
 

 

           

க ொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று குறி ்  கெய்தி ரெ  ிப்பு : 

ப ்தி ிவ யொள ் ள் பொது ொப்பு ் குழுவின் பொது ொப்பு 

ஆர ொெவன ள் 

11 மாரச் ்2020, அன்று உலக சுதாகார அமமப்பு - WHO - COVID -19 அதாவது 

நாவல் ககாரரானா பரப்பும் ரநாமை உலகளவில் ஒரு கபருந்கதாற்று என்று 

அறிவித்தது. இவரக்ளின் படி உலகளவில் இந்த ரநாயின் பிடியில் 

உள்ளவரக்ளின் எண்ணிக்மக ஏறிக்ககாண்ரே ரபாகின்றது. இந்த ரநாமை 

பற்றின சரிைான மற்றும் நம்பகமான விவரங்கள் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் 

யூனிவரச்ிே்டி ககாரரானா மவரஸ் ரிரசாரஸ்் கசன்ேர ்இமணைதளத்த்தில் 

கிமேக்கும். 

முக்கிைமாக, உலகம் முழுவதும் பத்திரிைாளரக்ளின் , மூலம் மக்களுக்கு 

சரிைான விவரங்களும், அவர ்அவர ்நாே்டு அரசுகள் எடுக்கின்ற 

நேவடிக்மககள் பற்றிை தகவல்கள் ரபாை் ரசருகின்றன. இதனால் ஊேகத்மத 

ரசரந்்த ஒவ்வருவரும்  பைணம், ரபே்டி, அல்லது அவர ்கசல்கின்ற இேத்தினால் - 

இந்த ரநாை் கிருமிைால் வரும் பாதிப்மப எதிரர்நாக்குகிறாரக்ள். 

நிமலமம கதாேரந்்து உருவாகி, புதிை தகவல்கள் கவளிவருவதால், 

புதுப்பிக்கப்பே்ே சுகாதார ஆரலாசமனகள் மற்றும் இந்த கபருந்கதாற்று 

பற்றிை கசை்திகள், சம்பந்தப்பே்ே அதிகாரிகளால் வழங்கப்படும். சமீபத்திை 

ஆரலாசமனகள் மற்றும் கே்டுப்பாடுகள் குறித்து கதாேரந்்து கதரிந்து ககாள்ள, 

, இமத பற்றி கசை்தி ரசகரிக்கும்  ஊேகவிைலாளரக்ள் WHO விலிருந்து 

கவளிவரும் தகவல்கள் மற்றும் அவரக்ளின் உள்ளூர ்கபாது சுகாதார 

அமமப்பின் தகவல்கமள கண்காணிக்க ரவண்டும். 

கெய்தி ரெ  ி ்கும் இட ் ்தி ் பொது ொப்பொ  இரு ்  ்  
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பரந்த அளவிலான சரவ்ரதச பைணக் கே்டுப்பாடுகமள விதித்ததன் 

காரணமாக, கபரும்பான்மமைான ஊேகப் பணிகள் உேனடி எதிரக்ாலத்தில்  

உள்நாே்டு அடிப்பமேயிரலரை இருக்கும். உலககங்கிலும் ரவகமாக நகரும் 

மற்றும் ரவகமாக மாறி வரும் சூழ்நிமலகள் காரணமாக அமனத்து பணிகளும் 

- சிறிது கால முன்னறிவிப்புேன்  அல்லது முன்னறிவிப்ரப இல்லாமல்  

மாற்றப்பேலாம் அல்லது ரத்து கசை்ைப்பேலாம். 

COVID-19 கபருந்கதாற்மற பற்றி கசை்தி ரசகரிப்பவரக்ள் பின்வரும் பாதுகாப்பு 

தகவல்கமளக் கருத்தில் ககாள்ள ரவண்டும்: 

கெய்தி ரெ  ிப்பு ்கு முன் 

● அகமரிக்காவின் US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) படி,  

வைதானவரக்ள் மற்றும் அடிப்பமே சுகாதார நிமலமமகமளக் ககாண்ே 

நபரக்ளுக்கு  அதிக ஆபத்து என்று கருதப்படுகிறாரக்ள். நீங்கள் 

அத்தமகை வமககளுக்குள் வந்தால், கபாது மக்களுேன் உங்கமள 

ரநரடிைாக கதாேரப்ு ககாள்ளும் எந்தகவாரு ரவமலயிலும் நீங்கள் 

பங்ரகற்கக்கூோது. கரப்்பமாக இருக்கும் எந்தகவாரு ஊழிைரக்ளுக்கும் 

பரிசீலிக்கப்பே ரவண்டும். 

● COVID-19 கபருந்கதாற்று குறித்த எந்தகவாரு பணிைாளரக்மளத் 

ரதரந்்கதடுக்கும்ரபாதும் , சில ரதசிை இனங்களுக்கு எதிரான இனகவறித் 

தாக்குதல்கமள நிரவ்ாகம் கவனத்தில் ககாள்ள ரவண்டும், இது BuzzFeed 

மற்றும் அடிஸ் அபாபாவில் உள்ள அகமரிக்க தூதரகம் ஆகிைவற்றால் 

முன்னிமலப்படுத்தப்பே்டுள்ளது, இது  சமீபத்தில் அந்த நாே்டில் 

கவளிநாே்டினமர குறிமவக்கும் விரராத மற்றும் வன்முமற சம்பவங்கள் 

குறித்து எசச்ரிக்மகமை கவளியிே்ேது. இந்த ரநாை் கதாேரந்்து மிகவும் 

ரவகமாக பரவுவதால் இதுரபான்ற சம்பவங்கள் அதிகரிக்க வாை்ப்பு 

உண்டு. 

