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ஊரட�� நீ	
ஊரட�� நீ	
ஊரட�� நீ	
ஊரட�� நீ	
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இய�க�களி� ��டைம� � இைண�� ெவளியி�ட அறி�ைகஇய�க�களி� ��டைம� � இைண�� ெவளியி�ட அறி�ைகஇய�க�களி� ��டைம� � இைண�� ெவளியி�ட அறி�ைகஇய�க�களி� ��டைம� � இைண�� ெவளியி�ட அறி�ைக.).).).)    

நா� ��வ�	, 21 நா
க� ஊரட�� அம� ப��த�ப
ட பி�ன�, 

இர�� வார�களாக நா
 � ப�ேவ" ப�திகளி� ேகாவி
 19 

பாதி�#க$	 இற�#க$	 உய�(� வ)கி�றன. அதி*	 சில 

இட�களி� ச-க� பரவ*	 �றி�பி
ட அள. ேநர��வ�கி/�ள�. 

மாநில அர0க� வ)	 வார�களி� அதிக எ�ணி3ைகயி� வரவி)3கிற 

ேகாவி
-19 பாதி�#கைள எதி�ெகா�$	 வைகயி� நடவ 3ைக 

எ���வ)	  அேத ேவைளயி�, இ(த ஊரட�ைக நீ �பதா அதாவ� 

ஏ�ர� மாத இ"திவைர நீ �பதா எ�ற ஆேலாசைன/	 நட(� 

வ)கிற�. இ(நிைலயி� த9ேபா� நைட�ைற�ப��த�ப
� வ)	 

ஊரட��  உ�தர., அத� ெவ9றிக� , பல:ன�க�, �றி�பாக 

நைட�ைற�ப���வதி� ஏ9ப
ட சி3க�க� ப9றி ஒ) விாிவான 

பாிசீலைன ேதைவ�ப�கிற�. எ(த ஒ) பாிசீலைன/	 0காதார�தி� 

ெபற�ப
ட ��ேன9ற�கைள/	 ச-க� ெபா)ளாதார 

பாதி�#கைள/	 கண3கி� எ���3ெகா�� ெச<ய�படேவ��	. 

அ=வாறி�லாம� ஒ�"3� ஒ�ைற எதிராக பா�3க3>டா�. ஊரட�� 

நீ
 3�	 � ைவ ,ஆதார�கைள அ �பைடயாக3 ெகா�ட 

பாிசீலைன3�� பி�ன� எ�3கேவ��	. 

மனிதாபிமான ெந��க
மனிதாபிமான ெந��க
மனிதாபிமான ெந��க
மனிதாபிமான ெந��க
 

எ(தவித அறிவி�#	 இ�றி, பாதி�#3� இல3கா�	 எளிய ம3க$3�	 

ெபா�ம3க$3�	 ேதைவ�ப�	 ஆதர. ஏ9பா�கைள தி
டமிடாம� , 

தி?ெர�" அறிவி3க�ப
ட ஊரட�கி்னா� ெப)மளவி� ஏ9ப
ட 

மனிதாபிமான ெந)3க க� ம9"	 பாதி�#கைள, கட(த இர�� 

வார�களாக நா	  அAபவி3�	 �யர�க� நம3� ெதளிவாக3 
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கா
�கி�றன. பசி , ேவைலயி�ைம ம9"	 வ"ைம ஆகியவ9ைற 

�றி�த அBச	 இ)3கிற� .இ� இ(த ெதா9"ேநாயினா� ஏ9பட3> ய 

பாதி�#கைள அதிகமா3�	. #ல	ெபய�(த ெதாழிலாள�க� ம9"	 

அைம�# சாரா ெதாழிலாள�களி� �யர�க� ந�றாக ெதாி(த�தா�, 

அவ9ைற� தி)	பB ெசா�ல� ேதைவயி�ைல. அவ�க� ச(தி3�	 

ப�ேவ" சவா�களான அதிக ம3க� அைட(� கிட3�	 உைறவிட�க�  

, 09"BDழ� ஆகியவ9றா� ெதா9" ேநா<3� இல3கா�	 அபாய	, 

பசி ம9"	 ச��ண. இ�ைம, அ�றாட� ேதைவக$3� >ட ைகயி� 

கா0 இ�லாத நிைலைம ஆகியைவ �றி�� அ��த	 ெகா�3க 

ேவ��	. நா
 � ப�ேவ" ப�திகளி� உ�ள #ல	 ெபய�(த 

ெதாழிலாள�களி� விர3தி, அவ�க� ெவளி�ப���	 ேகாப	 ம9"	 

ெவ"�# ஆகியைவ அவ�க� உண.3காக.	 த��மிட�தி� ஏ9ப�	 

வ��ைற ம9"	 த��மிட நிைலைமக� காரணமாக ஏ9ப�	 

இற�#க� -ல	 ெவளி�ப�கிற�. 

