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ப ப் ைர 

வா ங்டன், மாடர்ிட ் மற் ம் ேட ல் ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ெதாற்  
ேநாயால் பா க்கப்பட்ட இல்லங்கைளப் ேபால் மேல யா ன் 

பராமரிப்  இல்லங்கள் எ ரெ்காள்ளக் ய நிைலைமையக் த்  

அக்கைறக் ெகாண்ட மக்கள்  ஒன்றால் இந்த பரிந் ைர ெதா ப்  
அைமக்ககப்பட்ட . ெபா  காதார நி ணர,் ெதாற் ேநாய் 

கட் ப்பாட்  நி ணர,் இ தய நி ணர,் மற் ம் ெபண்கள், ம்பம் 

மற் ம் ச க அைமசச்கம், மலாயா பல்கைலக்கழக ம த் வ ைமய 

ேயாரக்ள் ரி , மேல ய ெதாற் ேநாய் ஆராய்வாளரக்ள் ரி , 
மேல ய ெசாைசட்  ஆஃப் ெஜரியாட்ரிக் ெம ன் மற் ம் மேல ய 
ஏ ங் ரிசரச் ் இன்ஸ் ட ் (ைமஏ ங்). கலந்தாேலா த்ேத இந்தப் 
பரிந் ைர எ தப்பட்ட . ப்பாக, இந்த ஆவணத் ற்கான தன  

உள்ளீடை்ட வழங் ய மேல யா ன் ேயார ் பராமரிப்  

ஆபேரட்டரக்ள் சங்கத் ன் (ஏஜ்ேகாப்) தைலவரான  ெடல்ரன் டக்ளஸ் 
அவரக் க்  நன்  ட கடைமப்பட் க் ேறாம். 

பல இல்லங்களில் ேபா ய வழங்கள் இல்ைல என்பைத நாம் அ ேவாம். 
ஆ ம் இந்த ெதா ப்  மேல யா ல் பராமரிப்  இல்லங்களில் 

ேபர கைளத் த ரப்்பதற்  பயன்ப த்தக் ம் என்  நம் ேறாம். 

இன்ைறய ழ்நிைல ல், மேல யா ன் தற்ேபாைதய நிைலைம த்  

நம  காதாரப் பணியாளரக்ள் அ ந் ப்ப ம், ர ப் டன் 

இ ப்ப ம் க ம் க் யமானதா ம். 6-8% இதத்ா யரக்ளில் உடன் 

ஒப் ம்ேபா , மேல யரக்ளில் 1% ேபர ் பராமரிப்  இல்லங்களில் 

வாழ் றாரக்ள் என்  எங்கள் ப கள் ெதரி க் ன்றன. ைறந்த 
வச கைளக் ெகாண்  இந்த ேநாைய த ரப்தற்  இ  ஒ  
எ த் க்ேகாளாக அைம ம் என்  நம் ேறாம். 

 

ய காலத் க்கான பரிந் ைரகள் ன்ைவக்கப்பட்டா ம், ஆள் 
நடமாட்டத்ைத கட் ப்ப த் ம் சட்டம் அ க்  இ க் ம் காலம் 
நீண்  ெகாண்ேட ேபாவதால், ேநாய் த ப்  ம ந்  கண் க் ம் 
வைர அல்ல  ேநாய் ெதாற் க் காலம் ம் வைர, பராமரிப்  
இல்லங்கைள பா காப்ப  க் யமான கடைமயா ம். இந்த 
இக்கட்டான காலத் ல், யவரக்ைள அ ம ப்பைத கவனமாக 
பரி ப்பேதா அல்ல  ற்றாக த ரப்்பேதா சால நன் . அெமரிக்கா 
கனடா ேபான்ற நா களி ம் உள் ரி ம் ஏற்பட்ட ெதாற் கைள 
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அவதானித்தைதக் ெகாண் ம் இந்தப் பரிந் ைரகள் 
ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன.  

மேல யரக்ைளப் பா காப்பாக ைவத் க்க நாம் அைனவ ம் 

ஒன் ைணந்  ெசயல்ப ேவாமாக. 

இைடக்கால பரிந் ைர ேமம்பாட் க்  
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ஒப் தல்:  
 

Dr Adina binti Abdullah  
இைணப் ேபரா ரியர ்

தன்ைம பராமரிப்  ம த் வத் ைற, 

ம த் வ டம் 
மலாயா பல்கைலக்கழகம் 

 
Mr Chai Sen Tyng 
ஆராய்ச்  அ காரி 
மேல ய ேயார ்ஆராய்ச்  நி வனம் (MyAgeing) 

த்ரா பல்கைலக்கழகம், மேல யா. 
 

Mr Delren Douglas 
தைலவர ் 
மேல யா ன் ேயார ் பராமரிப்  ஆபேரட்டரக் க்கான சங்கம் 

(AgeCOpe) 
 

Dr Goh Pik Pin  
இயக் னர ்
ம த் வ ஆராய்ச்  ைமயம் 

காதார அைமசச்கம் 

மேல யா 
 

Dr Hakimah Sallehuddin 
ரி ைரயாளர ் 

ம த் வத் ைற 

 ம த் வ டம் 

த்ரா பல்கைலக்கழகம், மேல யா. 
 

Dr. Ho Yun Yin 
ம த் வ நி ணர ் 
ம த் வமைன  வாந்தான்   
பஹாங் 
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Dr Kejal Hasmuk 
ம த் வ நி ணர ் 
மலாயா பல்கைலக்கழக ம த் வ ைமயம் 
 

Dr. Lee Yew Fong 
ம த் வ அ காரி 

காதார அைமசச்கம் 

மேல யா, மற் ம் 

பேயாெம ன் ( ேளாபல் ெஹல்த ்டர்ாக்) 

ெஜனீவா பல்கைலக்கழகம் 

டச்ரல்ாந்  
 
Dr Nori’zzati Saedon 

ரி ைரயாளர ்

ேயார ்ம த் வப் ரி  

ம த் வத் ைற 

மலாயா பல்கைலக்கழகம் 
 

Dr Pang Yong Kek 

இைண ேபரா ரியர ்

ைர ரல் ம த் வப் ரி  
ம த் வத் ைற 

மலாயா பல்கைலக்கழகம் 
 

Dr Tan Chen Liang 

ம த் வ ஆேலாசகர ்

ெகாேரானா அவதானிப்பாளர ்(Corona Tracker) 
 

Dr Tan Maw Pin  
ேபரா ரியர ்

வயதான ம த் வத் ன் ரி  

ம த் வத் ைற 

மலாயா பல்கைலக்கழகம் 
 

Dr Yap Wei Aun  
காதார அைமப்  நி ணர ்

லாங் ர ்COVID -19 பணிக்  
 



ப ப்  2.1 21 மாரச் ்2020 

 

6

இந்த பரிந் ைரகைள ம ப்பாய்  ெசய்ததற்  ன்வ ம் நபரக்ள் 

அல்ல  அைமப் க க்  மனமாரந்்த நன் : 
 

ம த் வ ஆராய்ச்  ைமயம், காதார அைமசச்கம், மேல யா 

ேபரா ரியர ்Philip Poi,  மேல ய ேயார ்ம த் வப் ரி  
 தைலவர,் ம த் வத் ைற, மலாயா பல்கைலக்கழகம் 

ெபண்கள், ம்பம் மற் ம் ச க ேமம்பாட்  அைமச்  

மேல ய காய்சச்ல் ெசயற்  
 
 
 
 
Translators : 
 

நிஷாந்  ேகாபால ஷ்ணன் 
த ழ  ஜய மரன் 
காயத் ரி ெசல்ல ைர 
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உள்ளடக்கம்: 

மேல யரக்ைளப் பா காப்பாக ைவத் க்க நாம் அைனவ ம் 

ஒன் ைணந்  ெசயல்ப ேவாமமாக. 