 

● பணியில் இருக்கும்ரபாது நீங்கள் ரநாை்வாை்ப்பே்ோல், சுை-

தனிமமப்படுத்தலுக்கான சாத்திைத்மத கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்வது 

மற்றும் / அல்லது நீண்ே காலத்திற்கு ஒரு தனிமமப்படுத்தப்பே்ே / 

பூே்டுதல் நாே்டில் களமிறங்கும்ரபாது உங்களுக்கு உதவவும்,  

ஆதரவளிக்கவும், உங்கள் நிரவ்ாக குழுவின் திே்ேத்மத பற்றி கதரிந்து 

ககாள்ளுங்கள் 

மரனொ  ்துை ந ம் 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/coronavirus-racism-europe-covid-19
https://et.usembassy.gov/security-alert-reports-of-anti-foreigner-sentiment/
https://et.usembassy.gov/security-alert-reports-of-anti-foreigner-sentiment/
https://et.usembassy.gov/security-alert-reports-of-anti-foreigner-sentiment/


 

● நீங்கள் COVID-19 ரநாமை பற்றி கசை்தி ரசகரிப்பவரக்ள் ஆனால், உங்கள் 

குடும்ப உறுப்பினரக்ள் கவமலப்படுவாரக்ள. இதில் அபாைங்கள் மற்றும் 

கவமலகள் குறித்து அவரக்ளுேன் ரபசுங்கள். ரதமவப்பே்ோல், உங்கள் 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கும் மற்றும்  உங்கள் நிறுவனத்தின் மருத்துவ 

ஆரலாசகரக்ளுக்கும் இமேரை உமரைாேமல அமமக்கவும் 

● நீங்கள் COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பே்டுள்ள இேம் அல்லது பகுதியில் கசை்தி 

திரே்டுவராக இருந்தால் குறிப்பாக மருத்துவ அல்லது தனிமமப்படுத்தும் 

வசதி அல்லது தனிமமப்படுத்தப்பே்ே இேத்த்திலிருந்து கசை்தி 

ரசகரிப்பிவரக்ளாக இருந்தால், உங்கள் மரனாதத்துவ பாதிப்மப 

நிமனவில் மவத்து ககாள்ள ரவண்டும். அதிரச்ச்ிகரமான 

சூழ்நிமலகளில் கசை்தி திரே்டும் ஊேக ஊழிைரக்ளுக்கான விவரங்கள் 

கிமேக்கும் ஒரு இமணைத்தளம் : the DART Center for Journalism and Trauma 

 

க ொற்று  டு ்  ் மற்றும் பிறரு ்கு க ொற்று ை ொம ் 

 வி ்ப்பது 

பல நாடுகள் இப்ரபாது கபாது / தனிப்பே்ே விலகமல கமேப்பிடிக்கின்றன. ஒரு 

சுகாதார வசதி, முதிரைாருக்கான பராமரிப்பு இல்லம், ஒரு ரநாை்வாை்ப்பே்ே 

நபரின் வீடு, ஒரு சவக்கிேங்கு, தனிமமப்படுத்தப்பே்ே மண்ேலம், 

அேரத்்திைான நகரப்்புற குடியிருப்பு (அதாவது ரசரி அல்லது பரவலா), அல்லது 

விலங்கு சந்மதகள் மற்றும் / அல்லது ஒரு பண்மணகக்ு கசல்வதாக இருந்தால்,  

முன்கூே்டிரை அந்த இேத்தில் இருக்கும் சுகாதார நேவடிக்மககள்பற்றி 

விசாரிக்கவும். ஏர னும் ெந்ர  ம் இருந் ொ ், அங்ர  கெ ்ைவ   வி ்ப்பது 

ந ் து. கதாற்றுரநாமைத் தவிரப்்பதற்கான நிமலைான பரிந்துமரகள் 

பின்வருமாறு: 

● எல்ரலாரிேமிருந்தும்  குமறந்தபே்சம் 2 மீே்ேர ்தூரத்மத பராமரிக்கவும், 

இருமல் மற்றும் தும்மல் ரபான்ற சுவாச ரநாயின் அறிகுறிகமளக் 

காண்பிப்பவரக்மளச ்அருகில் குறிப்பாக கவனமாக இருங்கள். 

● கசை்தி திரே்டும் பணியில்  பத்திரிமகைாளரக்ள் ரநரக்ாணல்கள் 

கசை்யும்ரபாது - வைதானவரக்ள், அடிப்பமே சுகாதார நிமலமமகள் 

உள்ளவரக்ள், COVID-19 ரநாைாளிகளுக்கு சிகிசம்சைளிக்கும் சுகாதாரப் 

பணிைாளரக்ள் அல்லது அதிக  ஆபத்தான இேத்த்தில் உள்ள 

கதாழிலாளரக்ள், அல்லது இந்த ரநாயின் ஏரதனும் அறிகுறி உள்ளவரிேம் 

குறிப்பாக விழிப்புேன் இருக்க ரவண்டும். 

● சூடொன நீ ் மற்றும் ரெொப்வபப் பயன்படு ்தி ஒரு ரந  ்தி ் 

குவறந் து 20 விநொடி ள் உங் ள் வ  வள  ைறொம ், ஒழுங் ொ , 

முழுவமயொ   ழுை ரைண்டும். மககள் சரிைான வழியில் 

https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 

உலரத்்தப்படுவமத உறுதி கசை்யுங்கள். உங்கள் மககமள சரிைாக 

கழுவி உலரத்்துவது எப்படி என்பது குறித்த மிகவும் பைனுள்ள 

வழிகாே்டிமை WHO இமணைதளத்தில் காணலாம் 

● சூோன நீர ்மற்றும் ரசாப்பு கிமேக்கவில்மல என்றால் ஆன்டி-பாக்டீரிைா 

கஜல் அல்லது துமேப்பான்கமளப் பைன்படுத்துங்கள், ஆனால் இமத 

கதாேரந்்து எப்ரபாதும் சூோன நீர ்மற்றும் ரசாப்பு உபரைாகித்து மீண்டும் 

கழுவவும். (60% க்கும் அதிகமான எத்தனால் அல்லது 70% 

ஐரசாபிரபரனால் ககாண்ே ஆல்கஹால் அடிப்பமேயிலான சானிமேசர ் 

பைன்படுத்த சி.டி.சி பரிந்துமரக்கிறது.) ைழ ் மொன வ   ழுவு  ் 

ைழ ்  ்வ  வ  ெொனிவடெ ்  பயன்படு ்துை ன் மூ ம் மொற்ற 

ரைண்டொம். 

● இருமல் மற்றும் தும்மும்ரபாது எப்ரபாதும் உங்கள் வாை் மற்றும் மூக்மக 

மூடி ககாள்ளுங்கள். .நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூவில் இருமினால் அல்லது 

தும்மினால், உேனடிைாக அமத பாதுகாப்பான மற்றும் கபாருத்தமான 

முமறயில் அப்புறப்படுத்துங்கள், பின்னர ்உங்கள் மககமள நன்கு 

கழுவுங்கள். 