அ�தியாவசிய ம)��வ ேசைவக� ேகாவி
-19இ� ெபயரா� 

நி"�த�ப
��ள�. இ� அ 3க  ேநா<வா<�ப�த� 

அதிகாி�பத9�	, பிற காரண�களா� இற�# ஏ9ப�வத9�	 இ
�B 

ெச�*	. 

ேகாவி
-19 அறி�றிகேளா� வ)பவ�கைள பாிேசாதைன ெச<� 

அவ�கைள தனியாக பா��பைத வி
�வி
�, ெப)	பாலான ெபா� 

ம)��வமைனக� #ற ேநாயாளி பிாி.கைள - வி
டன. ேகாவி
-19 

இ�லாத பிற ேநாயாளிக� ம)��வமைன3� வர ஆ	#ல�E  

இ�லாததா� த9ேபா� இற�ைபB ச(தி3கிறா�க�. ெதா9றா 

ேநா<க$3கான ம)(� கிைட�த� , காசேநா<3கான ம)(�க� 

கிைட�த� , டயாFசிE க)விக� கிைட�த� #9"ேநா<3� கீேமா 

ெதரபி, பிரசவ கவனி�# ,க)3கைல�# ெச<த� ,க)�தைட ேசைவக� 
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ஆகியவ9றி*�ள இைடெவளிக� ெதாட�(� வ)கி�றன.  ஏ9கனேவ 

நிர	பி வழி/	 ம)��வமைன ேசைவ பிாி.கைள அ�கி)3�	 

ேநாயாளிக$3� எ(தவித மா9" ஏ9பா�க$	 ெச<யாம�, ேகாவி� 19 

பிாி.களாக மா9"	 �ய9சிக� நைடெப9" வ)கி�றன. இ� இ(த� 

பிாி.களி� ஏ9கனேவ சிகிBைச ெப9" வ(த  ேகாவி
-19 அ�லாத 

ேநாயாளிகளி� உயி)3� ஆப�ைத விைளவி3க3 > யதா�	. 

அவ�க$3� ம9ற ம)��வமைனக$3�B ெச�ல ஆ	#ல�E வசதி 

ஏ9பா� ெச<ய�படவி�ைல ேம*	, பிற ம)��வமைனகளி� 

ேச�3க.	 இ�ைல. 

அ�தியாவசிய ேசைவக$�% இைட&'அ�தியாவசிய ேசைவக$�% இைட&'அ�தியாவசிய ேசைவக$�% இைட&'அ�தியாவசிய ேசைவக$�% இைட&'::::    

விவசாய ேசைவக� ம9"	 அத9�� ேதைவயான விநிேயாக ச�கிF , 

நில�திF)(� விவசாய ெபா)� உ9ப�தி உ
பட சி�லைற வணிக	 

வைர, ல
ச3கண3கான விவசாயிக�, விவசாய3 >Fக�, 

ேபா3�வர�� ஊழிய�க� ம9"	 உபேயாகி�பாள�க� ஆகிேயாைர 

ேமாசமாக பாதி�� அவ�க$ைடய எதி�கால	  இ)�� ேபா/�ள� . 

ம)(� உ
பட பிற அ�தியாவசிய ெபா)
க� கிைட�ப�	 மிக 

�ைறவாக உ�ள�. ேபா3�வர�தி� உ�ள தைடக�  ெபா)
க� 

வ)வதி� சி3க�கைள உ)வா3கி ெபா)ளாதார�ைத/	 சீரழி3கிற�. 