 

ெபா ளடக்கம்: 
 

ன் ைர 
 

ன்னணி 
 

இந்த ப ப் ைர யா க்கான ? 
 

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? நா  ெச ய ேவ ய  எ ன? 
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ன் க்கம் 

1. ெகாேரானா ைவரஸ் எனக் ய -2019 ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  ஆல் 
க ைமயாக பா க்கப்படக் யவரக்ள் 60 வய க்  ேமற்பட்டவரக்ள் 
ஆவர.் 

2. பராமரிப்  இல்லங்களில் ப்பவரக்ள் ெப ம்பா ம் க ம் 
பல னமானவரக்ள். எனேவ ேநாய்த்ெதாற் கள் மற் ம் மரணம் ேபான்ற 

ற பாதகமான ைள க க்  க ம் எளி ல் ஆளாகக் ய 
வாய்ப் கள் அ கம். 

3. பராமரிப்  இல்லத் ற்  வ ம் பாரை்வயாளரக்ைளக் 
கட் ப்ப த் வ  க் யமான . 

4. ன்ன ப்  இல்லாமல் வ ம் ந் னரக்ளால் யவரக்ள் 
அ கமாக பா க்கப்ப வ  மட் மல்ல, பராமரிப்  இல்லங்களில் 
ேவைல ெசய் ம் பணியாளரக்ள் மற் ம் உைத யாளரக் க் ம் ேவைல 

ைம அ கமாக வாய்ப் ள்ள . 

5. ேயாரக்ள் பா க்கப்ப றாரக்ளா இல்ைலயா என்பைத 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் தனிைமக் கட் ப்பா  மற் ம்  
ெதாற் ேநாைய த ரக்்க றப்பட் க் ம் வ ைறகைள 
கைடப் ப்ப ம் தான் ரம்ானிக் ம். 

6. ப் னரக்ைள சந் க்க வந் ள்ளவரக்ளிடம் இந்த ேகா ட-்19 
‘Covid-19’ ேநாய் ெதாற் க்கான அ கள் இ ப்பைத 
கண் ப்பதற்கான ப ற் ைய அங்ேக ேவைல ெசய் ம் 
பணியாளரக் க்  கற் க் ெகா ப்ப  இந்த ேநாைய 
கட் ப்ப த் வதற்கான க் யமா ப யா ம். 
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உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

ன்னணி 

மற்ற நா கைளப் ேபாலேவ, மேல யா ம் ேயாரக்ளின் 
எண்ணிக்ைக இைளஞரக்ைள ட அ  ேவகமாக வளரந்்  ெகாண்  
வ ற . 1991 ஆம் ஆண் ல், 1 ல் யன் ேயாரக்ள் இ ப்பதாக 

ப ப் டப்பட்ட .  இ  ெமாத்த மக்கள் ெதாைக ல் 5.4% ஆ ம். இ ப  
ஆண் களில், இந்த எண்ணிக்ைக இ மடங்காக அ கரித் ள்ள ; ெமாதத் 

மக்கள் ெதாைக ல் 7.7%, 2.2 ல் யன் ேயாரக்ள் ஆவர.் 2040-ல், 19.8% 

அல்ல  8.2 ல் யன் மேல யரக்ள் 60 வய  மற் ம் அதற்  

ேமற்பட்டவரக்ளாக இ ப்பாரக்ள் (1, 2) என் ம் கணிக்கப்பட் ள்ள . 46 
வய னைர இைடயமாக ெகாண்ட இத்தா ல், 23 தமாேனார ் 65 
வய ற்  ேமல் இ ப்பவரக்ள். மேல யா 2030 ஆண்  வாக் ல் வயதான 
மக்கள் ெதாைகைய ெகாண்  ேதசமாக உ வா ற ;  அங்  ெமாத்த 

மக்கள் ெதாைக ல் 15% யவரக்ளாவாரக்ள். 

அண்ைம ல் COVID-19 ேநா ன் தாக்கத் ன் ற , னா ல் ேநாய் 

கட் ப்பா  மற் ம் த ப்  நிைலயத் ல் இ க் ம் 72,314 ேநாயாளிகளின் 

மத் ல், 44,672 ேநாயாளிகள் ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ேநாயால் 
தாக்கப்பட் ள்ளனர ் என்  உ ப்ப த்தப்பட் ள்ள . இ ல் 2.3% 

சத தமானவரக்ள், அதாவ  1,023 ேநாயாளிகள், இந்ேநாயால் 
மரணமைடந் ள்ளனர.்  COVID-19 ேநாய்த்ெதாற்  காரணமாக 

இறந்தவரக்ளில், 80 வய  ேமலானவரக்ள், 14.8% ஆக உள்ளனர.் 10 தல் 39 

வய க் ட்பட்ட ேநாயாளிகள் மார ் 0.2% இறப் டன் ைறந்த ஆபத் ல் 

உள்ளனர.் 

COVID 19 ேநாய்த்ெதாற் க்  க எளி ல் பா க்கப்படக் ய இடங்களில் 
ஒன்   ேயார ் அல்ல  பராமரிப்  இல்லங்களா ம். டயா ஸ் 

ைமயங்கள் மற் ம் காதார நிைலயங்கள் ேபான்ற ற காதார 

வச க ம் அ த்  ஆபத் க் ள்ளா ன்றன. மாரச் ் 1 ேத ல், 
அெமரிக்கா ன் வா ங்டனில், ரக்்லாண் ல் உள்ள பராமரிப்  
இல்லத் ல், 108 ப்பாளரக்ளில் 27 ேபர ் இந்த ேநாயால் 