● பிபிசி சிறப்பித்தபடி உங்கள் முகம், மூக்கு, வாை், காதுகள் 

ரபான்றவற்மறத் கதாடுவமதத் தவிரக்்கவும் 

● மககுலுக்க, கே்டிப்பிடிப்பது மற்றும் / அல்லது முத்தமிடுவமதத் 

தவிரக்்கவும். அதற்கு பதிலாக, முழங்மக அல்லது கால் மடிப்மப 

உபரைாகவிக்கவும் 

● மற்றவரக்ள் உபரைாகித்த ரகாப்மபகள், பீப்பாை்கள் அல்லது 

கே்லரிகளில் இருந்து குடிப்பமத / சாப்பிடுவமதத் தவிரக்்கவும் 

 

● COVID-19 மவரஸ் பல்ரவறு ரமற்பரப்பு வமககளில் மாறுபே்ே 

ரநரங்களுக்கு உயிரராடு இருக்கக்கூடும் என்பமதக் நிமனவில் 

ககாண்டு, , எந்த ரவமல கசை்யும் முன்பும் முன் அமனத்து 

நமககமளயும் கடிகாரங்கமளயும் அகற்றவும் 

● நீங்கள் கண்ணாடி அணிந்தால், அவற்மற சுடு நீர ்மற்றும் ரசாப்புேன் 

அவ்வப்ரபாது தவறாமல் சுத்தம் கசை்யுங்கள் 

● சில துணிகமள மற்றவரக்மள விே எளிதாக சுத்தமாக துமேக்க முடியும் 

என்பமத கணக்கில் ககாண்டு, நீங்கள் என்ன ஆமேகமள அணிவீரக்ள் 

என்பமதக் உறுதி கசை்யுங்கள். எந்தகவாரு ரவமலயும் முடிந்தபின் 

அமனத்து ஆமேகமளயும் ரசாப்புேன் அதிக கவப்பநிமலயில் கழுவ 

ரவண்டும் 

https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
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● கசை்தி ரசகரிக்கும் பணிக்குச ்கசல்வதும் அங்கிருந்து திரும்பி 

வருவதற்கான ரபாக்குவரத்து முமறமைக் கவனியுங்கள். அவசர 

ரநரத்தில் கபாதுப் ரபாக்குவரத்தில் பைணிப்பமதத் தவிரக்்கவும். 

தவிரக்்க முடிைாவிே்ோல்  இறங்கும்ரபாது மககளில் ஆல்கஹால் கஜல் 

பைன்படுத்துங்கள். உங்கள் கசாந்த வாகனத்தில் பைணம் கசை்தால், 

உங்கள் வாகனத்தில் பாதிக்கப்பே்ே பைணி ஒருவர ்இருந்தால் அவர ்

மற்றவரக்ளுக்கு மவரசால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்பமத அறிந்து 

ககாள்ளுங்கள் 

● ரசாரவ்மேந்த நபரக்ள் தங்கள் சுகாதார வழக்கத்தில் தவறுகமளச ்

கசை்வதற்கான வாை்ப்புகள் அதிகம் என்பமத கணக்கில் 

எடுத்துக்ககாண்டு, ரவமல கசை்யும்ரபாது அவ்வப்ரபாது ஓை்வு 

இமேகவளிகமள எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள் மற்றும் ரசாரவ்ு / ஆற்றல் 

நிமலகளில் கவனம் கசலுத்துங்கள். 

● சில நபரக்ளுக்கு  ரவமலக்காக கசல்லவும், அங்கிருந்து திரும்பி வரவும் 

கவகு தூரம் வாகனம் ஓே்ே ரவண்டியிருக்கும் என்று நிமனவில் 

ககாள்ளுங்கள். 

● பாதிக்கப்பே்ே இேத்மத விே்டு கவளிரைறுவதற்கு முன்பும், அங்கு 

இருக்கும்ரபாதும், மற்றும் பின்னும், உங்கள் மககள் சுடு நீர ்மற்றும் 

ரசாப்புேன் நன்கு கழுவப்படுவமத எப்ரபாதும் உறுதிப்படுத்திக் 

ககாள்ளுங்கள் 

● உங்களுக்கு அறிகுறிகள்  உருவாகினால், குறிப்பாக காை்சச்ல் அல்லது 

மூசச்ுத் திணறல், நீங்கள் எவ்வாறு மருத்துவ சிகிசம்சமைப் கபறுவீரக்ள் 

என்பமதக் நிரண்யித்து ககாள்ளுங்கள். கபரும்பாலான அரசாங்க 

சுகாதார நிறுவனங்கள் இப்ரபாது மற்றவரக்ளுக்கு கதாற்று 

ஏற்படுவமதத் தடுக்க சுை தனிமமப்படுத்தமல பரிந்துமரக்கின்றன. 

நீங்கள் கபரிதும் பாதிக்கப்பே்ே பகுதியில் இருந்தால், கூே்ே கநரிசலான 

சிகிசம்ச மமைங்களில் மற்ற COVID-19 பாதிக்கப்பே்ே ரநாைாளிகமள 

நீங்கள் சந்திப்பீரக்ள், எனரவ உங்களுக்கு ரநாை்வாை்ப்பே வாை்ப்புகமள 

அதிகமாக்கலாம்.  

● சமமத்த மாமிசம் மற்றும் முே்மேகமள மே்டுரம உே்ககாள்ளுங்கள். 

 உப  ணங் ள் பொது ொப்பு 

● கிளிப் மமக்குகளுக்குப் பதிலாக பாதுகாப்பான தூரத்திலிருந்து 

திமசயுள்ள ‘ஃபிஷ்ரபால்’ மமக்ரராஃரபான்கமளப் பைன்படுத்தவும். 



 

● ஒவ்கவாரு ரவமலயின் முடிவிலும் மமக்ரராஃரபான் கவரக்ள் நன்கு 

கழுவப்பே்டு கிருமி நீக்கம் கசை்ைப்பே ரவண்டும். எந் கைொரு 

மொசுபொட்வடயும்  டு ்  வம ்ர ொரபொன் அட்வடவய எை்ைொறு 

பொது ொப்பொ  அ ற்றுைது என்பது குறி ்  ைழி ொட்டு  ் / பயிற்சி 

கபறவும். 

● கமலிகசப்ோல் ரபான்ற ரவகமாக கசைல்படும் ஆண்டிமமக்ரராமபைல் 

துமேப்பான்கள் மூலம் எல்லா சாதனங்கமளயும் சுத்தம் கசை்து, கிருமி 

நீக்கம் கசை்ை ரவண்டும்.. இந்த சாதனங்களில்  கசல்ரபான்கள், 

ரேப்கலே்டுகள், தேங்கள், கசருகல்கள், காதணிகள், மடிக்கணினிகள், 

ஹாரே்் டிமரவ்கள், ரகமராக்கள், பிரஸ் பாஸ் மற்றும் ரலனிைாரே்்ஸ் 

அேக்கமாகும். 

