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Updated March 25, 2020
11 மார்ச் 2020, அன் று உலக சுதாகார அமமப்பு - WHO - COVID -19 அதாவது
நாவல் ககாரரானா பரப்பும் ரநாமை உலகளவில் ஒரு கபருந்கதாற் று என் று
அறிவித்தது. இவர்களின் படி உலகளவில் இந்த ரநாயின் பிடியில்
உள் ளவர்களின் எண்ணிக்மக ஏறிக்ககாண்ரே ரபாகின் றது. இந் த ரநாமை
பற் றின சரிைான மற் றும் நம் பகமான விவரங் கள் ஜான் ஹாப்கின் ஸ்
யூனிவர்சிே்டி ககாரரானா மவரஸ் ரிரசார்ஸ் கசன் ேர் இமணைதளத்த்தில்
கிமேக்கும் .
முக்கிைமாக, உலகம் முழுவதும் பத்திரிைாளர்களின் , மூலம் மக்களுக்கு
சரிைான விவரங் களும் , அவர் அவர் நாே்டு அரசுகள் எடுக்கின் ற
நேவடிக்மககள் பற் றிை தகவல் கள் ரபாை் ரசருகின் றன. இதனால் ஊேகத்மத
ரசர்ந்த ஒவ் வருவரும் பைணம் , ரபே்டி, அல் லது அவர் கசல் கின் ற இேத்தினால் இந்த ரநாை் கிருமிைால் வரும் பாதிப்மப எதிர்ரநாக்குகிறார்கள்
நிமலமம கதாேர்ந்து உருவாகி, புதிை தகவல் கள் கவளிவருவதால் ,
புதுப்பிக்கப்பே்ே சுகாதார ஆரலாசமனகள் மற் றும் இந்த கபருந்கதாற் று
பற் றிை கசை் திகள் , சம் பந்தப்பே்ே அதிகாரிகளால் வழங் கப்படும் . சமீபத்திை
ஆரலாசமனகள் மற் றும் கே்டுப்பாடுகள் குறித்து கதாேர்ந்து கதரிந்து ககாள் ள,
, இமத பற் றி கசை் தி ரசகரிக்கும் ஊேகவிைலாளர்கள் WHO விலிருந்து
கவளிவரும் தகவல் கள் மற் றும் அவர்களின் உள் ளூர் கபாது சுகாதார
அமமப்பின் தகவல் கமள கண்காணிக்க ரவண்டும் .
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பரந்த அளவிலான சர்வரதச பைணக் கே்டுப்பாடுகமள விதித்ததன்
காரணமாக, கபரும் பான் மமைான ஊேகப் பணிகள் உேனடி எதிர்காலத்தில்
உள் நாே்டு அடிப்பமேயிரலரை இருக்கும் . உ
மற் றும் ரை மொ

மொறி ைரும் சூழ் நிவ
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COVID-19 கபருந்கதாற் மற பற் றி கசை் தி ரசகரிப்பவர்கள் பின் வரும் பாதுகாப்பு
தகவல் கமளக் கருத்தில் ககாள் ள ரவண்டும் :

கெய் தி ரெ

ிப் பு ்கு முன்

● அகமரிக்காவின் US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) படி,
வைதானவர்கள் மற் றும் அடிப்பமே சுகாதார நிமலமமகமளக் ககாண்ே
நபர்களுக்கு அதிக ஆபத்து என் று கருதப் படுகிறார்கள் . நீ ங் கள்
அத்தமகை வமககளுக்குள் வந்தால் , கபாது மக்களுேன் உங் கமள
ரநரடிைாக கதாேர்பு ககாள் ளும் எந் தகவாரு ரவமலயிலும் நீ ங் கள்
பங் ரகற் கக்கூோது. கர்ப்பமாக இருக்கும் எந்தகவாரு ஊழிைர்களுக்கும்
பரிசீலிக்கப் பே ரவண்டும் .

● COVID-19 கபருந்கதாற் று குறித்த எந் தகவாரு பணிைாளர்கமளத்
ரதர்ந்கதடுக்கும் ரபாதும் , சில ரதசிை இனங் களுக்கு எதிரான இனகவறித்
தாக்குதல் கமள நிர்வாகம் கவனத்தில் ககாள் ள ரவண்டும் , இது BuzzFeed
மற் றும் அடிஸ் அபாபாவில் உள் ள அகமரிக்க தூதரகம் ஆகிைவற் றால்
முன் னிமலப்படுத்தப்பே்டுள் ளது, இது சமீபத்தில் அந்த நாே்டில்
கவளிநாே்டினமர குறிமவக்கும் விரராத மற் றும் வன் முமற சம் பவங் கள்
குறித்து எச்சரிக்மகமை கவளியிே்ேது. இந் த ரநாை் கதாேர்ந்து மிகவும்
ரவகமாக பரவுவதால் இதுரபான் ற சம் பவங் கள் அதிகரிக்க வாை் ப்பு
உண்டு.

● பணியில் இருக்கும் ரபாது நீ ங் கள் ரநாை் வாை் ப்பே்ோல் , சுைதனிமமப் படுத்தலுக்கான சாத்திைத்மத கணக்கில் எடுத்துக்ககாள் வது
மற் றும் / அல் லது நீ ண்ே காலத்திற் கு ஒரு தனிமமப் படுத்தப்பே்ே /
பூே்டுதல் நாே்டில் களமிறங் கும் ரபாது உங் களுக்கு உதவவும் ,
ஆதரவளிக்கவும் , உங் கள் நிர்வாக குழுவின் திே்ேத்மத பற் றி கதரிந்து
ககாள் ளுங் கள்

மரனொ

்துை ந

ம்

● நீ ங் கள் COVID-19 ரநாமை பற் றி கசை் தி ரசகரிப்பவர்கள் ஆனால் , உங் கள்
குடும் ப உறுப்பினர்கள் கவமலப்படுவார்கள. இதில் அபாைங் கள் மற் றும்
கவமலகள் குறித்து அவர்களுேன் ரபசுங் கள் . ரதமவப்பே்ோல் , உங் கள்
குடும் ப உறுப்பினர்களுக்கும் மற் றும் உங் கள் நிறுவனத்தின் மருத்துவ
ஆரலாசகர்களுக்கும் இமேரை உமரைாேமல அமமக்கவும்