பா க்கப்பட் ள்ளதாக ம் 125 பணியாளரக்ளில் 25 ேபரில் இந்த ேநாய் 
ெதாற் க்கான அ கள் இ ப்ப  அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள . 
(https://www.msn.com/en-us/health/medical/first-covid-19-outbreak-in-a-us-nursing-home-

raises-concerns/ar-BB10AS72). இைதத ் ெதாடரந்்  பல ைமயங்களில் 
இ ந்தவரக்ள் இேத ேபான்ற அ கைளக் ெகாண் ப்ப  
இனங்காணப்பட் ள்ள .  அங் ந்த ப்பாளரக்ள் மற் ம் 
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பணியாளரக் க் ம் ெப ம்பான்ைமயாக இந்த ெதாற் ேநாய் 

பர வதற் ம் வாய்ப் கள் உள்ளன. 
(https://www.aljazeera.com/news/2020/03/nursing-home-covid-19-outbreak-highlights-close-

quarter-spread-200303220606434.html). இந்த நிைலைமைய தாமதமாகக் 

கண்ட வ  எ ரக்ாலத் ல் க ைமயான க்கல்கைளக் ெகாண்  வர 
வாய்ப்  இ க் ற . இதனால், உடன யான ேநாய்த் த ப்  ைறகள் 
மற் ம் ேநாய்த்ெதாற் யவரக்ைள ந்த வைர தனிைமப்ப த்தவ  

க ம் றந்த . 

 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

இந்த ப ப் ைர யா க்கான ? 

இந்த  ப ப் ைர பராமரிப்  ைமயங்களின் பணியாளரக் க் ம், 

அமலாக்க அ காரிகள், பராமரிப்பாளரக்ள், ப்பாளரக்ள் மற் ம் 

அவரக்ள  ம்ப உ ப் னரக் க்கான . 

பராமரிப்  ைமயங்கள் என்  இங்  றப்ப வ  24 மணிேநரத் ற் ம் 
ேயாரக் க்  பராமரிப்  வழங் ம் இல்லங்கள் என 

வைரய க்கப்பட் ள்ள . 

இந்த ப ப் ைரைய ெபா வாக ழந்ைதகள் மற் ம் மாற் த் றனாளிகள் 

பராமரிப்  ைமயங்கள் / கள் உள்ளிட்ட ற பராமரிப்  இல்லங்க ம் 

பயன்ப த்தலாம்.  

 

இப்ேபா  நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் 2019 ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ – ந்  
பா காக்க, பராமரிப்  இல்லங்கள் தயாரந்ிைல ல் இ க் ன்றனவா 
இல்ைலயா என்  ம ப் வதற் ம், அைத ேமம்ப த் வதற் ம் ல 

ன்ெனசச்ரிக்ைககைள எ க்கலாம். 
 

COVID-19 ஐத் த க் ம் / கட் ப்ப் த் ம் க களில் ஒன்றாக இந்த 

சரிபாரப்்  பட் யல் பயன்ப த்தப்பட ேவண் ம்: 
 

1. ைமயங்களில் வழங்கப்ப ம் ேசைவகள் மற் ம்  
நடவ க்ைகக க்கான பரி லைனகள் 
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2. பாரை்வயாளரக்ள் கவனத் ல் ெகாள்ளேவண் யைவ 

3. ெதாண்  நடவ க்ைகக க்கான ட்டங்கள் 

4. ேநாய்வாய்ப்பட்டவரக் க்  ப்  மற் ம் ேவைலத்தள காதார 
நைட ைறகள்   
5. அயலாரக் க்  ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  ெதாற்  ேநாய் இ ந்தால் 

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

6. ம த் வம், நலன் ரி, அர  அ காரிக க்  (எ.கா. 

ெபா ஸ்)ஆேலாசைனகள்  

7. பராமரிப்  இல்லங்களில் வ ப்பவரக்ைள மாற் தல்  ( ய)  

 
 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

 

 

1. பராமரிப்  ைமயங்களில் வழ க ப  ேசைவகள் மற் ம்   

நடவ க்ைகக க்கான பரி லைனகள் 

பராமரிப்  இல்லம்/ ைமயத் ல்  நடவ க்ைககள் 
 பா க்கப்பட்ட யவரக்ள் லம் ெபா  மக்க க்  ெதாற்  

பர ம் அபாயத்ைதக் ைறக்க பயணங்கள், ெவளி நிகழ்ச் கள் 

ேபான்றவற்ைற த ரக்்க ேவண் ம். 
 

 பராமரிப்  ைமயங்களில் வ ப்ேபாரின் மத் ல் ெதாற்  

பர ம் அபாயத்ைதக் ைறக்க ழ்கண்ட பரிந் ைரகைளப் 

ன்பற்ற ம். 
 

o பராமரிப்  இல்லத் ல் ஒன்  டல் நிகழ்ச் கைளத ்

த ரக்்க ேவண் ம். (காைல ஒன்  டல், ஊ யரக்ள் 

மற் ம் ேயாரக்ள் ஒன்  டல் ேபான்றைவ) 
 

o ெவளி நபரக்ள் பங்ெக க் ம்  நடவ க்ைககைளத் 
தற்கா கமாக தைட ெசய்தல் ேவண் ம் (அ கமான 

ெதாண்டரக்ள் பங்ெக க் ம் CSR நிகழ்ச் கள் 

ேபான்றைவ).  
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o ேவ  ப கள், கட் டங்க க்  இைட லான 

நடமாட்டத்ைத ைறக்க ேவண் ம். 
 

o ட்  நடவ க்ைககைள ய அள ல் ஏற்பா  

ெசய்யலாம். 
 

பராமரிப்  இல்லங்களில் ேசைவ வைரயைறகள் 
 பராமரிப்  இல்லங்கள்/ ைமயங்கள் எப்ெபா ம் ேபால 

இயல்பாக இயங்க அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள நிைல ல், 

பராமரிப்  இல்லங்கள் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககைள 

எ க்க ேவண் ம். ந்த அள , ஊ யரக்ைளப் பராமரிப்  

ைமயங்க க்  இைட ல் இடமாற்றம் ெசய்வைதத் த ரக்்க 

ேவண் ம். 
 

o பராமரிப்  இல்லங்களில் ெதாற்  உ ப்ப த்தப்பட்ட      

காரக்ளில், ெப ம்பா ம் ஒன் டல் நடவ க்ைககள் 

மற் ம் ெபா  ட்டங்களின் ேபாேத பர வதாக 

கண்ட யப்பட் ள்ள . 

 

o யவரக்ள் ப்பாக ம் ஆக்க ட ம் இ க்க 

அ த்தப்ப ன்றனர.் அேத சமயத் ல், இ  ேபான்ற 

நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம் பா க்கப்பட்ட 

ேயாரக்ளால்  ற க்  ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ெதாற்  
பர ம் அபாயம் உள்ள . 