● எல்லா உபகரணங்களும் அமத தளத்திற்குத் திருப்பித் தரும்ரபாது 

மீண்டும் தூை்மமைாக்கப்படுவமத உறுதிகசை்து, சாதனங்களுக்குப் 

கபாறுப்பானவரக்ள் முன்கூே்டிரை முழுமமைாக அறிந்திருக்கிறாரக்ள் 

என்பமதயும், சாதனங்கமள எவ்வாறு பாதுகாப்பாக சுத்தம் கசை்வது 

என்பதில் அவரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுவமதயும் உறுதிகசை்க.  

சுத்தம் கசை்வதற்குப் கபாறுப்பான நபரிேம் மீண்டும் ஒப்பமேக்காமல் 

எந்த உபகரணங்களும் ரகே்பாரில்லாமல்,, சுற்றி கிேக்கவில்மல 

என்பமத உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ளுங்கள். 

● எந்தகவாரு கிருமிநாசினிமையும் உங்களிேம் இல்மல  என்றால், ரநரடி 

சூரிை ஒளி மவரஸ்கமளக் ககால்லும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. எனரவ 

தற்காலிமாக  - உங்களுக்கு மாற்று வழிகள் இல்லாவிே்ோல் மே்டுரம - 

உங்கள் சாதனங்கமள பல மணிரநரங்களுக்கு சூரிை ஒளிமை 

ரநரடிைாக மவத்திருங்கள். இது சாதனங்களின் நிறத்மத மாற்றலாம் 

அல்லது தீங்கு விமளவிக்கலாம்  என்பமத நிமனவில் ககாள்ளுங்கள். 

● உங்கள் ரவமலக்கு ஒரு வாகனத்மதப் பைன்படுத்தினால், அமத 

ஒழுங்காக பயிற்சிைளிக்கப்பே்ே ஒரு குழுவினரால் அந்த ரவமல 

முடிந்தபின் உள்துமறமை  முழுமமைாக  சுத்தம் கசை்ைபே ரவண்டும். 

கதவு மகப்பிடிகள், ஸ்டீைரிங், சாரி கண்ணாடிகள், கஹே் கரஸ்ே்கள், சீே் 

கபல்ே்கள், ோஷ்ரபாரட்ு மற்றும் சாளர விண்ேர ்/ ரகே்சுகள் / 

கபாத்தான்கள் குறித்து குறிப்பாக கவனம் கசலுத்தப்பே ரவண்டும். 

 னிப்பட்ட பொது ொப்பு உப  ணம் (PPE) 

எந்தகவாரு பிபிஇமையும் (டிஸ்ரபாஸபிள் மகயுமறகள், முகமூடிகள், 

பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் டிஸ்ரபாஸபிள் ஷூ கவரக்ள் ரபான்றமவ) 
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பாதுகாப்பாக ரபாே்டு ககாள்ளும்கபாழுது மற்றும் கமளயும்ரபாது சிறந்த 

பாதுகாப்பு நமேமுமறகமள கண்டிப்பாக கமேபிடிப்பது மிக அவசிைம். 

சி.டி.சி யின் கபாதுவான வழிகாே்டுதலுக்கு இங்ரக கிளிக் கசை்க. இதி ் 

குறு ்கு மொசுபடுை ற் ொன ஆப ்து அதி ம், எனரை இந்  நடைடி ்வ  ள் 

குறி ்து  ைன ்குவறவு க ொள்ள ரைண்டொம். 

சுகாதார வசதி அல்லது சவக்கிேங்கு ரபான்ற பாதிக்கப்பே்ே தளத்தில் 

பணிபுரிந்தால், நீங்கள் டிஸ்ரபாஸபிள் பாதணிகமள அணிை ரவண்டும் 

அல்லது வாே்ேரப்்ரூப்  ஓவரஷ்ூ பைன்படுத்த ரவண்டியிருக்கும், இமவ 

இரண்டும் நீங்கள் இருப்பிேத்திலிருந்து கவளிரைறிைவுேன் துமேக்கப்பே 

ரவண்டும் / சுத்தம் கசை்ை பே ரவண்டும் .வாே்ேரப்்ரூப்  ஓவரஷ்ூ 

பைன்படுத்தினால், அந்த இேத்மத விே்டு கவளிரைறுவதற்கு முன்பு அமவ 

பாதுகாப்பான முமறயில் அப்புறப்படுத்தப்பே ரவண்டும், அவற்மற மீண்டும் 

பைன்படுத்தக்கூோது. 

மருத்துவ சிகிசம்ச வசதி ரபான்ற பாதிக்கப்பே்ே தளத்தில் பணிபுரிந்தால் 

அல்லது பாரம்வயிே்ோல் பாதுகாப்பு மகயுமறகமளப் 

பைன்படுத்துங்கள்.பாடிசூே் மற்றும் ஃபுல் ஃரபஸ் மாஸ்க் ரபான்ற பிற மருத்துவ 

PPE கூே ரதமவப்பேலாம். 

 

மு மூடி ள் 

CDC மற்றும் உலக சுதாகர அமமப்பு -WHO- தற்ரபாது , ரநாை் அறிகுறிகள் 

இல்லாதவரக்ள் முகமூடி அணிவது அவசிைமில்மல என்கிற ,உேன்பாே்டில் 

உள்ளன -  உள்ளூர ்அதிகாரிகளால் அவ்வாறு கசை்யும்படி கூறப்படும்வமர, 

அல்லது  நீங்கள் ஒரு மருத்துவமமன ரபான்ற அதிக ஆபத்துள்ள பகுதியில் 

இருக்கிறீரக்ள்; அல்லது COVID-19 ரநாை்த்கதாற்று இருப்பதாக 

சந்ரதகிக்கப்படும் ஒருவமர நீங்கள் கவனித்து வருகிறீரக்ள் என்றால். பல 

நாடுகளில் அறுமவசிகிசம்ச பிபிஇ குமறவாகரவ உள்ளது என்பமத 

நிமனவில் ககாள்க, எனரவ இதுரபான்ற உபகரணங்கமளப் பைன்படுத்துவது 

பற்றாக்குமறமை உருவாக்கும். நீங்கள் முகமூடி அணிந்தால் பின்வரும் 

ஆரலாசமனமைப் பின்பற்ற ரவண்டும்: 

● ரதமவப்பே்ோல், ஒரு ‘அறுமவ சிகிசம்ச’ முகமூடியின் இேத்தில் N95 

மாஸ்க் (அல்லது FFP2 / FFP3) பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. மூக்கு மற்றும் 

கன்னத்தின் பாலத்தின் மீது முகமூடி பாதுகாப்பாக கபாருந்துகிறது 

என்பமத உறுதிகசை்து, கபாருத்தத்தில் உள்ள இமேகவளிகள் 

குமறந்தபே்சம் இருப்பதாக நிசச்ை படுத்தவும். முகத்தில் முடி இல்லாமல் 

இருப்பது அவசிைம். 
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● முகமூடிமைத் கதாடுவமதத் தவிரக்்கவும், பே்மேகமளப் பைன்படுத்தி 

மே்டுரம அமத அகற்றவும். ஒருரபாதும் முன் பாகத்மத கதாேக்கூோது. 