● நீ ங் கள் COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பே்டுள் ள இேம் அல் லது பகுதியில் கசை் தி
திரே்டுவராக இருந்தால் குறிப்பாக மருத்துவ அல் லது தனிமமப் படுத்தும்
வசதி அல் லது தனிமமப் படுத்தப் பே்ே இேத்த்திலிருந்து கசை் தி
ரசகரிப்பிவர்களாக இருந்தால் , உங் கள் மரனாதத்துவ பாதிப்மப
நிமனவில் மவத்து ககாள் ள ரவண்டும் . அதிர்ச்சிகரமான
சூழ் நிமலகளில் கசை் தி திரே்டும் ஊேக ஊழிைர்களுக்கான விவரங் கள்
கிமேக்கும் ஒரு இமணைத்தளம் : the DART Center for Journalism and Trauma
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வி ்ப்பது
பல நாடுகள் இப் ரபாது கபாது / தனிப்பே்ே விலகமல கமேப்பிடிக்கின் றன. ஒரு
சுகாதார வசதி, முதிரைாருக்கான பராமரிப்பு இல் லம் , ஒரு ரநாை் வாை் ப்பே்ே
நபரின் வீடு, ஒரு சவக்கிேங் கு, தனிமமப்படுத்தப்பே்ே மண்ேலம் ,
அேர்த்திைான நகர்ப்புற குடியிருப் பு (அதாவது ரசரி அல் லது பரவலா), அல் லது
விலங் கு சந்மதகள் மற் றும் / அல் லது ஒரு பண்மணக்கு கசல் வதாக இருந்தால் ,
முன் கூே்டிரை அந்த இேத்தில் இருக்கும் சுகாதார நேவடிக்மககள் பற் றி
விசாரிக்கவும் . ஏர னும் ெந் ர
ந ்

ம் இருந் ொ ் , அங் ர

கெ ் ைவ

வி ்ப்பது

து. கதாற் றுரநாமைத் தவிர்ப்பதற் கான நிமலைான பரிந்துமரகள்

பின் வருமாறு:

● எல் ரலாரிேமிருந் தும் குமறந்தபே்சம் 2 மீே்ேர் தூரத்மத பராமரிக்கவும் ,
இருமல் மற் றும் தும் மல் ரபான் ற சுவாச ரநாயின் அறிகுறிகமளக்
காண்பிப்பவர்கமளச் அருகில் குறிப்பாக கவனமாக இருங் கள் .

● ள் ரநர்காணல் கள் கசை் யும் ரபாது - வைதானவர்கள் , அடிப்பமே சுகாதார
நிமலமமகள் உள் ளவர்கள் , COVID-19 ரநாைாளிகளுக்கு
சிகிச்மசைளிக்கும் சுகாதாரப் பணிைாளர்கள் அல் லது அதிக ஆபத்தான
இேத்த்தில் உள் ள கதாழிலாளர்கள் , அல் லது இந்த ரநாயின் ஏரதனும்
அறிகுறி உள் ளவரிேம் குறிப்பாக விழிப்புேன் இருக்க ரவண்டும் .

● சூோன நீ ர் மற் றும் ரசாப்மபப் பைன் படுத்தி ஒரு ரநரத்தில் குமறந்தது 20
விநாடிகள் உங் கள் மககமள தவறாமல் , ஒழுங் காக, முழுமமைாக கழுவ

ரவண்டும் . மககள் சரிைான வழியில் உலர்த்தப்படுவமத உறுதி
கசை் யுங் கள் . உங் கள் மககமள சரிைாக கழுவி உலர்த்துவது எப்படி
என் பது குறித்த மிகவும் பைனுள் ள வழிகாே்டிமை WHO இமணைதளத்தில்
காணலாம்

● சூோன நீ ர் மற் றும் ரசாப் பு கிமேக்கவில் மல என் றால் ஆன் டி-பாக்டீரிைா
கஜல் அல் லது துமேப்பான் கமளப் பைன் படுத்துங் கள் , ஆனால் இமத
கதாேர்ந்து எப்ரபாதும் சூோன நீ ர் மற் றும் ரசாப்பு உபரைாகித்து மீண்டும்
கழுவவும் . (60% க்கும் அதிகமான எத்தனால் அல் லது 70%
ஐரசாபிரபரனால் ககாண்ே ஆல் கஹால் அடிப்பமேயிலான சானிமேசர்
பைன் படுத்த சி.டி.சி பரிந்துமரக்கிறது.) ைழ ் மொன வ
ைழ ்

்வ

வ

ெொனிவடெ ் பயன்படு ்துை ன் மூ
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ரைண்டொம்

● இருமல் மற் றும் தும் மும் ரபாது எப்ரபாதும் உங் கள் வாை் மற் றும் மூக்மக
மூடி ககாள் ளுங் கள் . .நீ ங் கள் ஒரு டிஷ்யூவில் இருமினால் அல் லது
தும் மினால் , உேனடிைாக அமத பாதுகாப் பான மற் றும் கபாருத்தமான
முமறயில் அப்புறப்படுத்துங் கள் , பின் னர் உங் கள் மககமள நன் கு
கழுவுங் கள் .

● பிபிசி சிறப்பித்தபடி உங் கள் முகம் , மூக்கு, வாை் , காதுகள்
ரபான் றவற் மறத் கதாடுவமதத் தவிர்க்கவும்

● Avoid shaking hands, hugging, and /or kissing. Instead, opt for an elbow or leg bump

● மககுலுக்க, கே்டிப்பிடிப்பது மற் றும் / அல் லது முத்தமிடுவமதத்
தவிர்க்கவும் . அதற் கு பதிலாக, முழங் மக அல் லது கால்
உபரைாகவிக்கவும்

● மற் றவர்கள் உபரைாகித்த ரகாப்மபகள் , பீப்பாை் கள் அல் லது
கே்லரிகளில் இருந் து குடிப்பமத / சாப்பிடுவமதத் தவிர்க்கவும்

● COVID-19 மவரஸ் பல் ரவறு ரமற் பரப்பு வமககளில் மாறுபே்ே
ரநரங் களுக்கு உயிரராடு இருக்கக்கூடும் என் பமதக் நிமனவில்
ககாண்டு, , எந்த ரவமல கசை் யும் முன் பும் முன் அமனத்து
நமககமளயும் கடிகாரங் கமளயும் அகற் றவும்