 

 

  நடவ க்ைககள் தற்கா க நி தத்ம் 

o யவரக் க்கான தல் ச க அள யல் ர 

ட்டங்கள் அ கப்ப த்தப் படேவண் ம். ெபா  

ட்டங்கைள கட் ப்ப த் ம் அரச சட்டம் அ க்  
இ க் ம் இந்த நிைல ல், அரசாங்க நி வனங்களால் 

நடத்தப்ப ம் அைனத்  யவரக்ைள ைமயப்ப த் ம் 
நிகழ் கள் ச க அள யல் ர ேநாக்கத் ற்காக 

தற்கா கமாக இைட நி த்தப் படேவண் ம். 

(இப்பரிந் ைரயான  த்த ன க்  மன 

உைளசச்ைல ஏற்ப த் ம் வாய்ப்  இ ப்பதால் ெதா ல் 

சை்ச நி ணரக்ளின் லம் பா காப்பான 
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ெசயல்பா கைளயம் நடவ க்ைககைள ம் ஏற்பா  

ெசய்ய அரசாங்கம் ட்ட ட் ள்ள ).    

 
o இதன் ெதாடரப்ாக, பராமரிப்  இல்ல நிரவ்ா கள் தல் 

ன் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககைளச ்ெசயல்ப த்த 
ேவண் ம். அத்தைகய ன்ெனசச்ரிக்ைக 
நடவ க்ைககளாக ெப ங் ட்டம் டாமல்   

ட்டங்களாக ெசயற்ப தல், அத்தைகய ெதாடரப்ாட ன் 
ேபா  மற்றவரக்ளின் அ ல் ேபாகாம ம் ெதாற்  நீக்  

ரவத் ன் அ க்க  பயன்ப தத்ல், த்தமாக ைக 
க வதற்  ேபா மான வச கைள தயார ் ெசய்தல் 
மற் ம் வா க்ைகயாளரக்ளின் நலைன பரிேசா த்தல் 
ஆ யைவ இ ல் அடங் ம். 

 
o உடல்நலம் சரி ல்லாத யவரக்ள் கக்கவசம் 

அணிந் , உடன யாக ஒ  அைறக் ள் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் , மற்ற அைனத்  
வ டவாளரக்ளிட ந் ம் ைறந்தபடச்ம் 2 ட்டர ்
ெதாைல ல் ைவக்கப்பட ேவண் ம். ேநாய்வாய்ப்பட்ட 

யவரக்ைள தங்கள் அைறக் ள் மட் ேம இ க் ம் ப  
வ த்த ேவண் ம்.  

 
o அேத சமயத் ல் அவரக்ளின் அ ப்பைட ேதைவகள் 

அைனத் ம் ரத்்  ெசய்யப்ப வைத உ  ெசய்ய 

ேவண் ம். ந்தால், ெதாற் க் ள்ளானவரக்ேளா  
ெதாடர்  ெகாள்ள ஒேர பணியாளைர   நிய ப்ப  றப் . 

றைர அ கம் சாரந்்  இ க் ம் நபராக 

ெதாற் க் ள்ளானவர ் இ ந்தால் ஒ  நபர ் அல்ல  

இரண்  நபரக்ள் மட் ேம அவைர ைகயாள ேவண் ம். 

பணியாளரக்ள்  பா க்கப்பட்ட நபேரா  ெதாடர்  

ெகாள் ம்ேபா  பா காப்  கவசங்களான ைக ைறகள், 

க கள் மற் ம் ெதாப்  ேபான்றவற்ைற அணிய 

ேவண் ம். 
 

o பா க்கபட்ட நபரின் பா காப்பாைப க  அவைர 

ைர ல்  அ ள்ள ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  
ம த் வமைனக்  மாற்ற ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். 

அந்நபர ் ஒ  பராமரிப்  இல்லத் ல் வ ப்பவர ் என்பைத 
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ம த் வமைனக்  வந்த டன் ம த் வ க்  

ெதரி ப்ப த்த  ேவண் ம். ன் ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ 
ெதாற்  அபாயம் த்  அவசர சை்சப் ரி ல் 

இ க் ம் ம த் வக்  ேசாதைன லம் கண்ட ம். 
 

பராமரிப்  இல்ல வ டவாளரக் க்  ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  
ெதாற்  உ ப த்தப்பட்டால்  உடன யாக மாவட்ட ெபா  

காதார அ வலகத் ற்  அ க்க ேவண் ம். 
 

பராமரிப்  இல்ல வ டவாளேரா  ெந ங் ய ெதாடர் ல் 

இ ந்த வ டவாளைர ம் தனிைமப்ப த் , அவரக்ள்  தங் ய 

ப கைள உடன யாக  நீக்கம் ெசய்ய ேவண் ம். 
 

பராமரிப்  இல்ல வ டவாளேரா  ெதாடர்  ெகாண்ட 

அைனத்  ஊ யரக்ைள ம் உடன யாக ய தனிைமப்ப த் , 

ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  ெந க்க  தயாரிப்  மற் ம் ெசயலாக்க 

ைமயத்ைத ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 
 
    

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

 
 

 

2.  வ ைகயாளரக்ள் த்  கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் யைவ. 

 
● வ ைகயாளரக் க் , ஆள் நடமாட்டத்ைத கட் ப்ப த் ம் 

சட்டம் அ க்  உள்ள வைர அ ம க்கா  இ ப் ம், ல 
லக் கைள ஏற்ப த்தலாம். க ைமயான 

ேநாய்வாய்ப்பட்டவரக்ள் அல்ல  ேவ  ஏதாவ  த ரக்்க 
யாத காரணத்தால், உதாரணத் ற்  க ைமயான ஞாபகம் 

மற  உள்ளவரக்ள் மற் ம் ம்பத் னர ் இன்  க ைமயான 
நடத்ைத க்கல்கள் வாய்ப்பட்  உள்ளவரக்ள் ேபான்றவரக் க்  
பராமரிக்க நிரவ்ா களால் அ ம க்கப் படலாம். 

● அைனத் ச ் வ ைகயாளரக் ம் பயண அ ப்  பாரத்ைத 
ரத்்  ெசய்த ன் தான் உள்ேள அ ம க்கப்ப வர.் 

● ன்வ ம் பாரை்வயாளரக்ள் உள்ேள அ ம க்கப்பட டா :-  
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○  கடந்த 14 நாடக்ளில் ேவ  நாட் ற் ப் பயணம் 
ெசய்தவரக்ள். 

○ ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்டவ டன் 
ெதாடர் ல் இ ந்தவரக்ள். ஆனால் ேசாதைன  
‘ெநக வ்’ என்றால் அ ம க்கப் படலாம்.  

○ கடந்த 14 நாடக்ளில், ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  பரிேசாதைன 
ெசய்யப்பட்  ‘ெபா ட் வ்’ வந்தவரக் டன் ெதாடர் ல் 
இ ந்தவரக்ள்.  