உ�G� ேபா3�வர�� அ�தியாவசிய ேதைவக$3� >ட, �றி�பாக 

வயதானவ�க$3� கிைட�பதி�ைல. ெபா�வாகB ெசா�ல� ேபானா� 

ம�திய, மாநில அர0க� இ(த� ெதா9" ேநாைய ச
ட	 ஒ��� எ�ற 

பா�ைவயி� க
��பா�கைள நைட�ைற�ப��தி3 ெகா��, அத� 

ம9ற அ	ச�கைள அவரவ�கேள  பா���3ெகா�ள வி
�வி
ட�. இ�, 

அ�தியாவசிய� ேதைவகளான உண. , த�ணீ� ம9"	 ம)(� 

வழ��த�, 09றி� திாி/	 ைகவிட�ப
ட மி)க�கைள  

பா���3ெகா�$த� ஆகியவ9ைற ெதா�� நி"வன�க$	 பிற 

ம3க$	 ப�ேவ" இட�களி� பா��� வ)கிறா�க� .எBஐவி ம)(�க� 
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ேபா�ற உயி�கா3�	 ம)(�கைள ,எBஐவி ேநாயாளிகளி�  

>
டைம�# மாநில	 ���	 பல கிேலா மீ
ட� பயண	 ெச<� 

வழ�கி வ)கிற�. இைவ எ�லா	 இ(த ஊரட�கி� ெசல.க� ம9"	 

பல�க� �றி�� ெதா9" ேநாயிய� ம9"	 ச�க ெபா)ளாதார 

அ �பைடயி� ஒ) மீ�பா�ைவ ேதைவ�ப�கிற� எ�பைத 

அ 3ேகா 
� கா
�கிற�. 

(காதார அைம� களி� தயா)நிைல(காதார அைம� களி� தயா)நிைல(காதார அைம� களி� தயா)நிைல(காதார அைம� களி� தயா)நிைல    

உலக 0காதார நி"வன	 ஊரட�கினா� ம
�ேம ேகாவி
-19 

ெதா9"ேநாைய சமாளி3க � யா� எ�"	 , ம)��வ 0காதார 

அைம�#கைள வ*�ப���வத� -ல�	 அவ9ைற தயா� நிைலயி� 

ைவ�தி)�பத� -ல�	 பாிேசாதைனகைள அதிகாி�த�, 

தனிைம�ப���த� ,அைடயாள	 காIத� �தFய நடவ 3ைககளி� 

-ல�	 ெசய�பட ேவ��	 எ�" >றியி)3கிற�. சில மாநில�களி� 

0காதார அைம�#கைள வ*�ப���	 நடவ 3ைகக� 

எ�3க�ப
 )(தா*	 அைவ ேபா�மானைவயாக இ�லாம*	 

தாமதமாக எ�3க�ப
ட நடவ 3ைகயாக.	 இ)3கிற� எ�பத9கான 

ஆதார�க� உ�ளன. உதாரணமாக, தனிநப� பா�கா�# 

உபகரண�க�(PPE), ெவ� ேல
ட�க�, �தFயைவ3கான வா��	 

ஆைணக� ஊரட�� அறிவி3க�ப
ட பி� வழ�க�ப
��ள�. 

அதாவ� ,ேகாவி
-19  இ(தியாவி9� வ(� இர�� மாத�க$3�� 

பி�ன�. இ�ேக/	 உ�G� தயாாி�பாள�க� ஊரட�கினா� 

ேபா3�வர�� தைடகைள ச(தி3கிறா�க�.பல ம)��வ�க� 0காதார 

ம9"	 �ைண பணியாள�க� தனிநப� பா�கா�# உபகரண�க�(PPE) 

கிைட3காைமயா� உயிைர� பணய	 ைவ�� இ(த அைம�பி�  

ேகாவி
193� எதிராக  ெசய�ப�	 திறA3�3  �ைறவாக 

ெசய�ப�கிறா�க� . ெச<ய�ப
ட பாிேசாதைனகளி� எ�ணி3ைக 

த9ேபா� பாிேசாதைன ெச<ய�ப�வ�களி� வைக�பா�கைள 
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அதிக�ப��தியத� -ல	 உய�(தி)3கிற�  எ�றா*	, ேதைவைய3 

கண3கி�	ேபா� இ�A	 �ைறவாகேவ உ�ள� . மாF3�ல� ம9"	 