● நீ ங் கள் கண்ணாடி அணிந் தால் , அவற் மற சுடு நீ ர் மற் றும் ரசாப் புேன்
அவ் வப்ரபாது தவறாமல் சுத்தம் கசை் யுங் கள்

● சில துணிகமள மற் றவர்கமள விே எளிதாக சுத்தமாக துமேக்க முடியும்
என் பமத கணக்கில் ககாண்டு, நீ ங் கள் என் ன ஆமேகமள அணிவீர்கள்
என் பமதக் உறுதி கசை் யுங் கள் . எந்தகவாரு ரவமலயும் முடிந்தபின்
அமனத்து ஆமேகமளயும் ரசாப்புேன் அதிக கவப் பநிமலயில் கழுவ
ரவண்டும்

● கசை் தி ரசகரிக்கும் பணிக்குச் கசல் வதும் அங் கிருந்து திரும் பி
வருவதற் கான ரபாக்குவரத்து முமறமைக் கவனியுங் கள் . அவசர
ரநரத்தில் கபாதுப் ரபாக்குவரத்தில் பைணிப்பமதத் தவிர்க்கவும் .
தவிர்க்க முடிைாவிே்ோல் இறங் கும் ரபாது மககளில் ஆல் கஹால் கஜல்
பைன் படுத்துங் கள் . உங் கள் கசாந்த வாகனத்தில் பைணம் கசை் தால் ,
உங் கள் வாகனத்தில் பாதிக்கப்பே்ே பைணி ஒருவர் இருந்தால் அவர்
மற் றவர்களுக்கு மவரசால் பாதிப் பு ஏற் படுத்த முடியும் என் பமத அறிந் து
ககாள் ளுங் கள்

● ரசார்வமேந்த நபர்கள் தங் கள் சுகாதார வழக்கத்தில் தவறுகமளச்
கசை் வதற் கான வாை் ப்புகள் அதிகம் என் பமத கணக்கில்
எடுத்துக்ககாண்டு, ரவமல கசை் யும் ரபாது அவ் வப்ரபாது ஓை் வு
இமேகவளிகமள எடுத்துக் ககாள் ளுங் கள் மற் றும் ரசார்வு / ஆற் றல்
நிமலகளில் கவனம் கசலுத்துங் கள் . Also factor in that individuals may have long
distances to drive before and after work. சில நபர்களுக்கு ரவமலக்காக
கசல் லவும் , அங் கிருந்து திரும் பி வரவும் கவகு தூரம் வாகனம் ஓே்ே
ரவண்டியிருக்கும் என் று நிமனவில் ககாள் ளுங் கள் .

● பாதிக்கப்பே்ே இேத்மத விே்டு கவளிரைறுவதற் கு முன் பும் , அங் கு
இருக்கும் ரபாதும் , மற் றும் பின் னும் , உங் கள் மககள் சுடு நீ ர் மற் றும்
ரசாப்புேன் நன் கு கழுவப்படுவமத எப்ரபாதும் உறுதிப்படுத்திக்
ககாள் ளுங் கள்

● உங் களுக்கு அறிகுறிகள் உருவாகினால் , குறிப்பாக காை் ச்சல் அல் லது
மூச்சுத் திணறல் , நீ ங் கள் எவ் வாறு மருத்துவ சிகிச்மசமைப் கபறுவீர்கள்
என் பமதக் நிர்ணயித்து ககாள் ளுங் கள் . கபரும் பாலான அரசாங் க
சுகாதார நிறுவனங் கள் இப்ரபாது மற் றவர்களுக்கு கதாற் று
ஏற் படுவமதத் தடுக்க சுை தனிமமப்படுத்தமல பரிந்துமரக்கின் றன.
நீ ங் கள் கபரிதும் பாதிக்கப் பே்ே பகுதியில் இருந்தால் , கூே்ே கநரிசலான

சிகிச்மச மமைங் களில் மற் ற COVID-19 பாதிக்கப்பே்ே ரநாைாளிகமள
நீ ங் கள் சந்திப்பீர்கள் , எனரவ உங் களுக்கு ரநாை் வாை் ப் பே வாை் ப்புகமள
அதிகமாக்கலாம் .

● சமமத்த மாமிசம் மற் றும் முே்மேகமள மே்டுரம உே்ககாள் ளுங் கள் .

உப

ணங்

ள் பொது ொப் பு

● கிளிப் மமக்குகளுக்குப் பதிலாக பாதுகாப் பான தூரத்திலிருந்து
திமசயுள் ள ‘ஃபிஷ்ரபால் ’ மமக்ரராஃரபான் கமளப் பைன் படுத்தவும்

● ஒவ் கவாரு ரவமலயின் முடிவிலும் மமக்ரராஃரபான் கவர்கள் நன் கு
கழுவப்பே்டு கிருமி நீ க்கம் கசை் ைப் பே ரவண்டும் . எந்தகவாரு
மாசுபாே்மேயும் தடுக்க மமக்ரராரபான் அே்மேமை எவ் வாறு
பாதுகாப்பாக அகற் றுவது என் பது குறித்த வழிகாே்டுதல் / பயிற் சி
கபறவும்

● கமலிகசப்ோல் ரபான் ற ரவகமாக கசைல் படும் ஆண்டிமமக்ரராமபைல்
துமேப்பான் கள் மூலம் எல் லா சாதனங் கமளயும் சுத்தம் கசை் து, கிருமி
நீ க்கம் கசை் ை ரவண்டும் .. இந்த சாதனங் களில் கசல் ரபான் கள் ,
ரேப்கலே்டுகள் , தேங் கள் , கசருகல் கள் , காதணிகள் , மடிக்கணினிகள் ,
ஹார்ே் டிமரவ் கள் , ரகமராக்கள் , பிரஸ் பாஸ் மற் றும் ரலனிைார்ேஸ
் ்
அேக்கமாகும் .