○ ேநா ற்கான ஏதாவ  அ  இ ந்தால், ப்பாக 
காய்சச்ல், இ ம்பல், ச் த் ணறல் உள்ளவரக் க்  
உடன யாக வாசக்கவசம் வழங்கப்பட ேவண் ம் மற் ம் 
Covid-19 ெந க்க  சமாளிக் ம் ைவ நாட ேவண் ம். 
( வரங்கள் ேழ)  

● நி வனத் ற்  பணியாற்ற கடைமபட் ள்ள ெவளி 
ெதா லாளரக்ள் (உதாரணத் ரக்்  ஒப்பந்தகாரரக்ள்) மற் ம் 

க் யமான ேவைல உள்ளவரக்ள் அ ம க்கப் படலாம்.  

 

● ஒ  வ டவாளைர அ கபடச்ம் இரண்  பாரை்வயாளரக்ள் 
பாரை்வ ட மட் ேம ெகா க்கப் படேவண் ம். 

● நி வனத் ற்  பணியாற்ற கடைமபட் ள்ள ெவளிநாட்  
ெதா லாளரக்ள் உடல் ெவப்ப நிைல பரிேசாதைனக்  
உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். ேம ம் அவரக்ளின் பயண பரங்கள் 
மற் ம் உடல்நிைல ைறபா கள் இ ந்தால் அவற்ைற ம் 
ெவளிப்ப த்தப்ப படேவண் ம். ேம ம் ேதைவப்பட்டால், 
‘ெகன்டாக்ட ் ேர ங்’ ெசய்யவதற்  ெதாடர் ல் இ ந்தவரக்ைள 

பரங்கைள ம் ேசகரிக்க ேவண் ம். பரிேசாதைன ெசய் ம் 
ஊ யரக்ள், வாசகவசம் அணிய ேதைவ ல்ைல.  

● அைனத்  பாரை்வயாளரக் ம், இவ் டங்களில் உள்ள ேபா  
ைகைய த்தமாக ெதாற்  நீக்  ெதாற்  கட் ப்பா  வ கைள 
கைடப் க்க ேவண் ம். 

● ர ஷ்டவசமாக அவ் டத்ைத ட் ச ் ெசன்ற ற  
வ ைகயாளரக்ள் / ெவளி ெதா லாளரக் க்  பரிேசாதைன 
‘ெபா ட் வ்’ – ஆக வந்தால் அல்ல  பா ப்  உள்ள இடத் ற்  
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ெசன் ள்ளதாக ெதரியவந்தால் அவ டன் ெதாடர் ல் இ ந்த 
அைனத்  ெதா லாளரக் ம் ம த் வ ஊ யரக் ம் 
தனிைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ேம ம், மாவட்ட ெபா  

காதார அ வலகத் ற்  உடன யாக ெதரியப்ப த்த 
ேவண் ம். 

 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

3. ெதாண்டரக்ள் கவனத் ல் ெகாள்ள ேவண் ய  

 

● ெதாண்டரக்ளின் ஆதர , ேசைவ ெப பவரக் க்  க ம் 
ேதைவ. 

○ அத் யாவ யமான உத கைள ெதாண்டரக்ள் 
வழக்கம்ேபால் ெதாடரலாம். இவரக் ம் மற்றய 
பணியாளரக்ைளப் ேபால் ன்ெனசச்ரிக்ைககைளக் 
ைகயாள ேவண் ம். 

○ அத் யாவ யமற்ற உத கைள ெதாண்டரக்ள் த ப்ப ம், 
ேநாய்வாய்ப்பட்  உள்ளவரக் டன்  ெதாடர் ல் 
இ ந் ந்தால், ெதாண்  ேவைலகைள ற்றாக 
த ரப்்ப ம் க் யமானதா ம். 

 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம் 

● ைற காரணங்களால் பராமரிப்  இல்லத் ற் த ்
ேதைவப்ப ம்  ெதாண்டரக்ள், மற்ற ெதா லாளரக்ள் ேபால் 
பரிேசா க்கப்பாட ேவண் ம்.  

 

4.  ேநாய் ப்  ெகாள்ைக மற் ம் மற்ற ேவைல த்  பரி லைன 

 

ெதாற்  ேநாய் கட் ப்பா . (தய  ெசய்  ைமயாக ெதாற்  ேநாய் 
கட் ப்பா  ஆவணத்ைதப் பாரக்்க ம்) 
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● கண் ப்பாக எல்ேலா ம் ெதாற்  ேநாய் கட் ப்பாட் ற்கான 
வ ைறகைள ம் தனிமனித காதாரத்ைதப் ேபண ேவண் ம்.  

○ பராமரிப்  இல்லங்களில் இ ப்பவரக்ள், ேவைல 
ெசய்பவரக்ள், பாரை்வயாளரக்ள் என்  எல்ேலா ேம 

காதாரத்ைதப் ேபண ஊக் க்க ம். 

■ ஊ யரக்ள் றைர ெதா ம் ன், உலக காதார 
அைமப் ன் (WHO) 5 த ணங்களில் ைக க வ 
ேவண் ய அவ யத்ைத அ ல்ப தத் ேவண் ம்.   

■ உண  சைமக் ம் ன் ம், உண்பதற்  ன் ம், 
க வைறைய பயன்ப த் ய ன் ம், ைக 
அ த்தமாக இ க் ம் ேபா ம் ைககைள க வ 
ேவண் ம். 

■ ைககைள க வதற்  ‘அல்ெகாெஹால்’ 
அ ப்பைட ல்லான ைக க ம் ர யம் மற் ம் 
சவக்காரம் த யவற்ைற உபேயா க்க ேவண் ம்.   

■ ந்தால் ‘அல்ெகாெஹால்’ அ ப்பைட ல்லான ைக 
க ம் ர யத்ைத எல்லா வா ல்களி ம் 
ைவப்ப  த்தத்ைத ேபண உத யாக இ க் ம். 

■ பாரை்வக்  அ த்தமாக இ க் ம் படச்த் ல் 
சவக்காரம் ெகாண்  ைககைள க வலாம்.   

■ சவக்காரம் ெகாண்  ைக க ய ன், ஸ  ண்  
பயன்ப த்  ைககைள ைடப்ப  நன் . அப்ப  
இல்லா ல் ணி பயன் ப த்  ைககைள 

ைடக்கலாம். ஆனால் அப்ப  பா க் ம் ணிகைள 
அவ்வப்ேபா  மாற்ற ேவண் ம்.  

○ Covid- 19 இன் ம் ல காலம் நீ க் ம் வாய்ப்  உள்ளதால், 
நி வணங்கள் வாசகவசம், ைக க ம் ர யம் ேபான்ற  
ெபா டக்ைள கவனமாக பயன்ப தத் ேவண் ம்.  

○ நி வனங்கள் ெதாற்  ஏற்பட்ட மக்கைள தனிைமப் 
ப த் வதற் , ைறந்தபடச்ம் 2 ட்டர ் தள்ளி ஒ  
தனியான இடத்ைதத் தயார ்ெசய்ய ேவண் ம். 
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○ ேநாய் ெதாற்  அ கள் பற்   பணியாளரக்ள் 
எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க ஊக் க்க ேவண் ம். 