ஆ� பா  பாிேசாதைனக$3காக பாிேசாதைன கி
�க� கிைட�பதி� 

சிரம	 உ�ள� .இைவ ெவளிநா�களிF)(� ெபற�பட ேவ�  

இ)�பதா� அைவ இ�ன�	 வ(� ேசரவி�ைல. இ(த� 

பாிேசாதைனக$3கான க
டண�கைள ேநாயாளிக$3� இலவசமாக 

வழ��வதா இ�ைலயா எ�பதி� பிரBசைன இ�A	 தீரவி�ைல 

.தனியா� �ைறயின� சா�பாக இ(த ஆைணைய எதி��� உBச 

நீதிம�ற�தி� வழ3� ெதாடர�ப
��ள� .இ(த ேகாவி
-19 

ேநா<3கான சிகிBைச அ
டவைண�ப  ம)(�க� இ)�# ப9றி/	 , 

ேகாவி
-19 ம9"	 ேகாவி
-19 அ�லாத ேநாயாளிக$3கான ஆ3சிஜ� 

இ)�# ப9றி/	 ஒ) ெவளி�பைட�த�ைம இ�ைல. 

ச,க கள�க� காவ�ச,க கள�க� காவ�ச,க கள�க� காவ�ச,க கள�க� காவ��ைற அ��மீற�  ம.'� உாிைம மீற��ைற அ��மீற�  ம.'� உாிைம மீற��ைற அ��மீற�  ம.'� உாிைம மீற��ைற அ��மீற�  ம.'� உாிைம மீற� 

ேகாவி
-19 ஐ க
�� ப���வைத ச
ட	 ஒ���� பிரBசைனயாக 

பா��பதா� ப�ேவ" தர�பினைர கள�க ப���த� பரவியி)3கிற�. 

ெபா�ம3க� தகவ� பாிமா9ற�தி�, ம9றவ�க� மீ� பய�ைத/	 

ெவ"�ைப/	 K� யதா� அ� ேம*	 வள�(த�. அர0	 ச
ட	 

ஒ��ைக பா�கா3�	 நப�க$	 உாிைம மீற�க� ெச<வதாக தின�	 

தகவ�க� வ)கி�றன. காவ���ைறயின� ல�திகைள பய�ப���வ� 

சாைலயி� வ(த மனித�கைள காய�ப���வ� எ�" ஏராளமான 

ெச<திக� வ(� ெகா�  இ)3கி�றன.ெபா�இட�களி� �றி�பாக 

-ட�ப
ட ப�திகளி� சாைலயி� நடமா யவ�கைள ெபா�இட�களி� 

�
  ேபாட ைவ�ப� , �தி3கB ெசா�வ� நட3கB ெசா�வ� 

ேபா�றைவகளா� அவ�கைள அவமான	 ெச<வ� வழ3கமாகிவி
ட� 

.இ(த ெதா9" ேநா<3� எதிராக ெசய�ப�	 0காதார� பணியாள�க�   

ம9"	 பிற பணியாள�க$3� ஆதர. ெதாிவி3�	 வைகயி� பிரதம� 

அவ�க� ெபயரள.3� ைக த
ட ெசா�F/	, த
�கைள த
டB 

ெசா�F/	 ,விள3�கைள அைண3கB ெசா�F/	 ெம��வ��தி ஏ9ற 
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ெசா�F/	 ெசா�னா*	 ,ம)��வ�க� ெசவிFய�க� ம9"	 பிற 

