்வதற்க்கான வலுவான காரணங்கள்: 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 
முன்ேனற்றத்ைத நைடமுைறப்படுத்த கிைடத்த ேதைவயான ஒத்துைழப்பு (ெதாழில் 
பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேராக்கிய  அதிகாரிகைள   உள்ளடக்கியது) 
 
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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