● எல் லா உபகரணங் களும் அமத தளத்திற் குத் திருப்பித் தரும் ரபாது
மீண்டும் தூை் மமைாக்கப்படுவமத உறுதிகசை் து, சாதனங் களுக்குப்
கபாறுப் பானவர்கள் முன் கூே்டிரை முழுமமைாக அறிந்திருக்கிறார்கள்
என் பமதயும் , சாதனங் கமள எவ் வாறு பாதுகாப்பாக சுத்தம் கசை் வது
என் பதில் அவர்களுக்கு பயிற் சி அளிக்கப்படுவமதயும் உறுதிகசை் க.
சுத்தம் கசை் வதற் குப் கபாறுப்பான நபரிேம் மீண்டும் ஒப் பமேக்காமல்
எந்த உபகரணங் களும் ரகே்பாரில் லாமல் ,, சுற் றி கிேக்கவில் மல
என் பமத உறுதிப் படுத்திக் ககாள் ளுங் கள்

● எந்தகவாரு கிருமிநாசினிமையும் உங் களிேம் இல் மல என் றால் , ரநரடி
சூரிை ஒளி மவரஸ்கமளக் ககால் லும் என் பது கவனிக்கத்தக்கது. எனரவ
தற் காலிமாக - உங் களுக்கு மாற் று வழிகள் இல் லாவிே்ோல் மே்டுரம உங் கள் சாதனங் கமள பல மணிரநரங் களுக்கு சூரிை ஒளிமை
ரநரடிைாக மவத்திருங் கள் . இது சாதனங் களின் நிறத்மத மாற் றலாம்
அல் லது தீங் கு விமளவிக்கலாம் என் பமத நிமனவில் ககாள் ளுங் கள்

● உங் கள் ரவமலக்கு ஒரு வாகனத்மதப் பைன் படுத்தினால் , அமத
ஒழுங் காக பயிற் சிைளிக்கப் பே்ே ஒரு குழுவினரால் அந்த ரவமல
முடிந்தபின் உள்துமறமை முழுமமைாக சுத்தம் கசை் ைபே ரவண்டும் .
கதவு மகப்பிடிகள் , ஸ்டீைரிங் , சாரி கண்ணாடிகள் , கஹே் கரஸ்ே்கள் , சீே்
கபல் ே்கள் , ோஷ்ரபார்டு மற் றும் சாளர விண்ேர் / ரகே்சுகள் /
கபாத்தான் கள் குறித்து குறிப்பாக கவனம் கசலுத்தப்பே ரவண்டும் .

னிப் பட்ட பொது ொப் பு உப

ணம் (PPE)

எந் தகவாரு பிபிஇமையும் (டிஸ்ரபாஸபிள் மகயுமறகள் ,
முகமூடிகள் , பாதுகாப் பு கவசங் கள் மற் றும் டிஸ்ரபாஸபிள் ஷூ கவர்கள்
ரபான் றமவ) பாதுகாப் பாக ரபாே்டு ககாள் ளும் கபாழுது மற் றும்
கமளயும் ரபாது சிறந் த பாதுகாப் பு நமேமுமறகமள கண்டிப்பாக
கமேபிடிப்பது மிக அவசிைம் . சி.டி.சி யின் கபொதுைொன
ைழி ொட்டு லு ்கு இங் ர

கிளி ் கெய்

. இதில் குறுக்கு

மாசுபடுவதற் கான ஆபத்து அதிகம் , எனரவ இந்த நேவடிக்மககள்
குறித்து கவனக்குமறவு ககாள் ள ரவண்ோம் .

● சுகாதார வசதி அல் லது சவக்கிேங் கு ரபான் ற பாதிக்கப்பே்ே தளத்தில்
பணிபுரிந்தால் , நீ ங் கள் டிஸ்ரபாஸபிள் பாதணிகமள அணிை ரவண்டும்
அல் லது வாே்ேர்ப்ரூப் ஓவர்ஷூ பைன் படுத்த ரவண்டியிருக்கும் , இமவ
இரண்டும் நீ ங் கள் இருப்பிேத்திலிருந்து கவளிரைறிைவுேன் துமேக்கப் பே
ரவண்டும் / சுத்தம் கசை் ை பே ரவண்டும் .வாே்ேர்ப்ரூப் ஓவர்ஷூ
பைன் படுத்தினால் , அந்த இேத்மத விே்டு கவளிரைறுவதற் கு முன் பு
அமவ பாதுகாப்பான முமறயில் அப்புறப்படுத்தப்பே ரவண்டும் ,
அவற் மற மீண்டும் பைன் படுத்தக்கூோது.

● மருத்துவ சிகிச்மச வசதி ரபான் ற பாதிக்கப்பே்ே தளத்தில்
பணிபுரிந்தால் அல் லது பார்மவயிே்ோல் பாதுகாப் பு மகயுமறகமளப்
பைன் படுத்துங் கள் .பாடிசூே் மற் றும் ஃபுல் ஃரபஸ் மாஸ்க் ரபான் ற பிற
மருத்துவ PPE கூே ரதமவப் பேலாம்

மு மூடி ள்
CDC மற் றும் உலக சுதாகர அமமப் பு -WHO- தற் ரபாது , ரநாை்
அறிகுறிகள் இல் லாதவர்கள் முகமூடி அணிவது அவசிைமில் மல என் கிற
,உேன் பாே்டில் உள் ளன - உள் ளூர் அதிகாரிகளால் அவ் வாறு கசை் யும் படி
கூறப்படும் வமர, அல் லது நீ ங் கள் ஒரு மருத்துவமமன ரபான் ற அதிக
ஆபத்துள் ள பகுதியில் இருக்கிறீர்கள் ; அல் லது COVID-19 ரநாை் த்கதாற் று
இருப்பதாக சந்ரதகிக்கப்படும் ஒருவமர நீ ங் கள் கவனித்து வருகிறீர்கள்
என் றால் . பல நாடுகளில் அறுமவசிகிச்மச பிபிஇ குமறவாகரவ உள் ளது
என் பமத நிமனவில் ககாள் க, எனரவ இதுரபான் ற உபகரணங் கமளப்
பைன் படுத்துவது பற் றாக்குமறமை உருவாக்கும் . நீ ங் கள் முகமூடி
அணிந்தால் பின் வரும் ஆரலாசமனமைப் பின் பற் ற ரவண்டும் :

● ரதமவப்பே்ோல் , ஒரு ‘அறுமவ சிகிச்மச’ முகமூடியின் இேத்தில் N95
மாஸ்க் (அல் லது FFP2 / FFP3) பரிந் துமரக்கப்படுகிறது. மூக்கு மற் றும்
கன் னத்தின் பாலத்தின் மீது முகமூடி பாதுகாப்பாக கபாருந்துகிறது
என் பமத உறுதிகசை் து, கபாருத்தத்தில் உள் ள இமேகவளிகள்
குமறந்தபே்சம் இருப்பதாக நிச்சை படுத்தவும் . முகத்தில் முடி இல் லாமல்
இருப்பது அவசிைம் .