0காதார� �ைற பணியாள�களி� மீ� தனிைம� ப���த�, கல�க 

ப���த�  அவ�கைள தா3�த�  �தFய �9றB ெசய�களி� 

ஈ�ப�வ� அதிகாி�� வ)கிற�. ேநா< பாதி�த அவ�கைள 

அைடயாள	 காI	 ேபா�	  :
 � தனிைம�ப
� இ)�ேபாைர 

காI	ேபா�	 இ(த கள�க�ப���த� அதிகமாகிற�. அரசா�க	 

ேநா< பாதி�தவ�கைள/	 :
 � தனிைமப��த�ப
� 

இ)�ேபாைர/	 
ரா3 ெச<வத9காக ேவகமாக உ)வா3கியி)3கிற   

ைக�ேபசி ெசயF, ம9றவ�களிட	 ேநா< பாதி�தவ�க� அ)கி� 

இ)3கிறா� எ�கிற ெச<திைய ெசா�வ�	, கள�க� ப���வைத 

அதிகாி3கB ெச<வேதா� அவ�க$3� ஒ) எBசாி3ைக உண�ைவ/	 

ஏ9ப���	. இ� ேம*	 � ம3களி� தனி உாிைம மீ� பய�கரமான 

தைலM�கைள, இ(த ெப)(ெதா9ைற விட அதிக பாதி�ைப 

ஏ9ப��த3> ய வைகயி� , அ(த ெசயFயி� அரசா�க	 

ெபா�ம3களி� தனி�ப
ட விவர�கைள, அ� எ=வைகயி� 

ெப9றி)(தா*	, பய�ப��தி3ெகா�ள அரசா�க�தி9� உாிைம 

வழ�கிய சர��3கைள உ�ளட3கி/�ள�. 

ேகாவி�ேகாவி�ேகாவி�ேகாவி�----19191919ஐ  வ%� வாதமா�%வ�ஐ  வ%� வாதமா�%வ�ஐ  வ%� வாதமா�%வ�ஐ  வ%� வாதமா�%வ�.... 

இ(த 0காதார ெந)3க  , ம3களி� வாN3ைகயி� #ைரேயா � 

ேபாயி)3கிற அநீதிகைள/	  அசம��வ�கைள/	 , த9ேபா� 

ெகா�3க� ப
 )3கிற வ��#வாத  சாய�கைள/	 ேச��� 

ெவளி3ெகா�� வ(தி)3கிற�. மத அ �பைடயி� கள�க� ப��த 

>டா� எ�பைத வF/"�தியேபா�	 , சில மாநில�க� ம9"	 

அரசிய� தைலவ�க� இ(த ெப)(ெதா9ைற மத அைடயாள�க� 

ம9"	 ெவ"�# அ �பைடயி� �EF	 ச�தாய�தி9� எதிராக 

�ேவஷ�ைத அதிக�ப��த பய�ப���கிறா�க�. இ=வள. ெபாிய 

ெப)(ெதா9"3�  ம3க� >
ட	 > யைத ெபா"�பா3க �ய9சி�ப� 
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க� 3க�த3கதா�	 ேம*	 அ� ெபா� 0காதார �ய9சிக$3� எதி� 

விைனயா9"	. 

வ�ைற�% எளிதான இல�கா%� ெப3க$� வ�ைற�% எளிதான இல�கா%� ெப3க$� வ�ைற�% எளிதான இல�கா%� ெப3க$� வ�ைற�% எளிதான இல�கா%� ெப3க$� %ழ�ைதக$�%ழ�ைதக$�%ழ�ைதக$�%ழ�ைதக$�    

இ(தியாவி� ஊரட�� எ�ப� மி�(த கவைல அளி3�	 விஷய	 

எ�னெவ�றா�, ��	ப வ��ைற ம9"	 பாFய� வ��ைற �றி�த 

ெதாைலேபசி அைழ�#களி� எ�ணி3ைக அBச�ப�	 அளவி� 

அதிகாி�தி)�ப� தா�. இ(த அைழ�#க� கடF� மித3�	 ஒ) ஐE 

க
 யி� ெவளியி� ெதாி/	 �ைனைய� ேபா�ற�தா�. ஏெனனி� 

தவறாக பய�ப���	 நப�களி� பி யி� சி3கி/�ள  அ(த� 

ெப�க$3� உதவி ேக
� அைழ3க வா<�பி)3கா�. ெப� 

�ழ(ைதக$3� எதிரான பாFய� வ��ைறக� ெம�வாக 

ெவளிBச�தி9� வ)கிற�. அவ�க$ைடய நடமா
ட	 அதிக அளவி� 

க
��ப��த�ப
� இ)�பதா�   ெப�க$3�	 ெப� 

�ழ(ைதக$3�	 ஆ0வாச	 கிைட�பதி�ைல . உட� ம9"	 மன 

நல�கைள ேம*	 பாதி3கிற�. இ(த ஊரட�� :�களி*	 

நி"வன�களி*	 ெப�க$3� எதிரான ேபB0 உட� ம9"	 

மேனாாீதியான வ��ைற அதிகமாகி  அவ�கைள உட�ாீதியாக.	 