○ பணியாளரக்ள் எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க, அவரக்ள் ழங் ம் 
இடங்களில் ேநாய் ெதாற் க்கான அ கள் பற் ய 
படங்கைள அல்ல  ப் கைள ஒட்  ைவக்க ேவண் ம் 

○ க் யம் இல்லாத காரணங்க க்காக பணியாளரக்ள் 
ெவளிநா  ெசல்லக் டா . அப்ப  ெசல்ல ேவண் ய 

ழ்நிைல ஏற்பட்டால், அவரக்ள் 14 நாடக்ள் தனிைமப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம். 14 நாடக்ள் எந்த ேநாய் ெதாற்  
அ க ம் இல்லா ல், பணியாளரக்ள் ேவைலக்   

ம்ப ம் வரலாம்.    

● உடல் ெவப்ப நிைல மற் ம் உடல் ஆேராக் ய பரிேசாதைனகள்  

○ ஒ  நாளில் ைறந்த படச்ம் இரண்  ைறயாவ  
இப்பரிேசாதைனகைள ெசய்ய ேவண் ம்.   

● பணியாளரக்ள் யாராவ , ேகா ட-்19 (Covid-19) –காக 
கண்காணிப் ல் இ ந்தாேலா அல்ல  அவரக் க்  ேநாய் 
ெதாற்  உ  ெசய்யப்பட்டாேலா, உடன யாக மாவட்ட 

காதார அ வலகத் ற் த் ெதரியப்ப த்த ேவண் ம். 

● ம்ப உ ப் னரக்ள் அல்ல  ெந ங் ய ெதாடர் ல் 
உள்ளவரக்ள் ேகா ட-்19 –காக கண்காணிப் ல் இ ந்தாேலா 
அல்ல  அவரக் க்  ேநாய் ெதாற்  உ  ெசய்யப்பட்டாேலா 
பணியாளரக் க் ம் வ டவாளரக் க் ம் உடேன 
ெதரியப்ப த்த ேவண் ம்.  

○ அவரக் டன் ெதாடர் ல் இ ந்த அைனத்  
பணியாளரக்ைள ம் உடன யாக தனிைமப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் 

○ ேகா ட-்19 சாரைண ன் ழ் ஒ  நபர ்இ க் ம் 
ேபா ,அவரக்ளின் பரிேசாதைன ‘ெநக வ்’ என்  ெதரிந்த 

ற ,14 நாடக்ள் தனிைமப் ப த்தப்பட்ட ன் ம் 
அவரக்ள் ேவைலக்  வர ேவண் ம்.  

○ அவரக்ளின் பரிேசாதைன ேகா ட-்19(CoVID-19) ‘ெபா ட் வ்’  
என்  ெதரிந்த ற ; சை்ச ன் ன்னர ் ண் ம் 

சாரைண ெசய்யப்ப ற  அ ல், இரண்  ைற 
‘ெநக வ்’ என்  ெதரிந்த ற ; 14 நாடக்ள் தனிைமப் 
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ப த்தப்பட்ட ன் மட் ேம அவரக்ள் ேவைலக்  வர 
ேவண் ம். 

○ ப்பாளரக்ள், சாரைண ல் உள்ள நபர ்
அவரக்ளின் பரிேசாதைன ‘ெநக வ்’ என்  ெதரிந்த 

ற ,14 நாடக்ள் தனிைமப்ப த்தப்பட்ட ன்னர ்மட் ேம 
 ம்ப ம் 

  
● பணியாளரக்ளின் உடல் ஆேராக் யத்ைத ெதாைலேப  லம் 

ேகட்  அ யலாம். 

 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம்   

 

5. அண்ைட ட்டா க்  வந்தால் என்ன ெசய்வ ? 

 

தயார ்நிைல கட்டம் 

● மாவட்ட காதார அ வலகத் ன் ெதாடர்  எண்ைண ெதரிந்  
ைவத் க்க ம். (Appendix 2).  

● ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ேநாய் ெதாற்  அ கள் பற்  
ெதரிந் த்தல் அவ யம்.  ேம ம் வ டவாளரக்ள் அல்ல  
பணியாளரக்ள் ேநாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  ெதரிந் த்தல் அவ யமா ம்.. 

● அவசரகால ெசயல்பாட்  ட்டங்கைள நன்  பரி த்  
த் க்க ேவண் ம் (ச க அள யல் ரம் ேபான்றைவ). 

அவசரகால ெசயல்பாட்  ட்டம் இல்லா ன் தாக ஒன்ைற 
உ வாக்க ேவண் ம்.  

● தற்பா காப்  ைறகைளக் ைகயாள வ டவாளரக்ைள 
அல்ல  பணியாளரக்ைள ஊக் க்க ேவண் ம் 
(உதாரணத் ற்  ட் ல் இ த்தல், காய்சச்ல் இ ந்தால் 
அைறக் ள் இ த்தல், ைககைள த்தமாக க தல், ச்  
ப ற்  ேபான்றைவ) 

● அ க்க  பழ ம் இடங்கைளத் ன ம் இ  ைறயாவ  த்தம் 
ெசய்ய ேவண் ம். 
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● அைனத்  கட் டங்களி ம் ைக க ம் ெபா டக்ள் இ ப்பைத 
உ  ெசய்ய ேவண் ம். 

  

 ேநாய் ெதாற்  அ கம் உள்ள நிைல  

● வ டவாளரக்ளில் எவ க்கா ம் ேநாய் ெதாற்  ஏற்படால், 
ேநாய் ெதாற் யவரக்ளின் எண்ணிக்ைக ைற ம் வைர ல் 

யதாக எவைர ம் பராமரிப்  இல்லங்களில் இைணய 
அ ம  வழங்கக் டா . யவரக்ள் மற் ம் இல்லம் ம் ம் 
வ டவாளரக்ள் ேபான்றவரக்ைள எப்ப  அ ம ப்ப  மற் ம் 
வ டவாளரக்ைள ம த் வ மைனக்  எப்ப  ெகாண்  
ெசல் வ  என்பன பற்  ஏழாம் ப ல் உள்ள இைடக்காலத் 

ர் களில்  ப் டப்பட் ள்ளன.  

● ச க அள யல் ர ட்டத்ைத அமல் ப த்த ம்: » ெபரிய 
அள லான ட்டத்ைதக் ைறக்க ம் » மக்கள் கலந்  
பழ வைத த ரக்்க ம், அவரவர ் நைட ைறைய ெகாஞ்சம் 
மாற்ற ம்  (உதாரணத் ற்  ட்டமாக உணவ ந் வ , 

ட்டமாக எதாவ  ஒன்ைறச ் ெசய்வ , வந்  ேபா ம் ேநரம் 
ேபான்றைவ) » ெவளியாடக் டன் நடக் ம் நிகழ்ச் கைள 

ைறக்கலாம் » இல்லங்களிேலேய தங்  பணியாளரக்ள்  ேவைல 
ெசய்யலாம். இதனால் ெவளியவரக் டன் ஏற்ப  ெதாடர் கைள 

ைறக்காலாம் » பாரை்வயாளரக்ள் வ வைதக் ைறத் ம், 
அப்ப ேய வந்தாரக்ள் எனில் ெதாற்  அ கள் 
வ பவரக்ளிடம் உள்ளதா என்  பரிேசா க்க ம். 
 