● முகமூடிமைத் கதாடுவமதத் தவிர்க்கவும் , பே்மேகமளப் பைன் படுத்தி
மே்டுரம அமத அகற் றவும் . ஒருரபாதும் முன் பாகத்மத கதாேக்கூோது

● முகமூடிமை நீ க்கிை பின் எப்ரபாதும் ரசாப் பு மற் றும் சூோன நீ ரில்
மககமள கழுவுங் கள் , அல் லது ஆல் கஹால் சார்ந்த hand sanitizer (60%
க்கும் ரமற் பே்ே எத்தனால் அல் லது 70% ஐரசாபிரபரனால் ) உபரைாகித்து
மகமை சுத்தம் கசை் திடுங் கள் .

● முகமூடிமை ஈரமான / ஈரப்பதமானவுேன் புதிை, சுத்தமான, உலர்ந்த
முகமூடியுேன் மாற் றவும்

● முகமூடிகமள ஒருரபாதும் மீண்டும் பைன் படுத்த ரவண்ோம் , எப்ரபாதும்
பைன் படுத்தப்பே்ே முகமூடிகமள உேனடிைாக சீல் கசை் ைப்பே்ே மபயில்
அப்புறப்படுத்துங் கள்

● முகமூடிமைப் பைன் படுத்துவது தனிப்பே்ே பாதுகாப்பின் ஒரு பகுதி
மே்டுரம என் பமத நிமனவில் ககாள் ளுங் கள் , இது கதாேர்ந்து உங் கள்
மககமள சுடு நீ ர் மற் றும் ரசாப் புேன் கழுவ ரவண்டும் மற் றும் உங் கள்
கண்கள் , வாை் , காதுகள் மற் றும் மூக்கு உள் ளிே்ே உங் கள் முகப்
பகுதிமைத் கதாடுவமதத் தவிர்க்க ரவண்டும் .

● பருத்தி / துணி முகமூடிகள் எந்த சூழ் நிமலயிலும்
பரிந் துமரக்கப் பேவில் மல

● முகமூடிகள் குறுகிை விநிரைாகத்தில் இருக்கலாம் மற் றும் / அல் லது
இருப்பிேத்மதப் கபாறுத்து கூர்மமைான விமல அதிகரிப்புக்கு
உே்பே்ேமவ என் பமத அறிந்து ககாள் ளுங் கள்

டிஜிே்ேல் பாதுகாப்பு

● COVID-19 கபருந்கதாற் மற கதாேர்பாக பத்திரிைாளர்கள் ஆன் மலன்
விரராதப் ரபாக்மக அதிகமாக எதிர்ககாள் ள கூடும் என் பமத அறிந்து
ககாள் ளுங் கள் . தாக்குதல் களிலிருந்து உங் கமளப் பாதுகாத்துக்
ககாள் வதற் கான CPJ யின் சிறந்த நமேமுமறகமள பரிசீலிமன கசை் ைவும்

● COVID-19 பரவுவமதக் கண்காணிப்பதற் காக அரசாங் கங் களும்
கதாழில் நுே்ப நிறுவனங் களும் கண்காணிப்மப அதிகளவில்

பைன் படுத்துகின் றன. சிே்டிசன் ரலப் படி, பத்திரிமகைாளர்கமள
குறிமவக்கப் பைன் படுத்தப்படும் ஒரு ஸ்மபரவர் கபகாசமஸ உருவாக்கிை
NSO குழுமமும் இதில் அேங் கும் .இந்த சுகாதார கநருக்கடி முடிந்தபின்
மக்கமள கண்காணிக்க இந்த கண்காணிப் பு நுே்பங் கள் எவ் வாறு
பைன் படுத்தப்படும் என் பது குறித்து சிவில் உரிமமகள் குழுக்கள் கவமல
ககாண்டுள் ளன.டிரான் ஸ்பரன் சி இன் ேர்ரநஷனல் இந்த உலகளாவிை
முன் ரனற் றங் கமள தங் கள் இமணைதளத்தில் கண்காணித்து வருகிறது

● இமணப்புகமளக் கிளிக் கசை் வதற் கு முன் அல் லது COVID-19 பற் றிை
தகவல் கமளக் ககாண்ே ஆவணங் கமளப் பதிவிறக்கும் முன் சற் று
சிந்தியுங் கள் . எலக்ே்ரானிக் பிரான் டிைர் கபௌண்ேடின் படி, குற் றவாளிகள்
தற் ரபாமதை சுகாதார கநருக்கடி மற் றும் பீதிமை பைன் படுத்தி உங் கள்
சாதனங் களில் தீம் கபாருள் நிறுவப்படுவதற் கு வழிவகுக்கும் அதிநவீன
ஃபிஷிங் தாக்குதல் களுேன் தனிநபர்கமளயும் நிறுவனங் கமளயும்
குறிமவக்கிறார்கள் ..

● சமூக ஊேகங் களில் அல் லது கசை் தியிேல் பைன் பாடுகளில் ஏரதனும் COVID19 கதாேர்பான இமணப்புகமளக் கிளிக் கசை் யும் ரபாது எச்சரிக்மகைாக
இருங் கள் , அவற் றில் சில தீம் கபாருமளக் ககாண்ே சாதனங் கமளத் தாக்கும்
தளங் களுக்கு உங் கமள அனுப்பி விடும்

● COVID-19 டிராக்கர் ரபான் ற ransomware க்காக தனிநபர்கமள குறிமவக்கும்
தீங் கிமழக்கும் பைன் பாடுகமளப் பற் றி எச்சரிக்மகைாக இருங் கள்

● WHO ரபான் ற புகழ் கபற் ற மூலங் களிலிருந்து COVID-19 குறித்த புதுப்பித்த
தகவல் கமளக் காே்டும் வமரபேங் கள் passwords ஐ திருேப் பைன் படும்
தீம் கபாருமளக் ககாண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

● The Guardian அறிவித்தபடி, அரசால் வழங்கப்பட்ட தவறான

தகவல்களையும், பபாது தவறான தகவல்களையும் பற்றி எச்சரிக்கையாை

இருங்ைள், இது WHO குறிப்பாக எச்சரித்தது மற்றும் BBC முன்னிகைப்படுத்தியது.