 

● முகமூடிமை நீக்கிை பின் எப்ரபாதும் ரசாப்பு மற்றும் சூோன நீரில் 

மககமள கழுவுங்கள், அல்லது ஆல்கஹால் சாரந்்த hand sanitizer (60% 

க்கும் ரமற்பே்ே எத்தனால் அல்லது 70% ஐரசாபிரபரனால்) உபரைாகித்து 

மகமை சுத்தம் கசை்திடுங்கள். 

 

● முகமூடிமை ஈரமான / ஈரப்பதமானவுேன் புதிை, சுத்தமான, உலரந்்த 

முகமூடியுேன் மாற்றவும் 

 

● முகமூடிகமள ஒருரபாதும் மீண்டும் பைன்படுத்த ரவண்ோம், எப்ரபாதும் 

பைன்படுத்தப்பே்ே முகமூடிகமள உேனடிைாக சீல் கசை்ைப்பே்ே மபயில் 

அப்புறப்படுத்துங்கள் 

● முகமூடிமைப் பைன்படுத்துவது தனிப்பே்ே பாதுகாப்பின் ஒரு பகுதி 

மே்டுரம என்பமத நிமனவில் ககாள்ளுங்கள், இது கதாேரந்்து உங்கள் 

மககமள சுடு நீர ்மற்றும் ரசாப்புேன் கழுவ ரவண்டும் மற்றும் உங்கள் 

கண்கள், வாை், காதுகள் மற்றும் மூக்கு உள்ளிே்ே உங்கள் முகப் 

பகுதிமைத் கதாடுவமதத் தவிரக்்க ரவண்டும். 

● பருத்தி / துணி முகமூடிகள் எந்த சூழ்நிமலயிலும் 

பரிந்துமரக்கப்பேவில்மல 

● முகமூடிகள் குறுகிை விநிரைாகத்தில் இருக்கலாம் மற்றும் / அல்லது 

இருப்பிேத்மதப் கபாறுத்து கூரம்மைான விமல அதிகரிப்புக்கு 

உே்பே்ேமவ என்பமத அறிந்து ககாள்ளுங்கள் 

 

டிஜிட்ட ் பொது ொப்பு 

● COVID-19 கபருந்கதாற்மற  கதாேரப்ாக பத்திரிைாளரக்ள்  ஆன்மலன் 

விரராதப் ரபாக்மக அதிகமாக எதிரக்காள்ள கூடும் என்பமத அறிந்து 

ககாள்ளுங்கள். தாக்குதல்களிலிருந்து உங்கமளப் பாதுகாத்துக் 

ககாள்வதற்கான CPJ யின்  சிறந்த நமேமுமறகமள  பரிசீலிமன கசை்ைவும் 

● COVID-19 பரவுவமதக் கண்காணிப்பதற்காக அரசாங்கங்களும் 

கதாழில்நுே்ப நிறுவனங்களும் கண்காணிப்மப அதிகளவில் 

பைன்படுத்துகின்றன. சிே்டிசன் ரலப் படி, பத்திரிமகைாளரக்மள 

குறிமவக்கப் பைன்படுத்தப்படும் ஒரு ஸ்மபரவர ்கபகாசமஸ உருவாக்கிை 

NSO குழுமமும் இதில் அேங்கும்.இந்த சுகாதார கநருக்கடி முடிந்தபின் 

மக்கமள கண்காணிக்க இந்த கண்காணிப்பு நுே்பங்கள் எவ்வாறு 

பைன்படுத்தப்படும் என்பது குறித்து சிவில் உரிமமகள் குழுக்கள் கவமல 

ககாண்டுள்ளன.டிரான்ஸ்பரன்சி இன்ேரர்நஷனல் இந்த உலகளாவிை 

முன்ரனற்றங்கமள தங்கள் இமணைதளத்தில் கண்காணித்து வருகிறது 
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● இமணப்புகமளக் கிளிக் கசை்வதற்கு முன் அல்லது COVID-19 பற்றிை 

தகவல்கமளக் ககாண்ே ஆவணங்கமளப் பதிவிறக்கும் முன்  சற்று 

சிந்தியுங்கள். எலக்ே்ரானிக் பிரான்டிைர ்கபௌண்ேடின்  படி, குற்றவாளிகள் 

தற்ரபாமதை சுகாதார கநருக்கடி மற்றும் பீதிமை பைன்படுத்தி  உங்கள் 

சாதனங்களில் தீம்கபாருள் நிறுவப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் அதிநவீன 

ஃபிஷிங் தாக்குதல்களுேன் தனிநபரக்மளயும் நிறுவனங்கமளயும் 

குறிமவக்கிறாரக்ள்.. 

● சமூக ஊேகங்களில் அல்லது கசை்தியிேல் பைன்பாடுகளில் ஏரதனும் COVID-

19 கதாேரப்ான இமணப்புகமளக் கிளிக் கசை்யும் ரபாது எசச்ரிக்மகைாக 

இருங்கள், அவற்றில் சில தீம்கபாருமளக் ககாண்ே சாதனங்கமளத் தாக்கும் 

தளங்களுக்கு உங்கமள அனுப்பி விடும் 

● COVID-19 டிராக்கர ்ரபான்ற ransomware க்காக தனிநபரக்மள குறிமவக்கும் 

தீங்கிமழக்கும் பைன்பாடுகமளப் பற்றி எசச்ரிக்மகைாக இருங்கள் 

● WHO ரபான்ற புகழ்கபற்ற மூலங்களிலிருந்து COVID-19 குறித்த புதுப்பித்த 

தகவல்கமளக் காே்டும் வமரபேங்கள் passwords ஐ  திருேப் பைன்படும் 

தீம்கபாருமளக் ககாண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 

● The Guardian அறிவித்தபடி, அரசால் வழங்கப்பே்ே தவறான 
தகவல்கமளயும், கபாது தவறான தகவல்கமளயும் பற்றி 
எசச்ரிக்மகைாக இருங்கள், இது WHO குறிப்பாக எசச்ரித்தது மற்றும் BBC 

முன்னிமலப்படுத்திைது. WHO இமணைதளத்தில் ரபாலி மற்றும் தவறான 

கசை்திகமள சுே்டிக்காே்டுவதற்காக ஒரு தனி பிரிவு இருக்கிறது  

● கசை்தி பைன்பாடுகளில் chats மூலம் பகிரப்பே்ே COVID-19 பற்றிை 
தகவல்களில் எசச்ரிக்மகைாக இருங்கள், அதில் ரபாலி கசை்திகள் 
மற்றும் புரளி இருக்கலாம்.  