● பணியாளரக்ள், பங் பற் பவரக்ள் மற் ம் பாரை்வயாளரக்ளின் 
உடல் ெவப்ப நிைலைய அளந் ம் ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ேநாய் 
ெதாற் க்கான  ஏதாவ  அ கள் இ க் றதா என் ம் 
பரி த்  ெதரிந்  ெகாள்ள ம். ேம ம் வ டவாளரக்ள், 
பணியாளரக்ள் உடல் ெவப்ப நிைலைய அளந் ம், ேநாய் 
ெதாற் க்கான அ கள் இ க் றதா என் ம் ( ப்பாக 
காய்சச்ல், இ ம்பல், ச் த் ணறல்) ஒ  நாளில் ஒ  

ைறயாவ  சாரிக்க ேவண் ம். 
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● பராமரிப்  இல்லங்களில் இ ந்தவரக் க்  காய்சச்ல், இ ம்பல், 
ச் த் ணறல் ேபான்ற அ கள் காட்டாமேல இறப்  

ஏற்பட்ட  ெதரியவந் ள்ள . ஆதலால், உடல் நலம் 
ன் யவரக் க்  ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ இ க்க வாய்ப் ள்ளதால் 

அவரக் க்  உடன  ம த் வ உத  வழங்கப்பட ேவண் ம். 

● ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ெதாற்  இ க் ம் சந்ேதகம் இ ந்தால், 
அவரக் க்  அ ல் உள்ள ம த் வமைனக்  (Appendix 1) 
அவசர ஊர்  அ ப்  ைவக்க ஆவண ெசய்ய ம்.  

● பராமரிப்  இல்லங்களில் ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ ெதாற்  இ ப்ப , 
இறப்  எண்ணிக்ைக அ கரித்த ன் தான் ெதரியவந் ள்ள  
என்  அ க்ைககள் ெதரி க் ன்றன. ஆதலால், பராமரிப்  
இல்லங்கள் தன் மக்கைள க ம் கவனமாக கண்காணிக்க 
ேவண் ம். ேம ம், அ க அள லான இறப் கள் அல்ல  14 
நாடக்ளில் இரண் ற் ம் ேமற்பட்ட இறப் கள் (இறப்  
எண்ணிக்ைக இல்லங்களின் மக்கள் எண்ணிக்ைகைய 
ெபா த் ள்ள ) ஏற்பட்டால் மாவடட் காதார அ வலகத் ற்   
ெதரியப்ப த்த ேவண் ம்.  

● பணியாளரக் க்  ேநாய் ெதாற்  அ கள்  ேதான் னால், 
உடன யாக ம த் வைரப் பாரத்் , தங்கைளத் தாங்கேள 
தனிைமப்ப த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அவரக்ள் ேநாய் 
ெதாற் கா களாக இல்ைல என்  உ யா ம் வைர 
ேவைலக் த் ம்பக் டா .   

● ேநாய் அ  உள்ள பாரை்வயாளரக்ள் மற் ம் ேகா ட-்19 
‘Covid-19’ உ  ெசய்யப்பட்ட பாரை்வயாளரக்ள் பராமரிப்  
இல்லங்க க் ள் அ ம க்கப் படக் டா . 

● வ டவாளரக்ள், பணியாளரக்ள் மற் ம் அங்  வ ம் 
பாரை்வயாளரக்ள், அைனவ ம் ைமயான காதாரத்ைதக் 
கைட க்க ேவண் ம். உதாரணத் ற் , அ க்க  ைக க வ 
ேவண் ம், சாப் வதற்  ன் ம் ன் ம் ைக க வ 
ேவண் ம், க வைற பயன்ப த் ய ன் ைக க வ ேவண் ம், 
ைக ல் இ வதற் ம்/ ம் வதற் ம் ப லாக ழங்ைக ல் 
இ ம/ ம்ம ேவண் ம், சாப்பா , தண்ணீர,் பாத் ரங்கள், 
பல் லக் , ைடக் ம் ண் கள் ேபான்றைவப் ப ரந்்  
ெகாள்வைத த ரக்்க ேவண் ம்.    
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● தங் ம் ைய ெதாற் நா னி ர யம் ெகாண்  த்தம் 
ெசய்ய ேவண் ம். கத , கத  ைகப் , தைர, ேமைச மற் ம்  
ேவ  ழங் ம் இடங்கைளத் ைடப்ப  ேபான்றைவ 

க் யமானைவ ஆ ம்..  

● ேதைவப்பட்டால் வாசக்கவசம் அணிய ேவண் ம், ப்பாக 
உடல் எ ரப்் சக்  ைறவாக உள்ள வ டவாளரக் ம், 
காய்சச்ல், சளி ேபான்றைவ இ க் ம் வ டவாளரக் ம் 
அணிய ேவண் ம். 

● ெதாற்ைறக் ைறப்பதற்  ய கால தனிைமப்ப த்தல் 
மற் ம் ‘ெகான்ெடக் ட்ேர ங்’ ேதைவப்படலம்.  

 

பராமரிப்  இல்லத் ல் ேநாய் தாக்கம் 

பராமரிப்  இல்லத் ல் இரண் ற் ம் ேமற்பட்டவரக் க்  
(பணியாளரக்ள், வ டவாளரக்ள்) ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ உ  
ெசய்யப்பட் ந்தால், பராமரிப்  இல்லத் ல் ேநாய் தாக்கம் 
ஏற்பட் ள்ள  என்  அரத்்தம். 

 

● நீண்ட காலத் ற்  இல்லங்கள் டப்பட ேவண் ம் ( ந்தால்) 
அல்ல  அவ் டத்ைதக் தனிைமப் ப த்தப்பட ேவண் ம். 

● பாரை்வயாளரக்ள் எவைர ம் அ ம க்கா ரக்ள். 
 

பராமரிப்  இல்லங்களில் ெதாற்  ஏற்படட்ால் அவசரகால நடவ க்ைக 
ைமயத் னர ் உத வாரக்ள். என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்கான 
அ த்தல்கள் அவரக்ளிடம் இ ந்  வ ம் வைர தய  ெசய்  
அைம யாக இ ங்கள். பதற்றமாக ம் கவைல மாக இ ப்ப  
இயல்பான ஒன் தான், ஆனால் இந்த அவசரகால  ெதாற்  ேநரத் ல் 
உங்கள் பராமரிப்  இல்லத் ற்  என்ன மா ரியான உத கைளச ்
ெசய்ய ேவண் ம்  என்பைத கண் க்க CPRCக்  அவகாசம் 
ேதைவப்ப ம். 
 