WHO இளையதைத்தில் பபாலி மற்றும் தவறான சசய்திைகை சுட்டிக்காட்டுவதற்காக
ஒரு தனி பிரிவு இருக்கிறது

● பசய்தி பயன்பாடுகைில் chats மூலம் பகிரப்பட்ட COVID-19 பற்றிய

தகவல்கைில் எச்சரிக்ளகயாக இருங்கள், அதில் பபாலி பசய்திகள் மற்றும்
புரைி இருக்கலாம்.

● பபஸ்புக்கில் COVID-19 பற்றிய விஷயங்கள் இப்பபாது மனித தகவல்
சரிபார்ப்புகளுக்கு பதிலாக பசயற்ளக நுண்ைறிவு (AI) மூலம்

நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பளத அறிந்து பகாள்ளுங்கள். இதனால்

அவசியமுள்ை விஷயங்களும் அவ்வப்பபாது பிகையால் நீக்கப்படுகிறது.

● COVID-19 பபருந்பதாற்று பற்றிய கவபரளை உன்னிப்பாகக் கண்காைிக்கும்
சர்வாதிகார ஆட்சிகளைக் பகாண்ட நாடுகைில் பற்றி அல்லது அந்த
நாடுகைிலிருந்து பசய்து பசகரிக்கும்பபாது

ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து

எச்சரிக்ளகயாக இருங்கள். சில அரசாங்கங்கள் எந்தபவாரு பநாய் பரப்ளப
பற்றின அைளவயும் மகறக்ை முயற்சிக்ைைாம் மற்றும் / அல்லது அதன்படி
ஊடகங்களை பசன்சார் பசய்யலாம் -இளத

CPJ சுட்டி ைாட்டியிருக்கிறது

பணியின்பபோது தனிப்பட்ட போதுகோப்பு

● சிளறச்சாளல அல்லது தடுப்புக்காவல் நிளலயத்திலிருந்து நீங்கள்

பசய்தியைித்தால் , COVID-19 பதாடர்பாக ளகதிகள் எதிர்ப்பு மற்றும் /
அல்லது கலவரத்தால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து

பத்திரிளகயாைர்கள் எச்சரிக்ளகயாக இருக்க பவண்டும்., சமீ பத்தில்
இத்தாலி, சைாைம்பியா மற்றும் இந்தியாவில் இது காைப்பட்டது

● யு.எஸ், அயர்ைாந்து, பாைஸ்தீனம் மற்றும் ஈரான் பபான்ற நாடுகள் COVID-19
பபருந்பதாற்றின் பபாது சிளறகைின் ைனத்பதாளகளய
குளறக்கப்பதற்காக

ளகதிகளை விடுவிக்கத் பதாடங்கியுள்ைன

என்பளதக் கவனத்தில் பகாள்ளுங்கள்.இதனால் , குற்ற அைவுகைில்
அதிகரிக்கலாம் என்று
கிளடத்தல்

எச்சரிக்ளகயாக இருங்கள். உைவு பபாருட்கள்

படிப்படியாக குளறவாகினால்,

திருட்டு மற்றும்

சைாள்கைக்ைான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் என்பளத நிளனவில் பகாள்க

● ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சிளயக் பகாண்ட நாடுகைில் இருக்கும்

பத்திரிளகயாைர்கள்- தடுப்புக்காவல் அல்லது ளகது பசய்யப்படும்

அபாயத்திற்கு எச்சரிக்ளகயாக இருக்க பவண்டும் - CPJ கூறியது பபால்.

● நீங்கள் ஒரு சர்வபதச பைிக்காக பயைிக்க முடிந்தால் (கீபை ைாண்ை),
நீங்கள் பசல்லும் இடத்தின் சமீ பத்திய பாதுகாப்பு நிளலளமளய

ஆராயுங்கள். இன்றுவளர இஸ்பரல், பிபரசில், பாகிஸ்தான், கசப்ரஸ், ரீயூனியன்
மற்றும் உக்கரனில் சில-பல வன்முளற சம்பவங்கள் மற்றும்

பபாராட்டங்கள் நடந்துள்ைன. ஈராக் மற்றும் ஹாங்ைாங் ஆகிய இரு

நாடுகைிலும் நடந்து வரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் COVID-19 பிரச்சளனயால்
அதிகரித்துள்ைன.

International Travel Assignments

சர்வபதச பயண பணிகள்
உலகைாவிய பயைக் கட்டுப்பாடுகள் காரைமாக, சர்வபதச பயைம்
இப்பபாது மிகவும் சவாலானது மற்றும் மிகவும்
பவைிநாட்டு பைியில் பசல்வதாக இருந்தால்,
கருத்தில் பகாள்ை பவண்டும்:

அரிதாக உள்ைது.

நீங்கள் பின்வருவனவற்ளறக்

● நீங்கள் பயைிக்க இருக்கும் நாட்டுக்கு பதளவயான தடுப்பு ஊசிகளும்
மற்றும் மற்ற பநாய் காப்பு விஷயங்களும் பபற்ற

நிளலயில் உள்ை

பவண்டும். சைிக்காய்ச்சல் தடுப்பு ஊசி எடுத்துக்பகாள்வது நல்லது -

ஏபனனில் உங்களுக்கு இந்த பநாயின் அறிகுறிகள் வந்தால் குழப்பம்
இருக்காது.

● Be aware that obtaining cover for COVID-19 related travel may not be possible

உங்கள் பயை காப்பீட்டுக் பகாள்ளகய சரியாக உள்ைதா என்று உறுதி
படுத்தி பகாள்ளுங்கள். பபரும்பாலான அரசாங்கங்கள் சர்வபதச
பயைங்களுக்கு எதிராக பல்பவறு வளகயான பயை

ஆபலாசளனகளையும் எச்சரிக்ளககளையும் பவைியிட்டுள்ைன. இதில்
பிரிட்டிஷ் பவைியுறவு மற்றும் காமன்பவல்த் அலுவலகம், யு.எஸ்.