● ரபஸ்புக்கில் COVID-19 பற்றிை விஷைங்கள் இப்ரபாது மனித தகவல் 
சரிபாரப்்புகளுக்கு பதிலாக கசைற்மக நுண்ணறிவு (AI) மூலம் 
நிரவ்கிக்கப்படுகிறது என்பமத அறிந்து ககாள்ளுங்கள். இதனால் 
அவசிைமுள்ள விஷைங்களும் அவ்வப்ரபாது பிமழைால் நீக்கப்படுகிறது. 

● COVID-19 கபருந்கதாற்று பற்றிை கவரரமஜ உன்னிப்பாகக் 
கண்காணிக்கும் சரவ்ாதிகார ஆே்சிகமளக் ககாண்ே நாடுகளில் பற்றி 
அல்லது அந்த நாடுகளிலிருந்து கசை்து ரசகரிக்கும்ரபாது  ஏற்படும் 
அபாைங்கள் குறித்து எசச்ரிக்மகைாக இருங்கள். சில அரசாங்கங்கள் 
எந்தகவாரு ரநாை் பரப்மப பற்றின அளமவயும் மமறக்க 

முைற்சிக்கலாம் மற்றும் / அல்லது அதன்படி ஊேகங்கமள கசன்சார ்
கசை்ைலாம் -இமத  CPJ சுே்டி காே்டியிருக்கிறது. 

 

பணியின்ரபொது  னிப்பட்ட பொது ொப்பு  
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● சிமறசச்ாமல அல்லது தடுப்புக்காவல் நிமலைத்திலிருந்து நீங்கள் 
கசை்திைளித்தால் , COVID-19 கதாேரப்ாக மகதிகள் எதிரப்்பு மற்றும் / 
அல்லது கலவரத்தால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து 
பத்திரிமகைாளரக்ள் எசச்ரிக்மகைாக இருக்க ரவண்டும்., சமீபத்தில் 
இத்தாலி, ககாலம்பிைா மற்றும் இந்திைாவில் இது காணப்பே்ேது 

● யு.எஸ், அைரல்ாந்து, பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈரான் ரபான்ற நாடுகள் 
COVID-19 கபருந்கதாற்றின் ரபாது சிமறகளின் ஜனத்கதாமகமை 
குமறக்கப்பதற்காக  மகதிகமள விடுவிக்கத் கதாேங்கியுள்ளன 
என்பமதக் கவனத்தில் ககாள்ளுங்கள்.இதனால் , குற்ற அளவுகளில் 
அதிகரிக்கலாம் என்று  எசச்ரிக்மகைாக இருங்கள். உணவு 
கபாருே்கள் கிமேத்தல்  படிப்படிைாக குமறவாகினால்,  திருே்டு 

மற்றும்  ககாள்மளக்கான வாை்ப்புகமள அதிகரிக்கும் என்பமத 
நிமனவில் ககாள்க. 

● ஒரு சரவ்ாதிகார ஆே்சிமைக் ககாண்ே நாடுகளில் இருக்கும் 
பத்திரிமகைாளரக்ள்- தடுப்புக்காவல் அல்லது மகது கசை்ைப்படும் 
அபாைத்திற்கு எசச்ரிக்மகைாக இருக்க ரவண்டும் - CPJ கூறிைது 

ரபால்.  

● நீங்கள் ஒரு சரவ்ரதச பணிக்காக பைணிக்க முடிந்தால் (கீரழ காண்க), 
நீங்கள் கசல்லும் இேத்தின் சமீபத்திை பாதுகாப்பு நிமலமமமை 
ஆராயுங்கள். இன்றுவமர இஸ்ரரல், பிரரசில், பாகிஸ்தான், மசப்ரஸ், 

ரீயூனிைன் மற்றும் உக்மரனில் சில-பல வன்முமற சம்பவங்கள் மற்றும் 
ரபாராே்ேங்கள் நேந்துள்ளன. ஈராக் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிை இரு 
நாடுகளிலும் நேந்து வரும் ஆரப்்பாே்ேங்கள் COVID-19 பிரசச்மனைால் 
அதிகரித்துள்ளன. 
 

ெ ்ைர ெ பயண பணி ள் 

உலகளாவிை பைணக் கே்டுப்பாடுகள் காரணமாக, சரவ்ரதச பைணம் 
இப்ரபாது மிகவும் சவாலானது மற்றும் மிகவும்  அரிதாக உள்ளது. 
கவளிநாே்டு பணியில் கசல்வதாக இருந்தால்,  நீங்கள் பின்வருவனவற்மறக் 
கருத்தில் ககாள்ள ரவண்டும்: 

● நீங்கள் பைணிக்க இருக்கும் நாே்டுக்கு ரதமவைான தடுப்பு ஊசிகளும் 
மற்றும் மற்ற ரநாை் காப்பு விஷைங்களும் கபற்ற  நிமலயில் உள்ள 
ரவண்டும். சளிக்காை்சச்ல் தடுப்பு ஊசி எடுத்துக்ககாள்வது நல்லது - 
ஏகனனில் உங்களுக்கு இந்த ரநாயின் அறிகுறிகள் வந்தால் குழப்பம் 
இருக்காது.  
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● உங் ள் பயண  ொப்பீட்டு ் க ொள்வ ய ெ ியொ  உள்ள ொ என்று 
உறுதி படு ்தி க ொள்ளுங் ள். கபரும்பொ ொன அ ெொங் ங் ள் 
சரவ்ரதச பைணங்களுக்கு எதிராக பல்ரவறு வமகைான பைண 
ஆரலாசமனகமளயும் எசச்ரிக்மககமளயும் கவளியிே்டுள்ளன. இதில் 
பிரிே்டிஷ் கவளியுறவு மற்றும் காமன்கவல்த் அலுவலகம், யு.எஸ். 
கவளியுறவுத்துமற மற்றும் பிகரஞ்சு பன்னாே்டு விவகாரங்கள் துமற 
ஆகிைமவ அேங்கும். COVID-19 க ொட ்பொன பயணங் ளு ்கு  ொப்பீடு 
கபறுைது ெொ ்தியமி ்வ  என்பவ  அறிந்து க ொள்ளுங் ள் 

 