மனாீதியாக.	 பாதி3கிற� . ேதசிய ெப�க� ஆைணய	 

ெப�க$3�	 �ழ(ைதக$3�	 எதிரான ��	ப வ��ைற 

எ�ணி3ைக �றி�பிட� த�(த வைகயி� உய�(� வ)வதாக 

>"கிற�. காவ��ைற #கா�கைள பதியேவா, நடவ 3ைக எ�3கேவா  

அவ�க�மீ� இற3க	 கா
டேவா ெச<யாம� அவ�க$3� எதிராக 

ெசய�ப�வதாக அறி3ைகக� ெதாிவி3கி�றன. சமீப�திய அறி3ைக 

ஒ�" தனிைம�ப��த�ப
ட இட�தி� க9பழி�# நட(ததாக 

ெதாிவி3கிற�. எனேவ , பா�கா�# இ�ல�களி*	 

தனிைம�ப��த�ப
ட இட�களி*	 ம)��வமைன 

�வார�ைட�களி*	 ெப�களி� பா�கா�#3� அதிக கவன	  

ெச*�த�பட ேவ��	.  
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பாி��பாி��பாி��பாி��ைரக�ைரக�ைரக�ைரக�    

பல மாநில�க� ம9"	 ஏராளமான மாவ
ட�க�, ெமா�த�தி� 

பாதி3�	 ேம9ப
டைவ, நீ�ட கால�தி9�� �ைற(த 

எ�ணி3ைகயிலான ேநா< பாதி3க�ப
டவ�கைள3 ச(தி�தன. பல 

மாநில�க�, ேத�(ெத�3க�ப
ட  ெந)3க யான அ�ல� 

பிரBசைன3�ாிய ப�திகளி� த�க� �ய9சிகைள அதிக அளவி� 

�வி�� வ)கி�றன. ேம*	, மீ��	 ேமாசமான தயாாி�#ட� , 

அ�தியாவசிய ெபா)
க$3�3 >ட ��ைமயான சீ� ைவ�ப� 

ேபா�ற ேமாசமான வ விலான ஊரட�ைக  மீ��	 0ம��கி�றன. 

 இ(த ேபா3�க� , �றி�பி
ட ப�தியி� அதிக  கவன	 பயனளி3�	 

எ�பைத3 �றி3கிற�. பல மாநில�க� , ெதா9"ேநாயா� அதிக	 

பாதி3க�ப
��ள மாவ
ட�க� ம9"	 பிரா(திய�க$3� 

க�ைமயான க
��பா�க$ட�   ப �ப யாக  ஊரட�ைக� தி)	ப� 

ெப"	ப  ேகாாி/�ளன. 

 ஏ�ர� 11 	 ேததி �த�வ�க$ட�,  பிரதமாி� ெதாைலேபசி 

மாநா
 � அறி3ைககைள� பா�3�	ேபா�, நா� த�விய ஊரட��  

ேம*	 2 வார கால நீ
 �#3�  வா<�#�ளதாகேவ ெதாிகிற�. 

�ரதி�Pடவசமாக, மிக3 �ைற(த ெதா9" பாதி���ள மாநில�க� 

உ
பட  ,பல மாநில�களா� இ(த அI��ைற வF/"�தப
��ள�.  

அBச	, விைள.கைள எதி�ெகா�ள தயாாி�ைம காரணமாக ,மாவ
ட 

வாாியான தள��தைல3 ைகயாள நி�வாக திற� இ�லாதைத 

மைற�கமாக ஒ�#3ெகா�$வதாகேவ  இ� அைம(��ள�.  

JSA-AIPSN ,  நா� ��3க ஒேர மாதிாியான ஊரட�கிைன 

விாிவா3�வத9� எதி��பிைன வ9#"��கிற�.  
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ேம*	, க
��பா�கைள தள���வத9கான நடவ 3ைகக� ேநா< 

பரவ� �றி�த தர.க�, Dழ� , 0காதார அைம�#� திற� ம9"	 

வசதிக� ம9"	 நி�வாக � வி� அ �பைடயி*	 இ)3க ேவ��	 

எ�" பாி (�ைர3கிேறா	.   