பவைியுறவுத்துளற மற்றும் பிபரஞ்சு பன்னாட்டு விவகாரங்கள் துளற

ஆகியளவ அடங்கும். COVID-19 ததோடர்போன பயணங்களுக்கு கோப்பீடு
தபறுவது சோத்தியமில்லை என்பலத அறிந்து தகோள்ளுங்கள்

● நீங்கள் கலந்து பகாள்ைத் திட்டமிடும் எந்தபவாரு நிகழ்வின்

நிளலளயயும் தவறாமல் சரிபார்க்கவும், ஏபனனில் பை நாடுைள் பபாதுக்
கூட்டங்களை முற்றிலுமாக தளடபசய்துள்ைன, அல்லது ஒரு

குறிப்பிட்ட எண்ைிக்ளகயிலான நபர்களுக்கு பமல் கூட்டங்கள்
அனுமதிக்க படவில்ளல

● நீங்கள் பசல்லும் நாட்டில் ஏற்கனபவ உள்ை மற்றும் / அல்லது

வரவிருக்கும் பயை தளடகளை சரிபார்க்கவும். கூடுதல் தளடகள்

மற்றும் / அல்லது பவைிநாட்டு பிரளைகள் மீ தான கட்டுப்பாடுகள் உலக
அைவில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ைது

● நகர்ப்புற ளமயங்கள், குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மற்றும் / அல்லது முழு

நாடுகளும் பூட்டப்பட்டு தனிளமப்படுத்தப்படலாம் என்பளத கைக்கில்
எடுத்துக்பகாள்வதன் மூலம் உங்கைிடம் ஒரு அவசர அல்லது

பநருக்கடி திட்டம் இருப்பளத உறுதிபசய்க. சில நிறுவனங்கள் மற்றும்
முதலாைிகள் உலபகங்கிலும் உள்ை எந்தபவாரு பைியாைர்களுக்கும்
பவைிபயற்றும் தயாரிப்பு அைளவ அதிகரித்துள்ைனர்

● உலபகங்கிலும் பல நில எல்ளலகள் மூடப்பட்டுள்ைன. வருங்காலத்தில்
கூடுதல் மூடல்கள் பசய்ய பட கூடும்.

, இது உங்கள் தற்பசயல்

திட்டமிடலுக்கு காரைியாக இருக்க பவண்டும்

● நீங்கள் பநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் பயைம் பசய்ய பவண்டாம்.

பபரும்பாலான சர்வபதச மற்றும் பிராந்திய விமான நிளலயங்கள்
மற்றும் பிற பபாக்குவரத்து ளமயங்களும் கடுளமயான சுகாதார

பரிபசாதளன நடவடிக்ளககளை பசயல்படுத்தியுள்ைன.பயைிகள்
நிச்சயமாக பசாதளன மற்றும் / அல்லது கட்டாய

தனிளமப்படுத்தப்பட்ட / சுய-தனிளமப்படுத்தளல எதிர்பகாள்ை பநரிடும்

● பல இடங்களுக்கு விமானங்களை விமான நிறுவனங்கள் ரத்து சசய்வதால்
உலகைாவிய பயைங்கள் பபருமைவில் குளறந்துவிட்டன. COVID-19
வழக்குகள் சம்பவங்கள் அதிகரித்தால் பமலும் இன்னும் ரத்து
பசய்யப்படலாம்

● நீங்கள் முழுளமயாக திருப்பிச் பசலுத்தக்கூடிய விமான

டிக்பகட்டுகளை வாங்க பவண்டும். COATID-19 பல விமான

நிறுவனங்களுக்கு கைிசமான நிதி பநருக்கடிளய ஏற்படுத்தி வருவதாக

IATA சதரிவித்துள்ைது, பமலும் ஐபராப்பாவின் மிகப்பபரிய பிராந்திய விமான
நிறுவனமான FlyBe இன் சமீ பத்திய சரிவுக்கு இது தான் காரைம் என்று
கூறப்படுகிறது.

● உங்களுடன் எடுத்துச் பசல்ல பவண்டிய பபாருட்கள் என்ன என்பளதக்
கவனியுங்கள். முகமூடிகள், ளக சானிளடசர் , பசாப்பு, பபக்

பசய்யப்பட்ட பசய்யப்பட்ட உைவு மற்றும் கழிப்பளற காகிதம்

உள்ைிட்ட panic buying அதாவது பீதியில் வாங்கும் சம்பவங்களுடன் சில
பபாருட்கைின் பற்றாக்குளறயும் பதிவாகியுள்ைது. COVID-19

பநாய்த்பதாற்றுகள் காரைமாக பவகைநிறுத்த நடவடிக்கை மற்றும் / அல்லது
பதாழிலாைர்கள் பற்றாக்குளற உங்கள் சூழ்நிளலளய பாதிக்க கூடும்
என்பளத நிளனவில் பகாள்க

● ஏற்க்கனபவ தண்ை ீர் பற்றாக்குளறயில் இருக்கும் ப ார்டான் பபான்ற
நாடுகள் அதிகரித்த பதளவ மற்றும் பற்றாக்குளறளய அனுபவிக்க
ஆரம்பிக்கக்கூடும் என்பளத அறிந்து பகாள்ளுங்கள்

● இன்று பை நாடுைள் விசாக்கள் வழங்குவளத நிறுத்திவிட்டன மற்றும்
பயைத்திற்காக ஏற்கனபவ வழங்கப்பட்ட விசாக்கள் ரத்து

பசய்துவிட்டன. அதனால் உங்கள் விசா நிளலளமளய சரி பார்த்து
பகாள்ைவும் .

● நீங்கள் COVID-19 பநாயாைி இல்ளல என்பளத நிரூபிக்க நீங்கள்
பசல்லும்

நாட்டில்

மருத்துவ சான்றிதழ் பதளவயா என்று

பசாதிக்கவும். சில எடுத்துக்காட்டுகளை இங்பை காைலாம்

● பயைம் திட்டமிடும்பபாழுது பல்பவறு நாடுகைில் விமான

நிளலயங்கைில் சுைாதார பரிபசாதகன நடவடிக்கைைள் மற்றும் பவப்பநிளல
பசாதளன பசய்வதற்காக கூடுதல் பநரத்ளத அனுமதிக்கவும். சில

ரயில் நிளலயங்கள், துளறமுகங்கள் / கப்பல்துளறகள் மற்றும் நீண்ட

●

தூர பபருந்து நிளலயங்கைிலும் இது பபாருந்தும்

சில நாடுகள் சில விமான நிளலயங்கள் மற்றும் முளனயங்கைில்

மட்டுபம பவைிநாட்டு நாட்டினளர

நுளழய அனுமதிக்கும் என்பளதக்

அறிந்து பகாள்ைவும். பயைிக்கும் முன் இந்த விஷயத்ளத
சரிபார்த்துக்பகாள்ைவும்.