● நீங்கள் கலந்து ககாள்ளத் திே்ேமிடும் எந்தகவாரு நிகழ்வின் 
நிமலமையும் தவறாமல் சரிபாரக்்கவும், ஏகனனில் பல நாடுகள் 
கபாதுக் கூே்ேங்கமள முற்றிலுமாக தமேகசை்துள்ளன, அல்லது ஒரு 
குறிப்பிே்ே எண்ணிக்மகயிலான நபரக்ளுக்கு ரமல் கூே்ேங்கள் 
அனுமதிக்க பேவில்மல  

● நீங்கள் கசல்லும் நாே்டில் ஏற்கனரவ உள்ள மற்றும் / அல்லது 
வரவிருக்கும் பைண தமேகமள சரிபாரக்்கவும். கூடுதல் தமேகள் 
மற்றும் / அல்லது கவளிநாே்டு பிரமஜகள் மீதான கே்டுப்பாடுகள் 
உலக அளவில் அதிகரிக்க வாை்ப்புள்ளது 

● நகரப்்புற மமைங்கள், குறிப்பிே்ே பகுதிகள் மற்றும் / அல்லது முழு 
நாடுகளும் பூே்ேப்பே்டு தனிமமப்படுத்தப்பேலாம் என்பமத 
கணக்கில் எடுத்துக்ககாள்வதன் மூலம் உங்களிேம் ஒரு அவசர 
அல்லது கநருக்கடி திே்ேம் இருப்பமத உறுதிகசை்க. சில 
நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலாளிகள் உலககங்கிலும் உள்ள எந்தகவாரு 
பணிைாளரக்ளுக்கும் கவளிரைற்றும் தைாரிப்பு அளமவ 
அதிகரித்துள்ளனர ்

● உலககங்கிலும் பல நில எல்மலகள் மூேப்பே்டுள்ளன. வருங்காலத்தில் 
கூடுதல் மூேல்கள் கசை்ை பே கூடும்.  , இது உங்கள் தற்கசைல் 
திே்ேமிேலுக்கு காரணிைாக இருக்க ரவண்டும் 

● நீங்கள் ரநாை்வாை்ப்பே்டிருந்தால் பைணம் கசை்ை ரவண்ோம். 
கபரும்பாலான சரவ்ரதச மற்றும் பிராந்திை விமான நிமலைங்கள் 
மற்றும் பிற ரபாக்குவரத்து மமைங்களும் கடுமமைான சுகாதார 
பரிரசாதமன நேவடிக்மககமள கசைல்படுத்தியுள்ளன.பைணிகள் 
நிசச்ைமாக ரசாதமன மற்றும் / அல்லது கே்ோை 
தனிமமப்படுத்தப்பே்ே / சுை-தனிமமப்படுத்தமல எதிரக்காள்ள 
ரநரிடும் 

● பல இேங்களுக்கு விமான நிறுவனங்கள் விமானங்கமள ரத்து 
கசை்வதால் உலகளாவிை பைணங்கள் கபருமளவில் குமறந்துவிே்ேன. 
COVID-19 வழக்குகள் சம்பவங்கள் அதிகரித்தால் ரமலும் இன்னும் ரத்து 
கசை்ைப்பேலாம் 

● நீங்கள் முழுமமைாக திருப்பிச ்கசலுத்தக்கூடிை விமான 
டிக்ககே்டுகமள வாங்க ரவண்டும். COATID-19 பல விமான 
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நிறுவனங்களுக்கு கணிசமான நிதி கநருக்கடிமை ஏற்படுத்தி 
வருவதாக IATA கதரிவித்துள்ளது, ரமலும் ஐரராப்பாவின் மிகப்கபரிை 
பிராந்திை விமான நிறுவனமான FlyBe இன் சமீபத்திை சரிவுக்கு இது 
தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. 

● உங்களுேன் எடுத்துச ்கசல்ல ரவண்டிை கபாருே்கள் என்ன என்பமதக் 
கவனியுங்கள். முகமூடிகள், மக சானிமேசர ், ரசாப்பு, ரபக் 
கசை்ைப்பே்ே கசை்ைப்பே்ே உணவு மற்றும் கழிப்பமற காகிதம் 
உள்ளிே்ே panic buying அதாவது பீதியில் வாங்கும் சம்பவங்களுேன் சில 
கபாருே்களின் பற்றாக்குமறயும் பதிவாகியுள்ளது. COVID-19 
ரநாை்த்கதாற்றுகள் காரணமாக ரவமலநிறுத்த நேவடிக்மக மற்றும் / 
அல்லது கதாழிலாளரக்ள் பற்றாக்குமற உங்கள் சூழ்நிமலமை 
பாதிக்க கூடும் என்பமத நிமனவில் ககாள்க 

● ஏற்க்கனரவ தண்ணீர ்பற்றாக்குமறயில் இருக்கும் ரஜாரே்ான் ரபான்ற 
நாடுகள் அதிகரித்த ரதமவ மற்றும் பற்றாக்குமறமை அனுபவிக்க 
ஆரம்பிக்கக்கூடும் என்பமத அறிந்து ககாள்ளுங்கள் 

● இன்று பல நாடுகள் விசாக்கள் வழங்குவமத நிறுத்திவிே்ேன மற்றும் 
பைணத்திற்காக ஏற்கனரவ வழங்கப்பே்ே விசாக்கள் ரத்து 
கசை்துவிே்ேன. அதனால் உங்கள் விசா நிமலமமமை சரி பாரத்்து 
ககாள்ளவும் . 

● நீங்கள் COVID-19 ரநாைாளி இல்மல என்பமத நிரூபிக்க நீங்கள் 
கசல்லும்  நாே்டில்  மருத்துவ சான்றிதழ் ரதமவைா என்று 
ரசாதிக்கவும். சில எடுத்துக்காே்டுகமள இங்ரக காணலாம் 

● பைணம் திே்ேமிடும்கபாழுது பல்ரவறு நாடுகளில் விமான 
நிமலைங்களில் சுகாதார பரிரசாதமன நேவடிக்மககள் மற்றும் 
கவப்பநிமல ரசாதமன கசை்வதற்காக கூடுதல் ரநரத்மத 
அனுமதிக்கவும். சில ரயில் நிமலைங்கள், துமறமுகங்கள் / 
கப்பல்துமறகள் மற்றும் நீண்ே தூர ரபருந்து நிமலைங்களிலும் இது 
கபாருந்தும் 

● சில நாடுகள் சில விமான நிமலைங்கள் மற்றும் முமனைங்களில் 
மே்டுரம கவளிநாே்டு நாே்டினமர  நுமழை அனுமதிக்கும் என்பமதக் 
அறிந்து ககாள்ளவும். பைணிக்கும் முன் இந்த விஷைத்மத 
சரிபாரத்்துக்ககாள்ளவும். 