அைன�� ச-க-ெபா)ளாதார நடவ 3ைககைள/	 �ட3கி�	  ஒேர 

வைகயான ஊரட�ைக, �� வைரய"3க�ப
ட ெதா9"ேநாயிய� 

அள.ேகா�கைள அ �பைடயி�,  ப�தியளவி�  உ)வா3க�ப

ட 

வழி�ைறயாக இ)3க ேவ��	 எ�" நா�க� வFைமயாக 

பாி(�ைர3கிேறா	. 

 ஊரட��3�� பிற�	 நிைலைமைய எ=வா" நா� சமாளி3க ேபாகிற� 

எ�ப�	 ஒ
�ெமா�த அI��ைறயி�  இட	 ெபற ேவ��	. 

தரவி� அ �பைடயி� அ=வ�ேபா� தரமான மதி�பா<. 

ெச<வத9காக, ச-க�தி� COVID 19 ேநா<�ெதா9"க$3கான 

க�காணி�# கணிசமாக ேம	ப��த�பட ேவ��	,  

இ� த9ேபா��ள ஒ)�கிைண(த ேநா< க�காணி�# தி
ட��ட� 

(IDSP) நி"வன ாீதியாக இைண�பத� -ல�	 ெச<யலா	.  

 ெதா9" வ(த ெதாட�# வரலா9ைற� பா�3காம�, அறி�றி க$ட� 

வ)ேவா)3� ேசாதைனகைள விாிவா3�வத� -ல	 “ேகாவி
- 19  

க�காணி�#� தி
ட�ைத”  உடன யாக அம�ப��த � /	. 

ேசாதைன க)விக� ப9றா3�ைற இ)(தா�, பா�கா�#� தள�க$ட� 

அ�தைகய க�காணி�# ெதாட�க�படலா	. 

இதAட�, அைடயாளமறித�, தடமறித�, ேசாதைன, 

தனிைம�ப���த�, சிகிBைச உ�திக� ஆகியைவ எதி�கால 

க
��பா
� உ�திகளி� அ �பைட3 ெகா�ைககளாக இ)3க 

ேவ��	. 
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ம�திய ம9"	 மாநில அர0க� , ப�ேவ" இட�களி� எ�ன 

க
��பா
� நடவ 3ைகக� எ�3க�ப�கி�றன எ�பைத/	, 

அ�தைகய � .க� எ�3க அ �பைடயாக3 ெகா�ட தர.கைள 

ெதா��� ெவளி�பைடயாக ெபா�ம3க� �� ைவ3க ேவ��	. 

எதி�கால க
��பா
� நடவ 3ைககைள ேம9ெகா�வத9� �� 

ேபா�மான அறிவி�# வழ�க�பட ேவ��	, இதனா� ம3க� 

அத9கான ஏ9பா�கைள ெச<ய வழி வ�3�	. 

த9ேபா� ஊரட��� ப�திகளி� க
��பா�கைள தள���வ� “ 

மனிதாபிமான	 ம9"	 ம3க� –ந
#” அI��ைறைய ைமயமாக3 

ெகா� )3க ேவ��	. 

 உட� ாீதியான விலகைல� பராமாி3�	 ேபா�  கீNக�டைவக� 

அ�� ப��த�பட ேவ��	  

� �றி�பாக தினசாி >F ெதாழிலாள�க�, 0யெதாழி� ெச<பவ�க� 

ம9"	 அைம�#சாரா ெதாழிலாள�க� ச-க-ெபா)ளாதார 

நடவ 3ைககைள ப �ப யாக மீ
ெட�3க வைக ெச<த�   

� �� வ)வா< திறைன மீ��	 ெபற � யாதவ�க$3� நிவாரண 

நடவ 3ைககைள விாி.ப���த� 

� அ�தியாவசிய 0காதார ேசைவக� ம9"	 அ�தியாவசிய 0காதார 

ெபா)
க� ெதாட�பான உ9ப�திைய மீ
ெட��ப� 

� ேபா3�வர�� ேசைவக� உ
பட பிற அைன�� அ�தியாவசிய 

ேசைவகைள/	 மீ
டைம�த� 

� ம�திய ம9"	 மாநில அர0க� , � ம3க$3� த�க� உாிைமகைள 

மதி3�	 வித�தி*	, அ�தியாவசிய ெபா)
க� ம9"	 

ேசைவக$3கான ேதைவகைள, �றி�பாக ஏைழக�, �தியவ�க� 

ம9"	 ஊன�9ேறா� ம9"	 ச-க�தி� பாதி3க�பட3> ய பிற 

பிாி.களி� ேதைவகைள நிவ��தி ெச<வைத/	 உ"தி ெச<ய 

ேவ��	.  
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� அைன�� ம)��வமைனகளி*	 #ற ேநாயாளிக*3கான அைன�� 

ேசைவக$	 உடன யாக மீ��	 ெதாட�க�பட ேவ��	.  