● நீங்கள் பசல்லவிருக்கும் நாட்டிற்குள் ஏபதனும் உள்-நகர இயக்க

கட்டுப்பாடுகள் குறித்த பசய்திகளுக்கு உள்ளூர் பசய்தி தைங்களை
பதாடர்ந்து கண்காைிக்கவும்

தசய்தி பசகரிப்பு பணிக்கு பிறகு

●

இந்த பநாயின் அறிகுறிகளுக்காக உங்கள் உடல் நலத்ளத பதாடர்ந்து
கண்காைிக்கவும்

●

நீங்கள் - இந்த பநாய் பரவலாக இருந்த ஒரு இடத்திலிருந்து திரும்பி

வருகிறீர்கள் என்றால், நிச்சயமாக நீங்கள் சுயமாக தனிளமப்படுத்த
பவண்டியிருக்கும். சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க ஆபலாசளனளயப்
பார்க்கவும்
●

COVID-19 பற்றிய சமீ பத்திய புதுப்பிப்புகள் மற்றும் தகவல்களைக்

கண்காைிக்கவும். அத்துடன் நீங்கள் புறப்படும் நாடு மற்றும் பசல்லும்
நாட்டில் இரண்டிலும் பசயல்படுத்தப்படும் தனிளமப்படுத்தப்பட்ட
மற்றும் தனிளமப்படுத்தும் நளடமுளறகளை கண்காைிக்கவும்
●

நீங்கள் இருக்கும் நாட்டில் பதாற்று வதத்ளதப்
ீ
பபாறுத்து, நீங்கள்
திரும்பி வந்த 14 நாட்களுக்கு நீங்கள் சந்தித்த

நபர்கைின் பபயர்கள் /

எண்களைக் பகாண்ட ஒரு ளடரிளய ளவத்திருப்பது நல்லது.

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் பதான்றினால் நீங்கள் சந்தித்த இந்த நபர்களை
பதடுவதில் உதவியாக இருக்கும்

உங்களுக்கு இந்த ப ோயின் அறிகுறிகள் பதோன்றினோல்

●

எவ்வைவும் பலசாகவானாலும் COVID-19 இன் அறிகுறிைள் உங்களுக்கு

பதான்றினால், உடபன உங்கள் நிர்வாக குழுவுக்குத் பதரிவிக்கவும்.
விமான நிளலயத்திலிருந்பதா அல்லது பிற பபாக்குவரத்து

ளமயத்திலிருந்பதா உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
பபாருத்தமான பபாக்குவரத்ளத
எடுத்துச் பசல்ல அவர்களுடன் பபசுங்கள். டோக்ஸியில் பபோவலத
தவிருங்கள்.
●

உங்களையும் உங்கள் சுற்றி இருப்பவர்களையும் பாதுகாக்க WHO, CDC
அல்லது உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரிகைின் ஆபலாசளனளயப்
கண்டிப்பாக பின்பற்றுங்கள்

●

உங்களுக்கு இந்த பநாயின் அறிகுறிகள் பதாை பதாடங்கியதிலிருந்து
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ோட்களுக்கு உங்கள் வட்ளட
ீ
விட்டு பவைிபயற

பவண்டாம். அவ்வாறு பசய்வது உங்கள் சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்கு
நீங்கள் இந்த பநாளய பரப்பாமல் தவிர்க்க உதவும்
●

முன்கூட்டிபய திட்டமிட்டு மற்றவர்கைிடம் உதவி பகட்கவும்.

உங்களுக்கு பதளவயான பபாருட்களைப் உங்கள் முதலாைி, நண்பர்கள்
மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் பகளுங்கள்.

அவற்ளற உங்கள் முன்

வாசலுக்கு பவைிபய ளவத்து விட பசால்லுங்கள்.
●

முடிந்தவளர உங்கள் வட்டிலுள்ை
ீ
மற்றவர்கைிடமிருந்து
குளறந்தபட்சம் 2 மீ ட்டர் பதாளலவில் இருங்கள்

●
●

முடிந்த வளரக்கும் தனியாக தூங்குங்கள்
மற்றவர்களுடன் தங்கும் விடுதியாக

இருந்தால், அளனவருக்கும் 14

நாள் தனிளமப்படுத்தப்பட்ட காலம் களடபிடிக்கப்பட பவண்டும். இதற்கு
ஒரு பயனுள்ை வழிகாட்டிளய இங்கே காைலாம். குறுக்கு

மாசுபடுவளதத் தவிர்ப்பதற்காக, குைியலளற, கழிப்பளற மற்றும்

சளமயலளற வசதிகளைப் பயன்படுத்தும்பபாது குறிப்பாக கவனம்
பசலுத்த பவண்டும்
●

பசாப்பு மற்றும் சூடான நீளரப் பயன்படுத்தி குளறந்தது 20

விநாடிகளுக்கு உங்கள் ளககளை தவறாமல் மற்றும் நன்கு கழுவுங்கள்
●

வயதானவர்கள் மற்றும் அடிப்பளட சுகாதார நிளலளமகள் உள்ைவர்கள்
பபான்ற பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கைிடமிருந்து முடிந்தவளர விலகி
இருங்கள்

●

தனிளமப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் உங்கள் அறிகுறிகள் மிகவும்

பமாசமளடயும் வளர, உங்கள் நாட்டில் உள்ை சுகாதார அதிகாரிகளை
சுய தனிளமப்படுத்த நீங்கள் அணுக பதளவயில்ளல.

CPJ வின் Online Safety Kit பத்திரிளகயாைர்கள் மற்றும் பசய்தி அளறகளுக்கு
உடல், டிஜிட்டல் மற்றும் மபனாதத்துவ பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும்

கருவிகள் பற்றிய அடிப்பளட பாதுகாப்பு தகவல்களை வழங்குகிறது, இதில்
உள்நாட்டு அகமதியின்கம மற்றும் பதர்தல்ைகை பற்றி பசய்தி பசகரிப்பு உட்பட.