● நீங்கள் கசல்லவிருக்கும் நாே்டிற்குள் ஏரதனும் உள்-நகர இைக்க 
கே்டுப்பாடுகள் குறித்த கசை்திகளுக்கு உள்ளூர ்கசை்தி தளங்கமள 
கதாேரந்்து கண்காணிக்கவும் 

கெய்தி ரெ  ிப்பு பணி ்கு [பிறகு  
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● இந்த ரநாயின் அறிகுறிகளுக்காக உங்கள் உேல் நலத்மத கதாேரந்்து 
கண்காணிக்கவும் 
 

● நீங்கள் - இந்த ரநாை் பரவலாக இருந்த ஒரு இேத்திலிருந்து திரும்பி 
வருகிறீரக்ள் என்றால், நிசச்ைமாக நீங்கள் சுைமாக தனிமமப்படுத்த 
ரவண்டியிருக்கும். சம்பந்தப்பே்ே அரசாங்க ஆரலாசமனமைப் 
பாரக்்கவும் 
 

● COVID-19 பற்றிை சமீபத்திை புதுப்பிப்புகள் மற்றும் தகவல்கமளக் 
கண்காணிக்கவும். அத்துேன் நீங்கள் புறப்படும் நாடு மற்றும் 
கசல்லும் நாே்டில் இரண்டிலும் கசைல்படுத்தப்படும் 
தனிமமப்படுத்தப்பே்ே மற்றும் தனிமமப்படுத்தும் நமேமுமறகமள 
கண்காணிக்கவும்  

● நீங்கள் இருக்கும் நாே்டில் கதாற்று வீதத்மதப் கபாறுத்து, நீங்கள் 
திரும்பி வந்த 14 நாே்களுக்கு நீங்கள் சந்தித்த  நபரக்ளின் கபைரக்ள் 
/ எண்கமளக் ககாண்ே ஒரு மேரிமை மவத்திருப்பது நல்லது. 
உங்களுக்கு அறிகுறிகள் ரதான்றினால் நீங்கள் சந்தித்த இந்த 
நபரக்மள ரதடுவதில் உதவிைாக இருக்கும்  

-- உங் ளு ்கு ரநொயின் அறிகுறி ள் ர ொன்றினொ ் 

 

● எவ்வளவும் ரலசாகவானாலும் COVID-19 இன் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு 
ரதான்றினால், உேரன உங்கள் நிரவ்ாக குழுவுக்குத் கதரிவிக்கவும். 
விமான நிமலைத்திலிருந்ரதா அல்லது பிற ரபாக்குவரத்து 
மமைத்திலிருந்ரதா உங்கள் வீே்டிற்கு கபாருத்தமான ரபாக்குவரத்மத 
எடுத்துச ்கசல்ல அவரக்ளுேன் ரபசுங்கள். டொ ்ஸியி ் ரபொைவ  
 விருங் ள்.  

● உங்கமளயும் உங்கள் சுற்றி இருப்பவரக்மளயும் பாதுகாக்க WHO, CDC 

அல்லது உள்ளூர ்சுகாதார அதிகாரிகளின் ஆரலாசமனமைப் 
கண்டிப்பாக பின்பற்றுங்கள் 

● உங்களுக்கு இந்த ரநாயின் அறிகுறிகள் ரதாண கதாேங்கிைதிலிருந்து 
குவறந் து 7 நொட் ளு ்கு உங்கள் வீே்மே விே்டு கவளிரைற 
ரவண்ோம். அவ்வாறு கசை்வது உங்கள் சமூகத்தில் மற்றவரக்ளுக்கு 
நீங்கள் இந்த ரநாமை பரப்பாமல் தவிரக்்க உதவும்  

● முன்கூே்டிரை திே்ேமிே்டு மற்றவரக்ளிேம் உதவி ரகே்கவும். 
உங்களுக்கு ரதமவைான கபாருே்கமளப் உங்கள் முதலாளி, 
நண்பரக்ள் மற்றும் குடும்பத்தினரிேம் ரகளுங்கள்.  அவற்மற உங்கள் 
முன் வாசலுக்கு கவளிரை மவத்து விே கசால்லுங்கள்.  
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● முடிந்தவமர உங்கள் வீே்டிலுள்ள மற்றவரக்ளிேமிருந்து 
குமறந்தபே்சம் 2 மீே்ேர ்கதாமலவில் இருங்கள் 

● முடிந்த வமரக்கும் தனிைாக தூங்குங்கள்  

● மற்றவரக்ளுேன் தங்கும் விடுதிைாக  இருந்தால், அமனவருக்கும் 14 
நாள் தனிமமப்படுத்தப்பே்ே காலம் கமேபிடிக்கப்பே ரவண்டும். 
இதற்கு ஒரு பைனுள்ள வழிகாே்டிமை இங்ர  காணலாம். குறுக்கு 
மாசுபடுவமதத் தவிரப்்பதற்காக, குளிைலமற, கழிப்பமற மற்றும் 
சமமைலமற வசதிகமளப் பைன்படுத்தும்ரபாது குறிப்பாக கவனம் 
கசலுத்த ரவண்டும் 

● ரசாப்பு மற்றும் சூோன நீமரப் பைன்படுத்தி குமறந்தது 20 
விநாடிகளுக்கு உங்கள் மககமள தவறாமல் மற்றும் நன்கு 
கழுவுங்கள் 

● வைதானவரக்ள் மற்றும் அடிப்பமே சுகாதார நிமலமமகள் 
உள்ளவரக்ள் ரபான்ற பாதிக்கப்பேக்கூடிை நபரக்ளிேமிருந்து 
முடிந்தவமர விலகி இருங்கள் 

● தனிமமப்படுத்தப்பே்ே காலத்தில் உங்கள் அறிகுறிகள் மிகவும் 
ரமாசமமேயும் வமர, உங்கள் நாே்டில் உள்ள சுகாதார அதிகாரிகமள 
சுை தனிமமப்படுத்த நீங்கள் அணுக ரதமவயில்மல. 

CPJ வின் Online Safety Kit  பத்திரிமகைாளரக்ள் மற்றும் கசை்தி அமறகளுக்கு 
உேல், டிஜிே்ேல் மற்றும் மரனாதத்துவ பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மற்றும் 
கருவிகள் பற்றிை அடிப்பமே பாதுகாப்பு தகவல்கமள வழங்குகிறது, இதில் 
உள்நாே்டு அமமதியின்மம மற்றும் ரதரத்ல்கமள பற்றி கசை்தி ரசகரிப்பு 
உே்பே.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2019/03/covering-elections-journalist-safety-kit.php
https://cpj.org/2019/03/covering-elections-journalist-safety-kit.php