�  0காதார ேசைவக�  சீ��ைலவதி�  தா3க	 �றி�� அவசர ஆ<. 

ெச<ய�பட ேவ��	 COVID 19 அ�லாத ேநாயாளிகளி� 

கவனி�#3காக 0காதார ��3க� ம9"	 நி#ண�க$ட� 

கல(தாேலாசி3க ேவ��	. 

� அரசா�க�தி�  அI� �ைற,  ெபா�B 0காதார ேதைவ3கான 

எதி�விைனயாக இ)3க ேவ��	. COVID 19  பரவைல 

ைகயா�வத9கான ச
ட	- ஒ���  பராமாி�பத9கான  

எதி�விைனயாக இ)3க3 >டா�. மிைகயான காவ��ைற  

அதிகார�கைள3 �ைற3க ேவ��	 ம9"	 காவ� �ைறயினாி� 

வ��ைற ம9"	 �Pபிரேயாக�க$3� ெபா"�பா3�	 

வழி�ைறக� உடன யாக அம�ப��த�பட ேவ��	. 

� உாிைமகைள மதி�த� ம9"	 ெபா� 0காதார அைம�# மீ� 

ந	பி3ைகைய வள��ப� ம
�ேம அரசா�க�தி� எ(தெவா) 

தி
ட�	 ெவ9றிெப"	 ஒேர வழி. ஊரட�� இ�லாவி
டா*	 

தனி/ாிைம ம9"	 இரகசிய�த�ைமைய பராமாி3க ேவ��	. 

� பா�பா� ம9"	 வ��#வாத ச	பவ�க$3� எதிராக உடன  

நடவ 3ைக எ�3க�பட ேவ��	. இ� �றி�� WHO ம9"	 GOI 

இ� ஆேலாசைனைய� பி�ப9ற ேவ��	. 

� �Pபிரேயாக	 ம9"	 வ��ைறயா� பாதி3க�பட3> ய ெப�க� 

ம9"	 �ழ(ைதகளி� பா�கா�#	 உ"தி ெச<ய�பட ேவ��	. 

ெதாைலேபசி அைழ�#க$3� உடன யாக பதிலளி3க ேவ��	. 

�த*தவி  , பிைழ�தவ�க$3கான ஆேலாசைன உ�G� ��வி� 

-ல	 கிைட3க ேவ��	. ெப�களி�  ேதைவக$3� ஏ9ப உாிய 

அைன�� நடவ 3ைககைள/	 ஒ)�கிைண3க ேவ��	. 

� ப�ேவ" நகர�க� ம9"	 மாநில�களி� சி3கி/�ள 

#ல	ெபய�(ேதா)3� த��மிட	 ம9"	 உணவி� வசதிக� அவசர 

பாிசீலைன  ேதைவ. #ல	 ெபய�(த ெதாழிலாள�கைள/	 அவ�கள� 

��	ப�தினைர/	 த�க� ெசா(த கிராம�க$3� பா�கா�பான 
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ம9"	 ஆதரவாக தி)�பி அA�#வத9கான நடவ 3ைகக� 

�ாித�ப��த�பட ேவ��	. 

ேம*	 தகவ*3�, ெதாட�# ெகா�ள.	: 

0பா Q பாலகி)Pண� - 9840246089 

சேராஜினி எ�. - 9818664634 

 .0(தரராம� - 9987438253 

 .ர�ந(த� - 9810098621 

வழ3கமான #��பி�#கைள� பி�ெதாடர.	: 

வைல�தள	 www.phmindia.org www.aipsn.net 


வி
ட� @jsa_india 

ேபE#3 anjanswasthyaabhiyan 

தமிழி� ெமாழி�ெபய��# உதவி: தி). எ�.பிரபாகர� ம9"	 தி) 

�.ெச(தமிN ெச�வ�, மாநில க)�தாள�க�,தமிNநா�அறிவிய� 

இய3க	 