ேகா ட-்19 ‘Covid-19’ உ  ெசய்யப்பட்ட நப டன் அல்ல  ேநாய் 
ெதாற் க்கான பரிேசாதைன ெசய்  ட்  காத் க் ெகாண் க் ம் 
நப டன் ெதாடர்  இ ந்தால் என்ன ெசய்வ ? 
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1. பதற்றம் அைடயாமல் உத க்  அைழ ங்கள்.  

Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan at Hotline: 03-

88810200, 03-88810600, 03-88810700 or email at cprc@moh.gov.my 

2.  உங்கள் இடத்ைத ட்  ேவ  எங் ம் ெசல்லா ரக்ள். 
ந்தவைர உத  ைடக் ம் வைர உங்கள் இல்லத் ேலேய 

இ க்க ம்.  

3.  உட ன் நீரிழப்  ஏற்படாமல் இ க்க நிைறய ர யத்ைதக் 
க்க ம். 

உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம்  

6. காதார, நலன் ரி, உள் ர ் அரசாங்கம், காவல் ைற மற் ம் 
மற்ற அ காரிக க்  அ ைர  

 

- ஆள் நடமாட்டத்ைத கட் ப்ப த் ம் சட்டம் அ க்  
பராமரிப்  பணியாளரக்ள் ட் ந்  பராமாரிப்  
இல்லத் க்  ெசல்வைதேயா அல்ல  பராமரிப்  இல்லத் ல் 
இ ந்  ட் ற் ச ்ெசல்வைதேயா த ரக்்க யா . 
 

- அ கள  மரணங்கள் ஏற்ப வைதப் பாரக்் ம் ேபா  பராமரிப்  
இல்லத் ல்  ேநாய் தாக்கத்தால் ஏற்ப ம் ைள கள் 
பார ரமான . ேயார ் இல்லங்களில் இ ப்பவரக்ேளா 
அல்ல  ேவ  ஒ வரின் ஆதார ல் இ க் ம் 

ேயாரக்ைளேயா சை்ச அளிக் ம் ேபா , க ம் 
கவனமாக ைகயாள  மட் மல்ல  உரிய ேநாய் ெதாற்  த ப்  

ைறகைள ம் அ ல்ப த்த ேவ ம்.  
 

- பராமரிப்  இல்லங்களில் அ க காலம் இ ப்பவரக் க்  
ெபரிதள  ேநாய் ெதாற்  அ கள் ேதான்றா ட்டா ம், 
அவரக்ள் உடல் நிைல க ம் ேவகமாக பா ப்பைட ற  என்  
ெவளிவந்த அ க்ைககளில் றப்பட் ள்ள .  
 
- வ டவாளரக் க்  காய்சச்ல், இ ம்பல் ேபான்ற ேநாய் 
ெதாற்  அ கள் இல்லாமல் ஞாபக மற , ப ன்ைம, 
ேசார்  ேபான்ற த் யாசமான ேநாய் ெதாற்  அ கள் ட 
இ க்கலாம். 
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- ஆதலால், சாதரண சளி மற் ம் காய்சச்ல் இல்லா ட்டா ம், 
ெதாற்  ஏற்பட்டவரக் டன் வ டவாளரக் க்  ஏ ம் 
ெதாடர்  இ ந் ந்தால் கண் ப்பாக ெதாற்  இ க் றதா 
என்ற பரிேயாதைனைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 
 
- பராமரிப்  இல்லத் ல் ேநாய் தாக்கம் இ ப்ப  பல 
இறப் க க்  ன்னேர ெதரிய வ வ ற . ஆதலால்,  தல் 
கட்ட நடவ க்ைகயாக ‘வ டத் ல் யாராவ  உடல் நிைல 

ன்  இ ந்தனரா அல்ல  கடந்த 14-களில் எ ரப்்பாராத  
தமாக யாராவ  இறந்  உள்ளாரக்ளா’ என்ற ஆராய ேவண் ம். 

அப்ப  கடந்த 14-களில் பணியாளரக்ேளா அல்ல  ம்ப 
உ ப் னரக்ள் ேவ  தமான  இறப்  பற் ேயா அல்ல  வாசப் 

ரசச்ைனயால் ம த் வமைன ல் அ ம க்கப் பட்ட  
பற் ேயா அ யப்ப த் னால், ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  எனபைத 
பரிேசா க்கத் ேதைவ. 
 

- ெசயற்ைக வாசக்க கள் ெபா த்தப்பட் ந்தால் 
ணமாவ  சற்  க னம். ஆதலால் . .ஆர ் (cardiopulmonary 

resuscitation), ஐேனாத்ேராப் க் (inotropic) ஆதர  மற் ம் ெசயற்ைக 
வாசக்க கள் ேபான்றவற்ைறப் உபேயா ப்பதற்  ன்னர ்

ேநாயாளி ன் எ ரப்்பாரப்் கள் மற் ம் வாழ்க்ைகத் தரம்  
ேபான்றவற்ைறக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம். கள் 
எ ப்பதற்  ன், ேநாயாளி டேமா அவரின் ெந ங் ய 
உற னரக்ளிடம் கலந்தாேலா க்க ேவண் ம். 

- ெதாற்  இ க் றதா என்ற பரிேசாதைனகள் நடந்  
ெகாண் க் ம் ேபாேத, தய  ெசய்  மாவட்ட காதார 
அ வலகத் ற்  உடன யாக ெதரியப்ப த்த ேவண் ம். 
இதனால் அ த்த கட்ட நடவ க்ைக எ த்  பராமரிப்  
இல்லத் ல் இ ப்பவரக்ைள ெபரிய ஆபத் ல் இ ந்  காப்பாற்ற 
உத ம்.  

 

7. பராமரிப்  இல்லங்களி ந்  ப்பவரக்ைள இடமாற்றம் 
ெசய்தல் 
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ஆரம்பப் ப ரிந் ைரயாக பராமரிப்  இல்லங்களிற்  ேசரவ்தற்  
யவரக்ைள அ ம க்கக் டா  என்  ெசான்னா ம்,  ஆள் 

நடமாட்டத்ைத கட் ப்ப த் ம் சட்டம் அ க்  இ க் ம் 
காலத் ல் ெவளிேய ேபாய் வ வைத ம் த ரக்்க யா . 
இைடக்கால மற் ம் நீண்டகால மட்டத் ல், ம த் வமைன ல் 
இ ந்  ெவளிேய ம் ேநாயாளிகைள ஏற் க்ெகாள்வ ல் 
பராமரிப்  இல்லங்கள் க் ய பங்காற் ன்ற , ஏெனனில் 
க ைமயான ேநாய் ஏற்பட்ேடாைர ைவத் ம் பாரப்தற்  
ேபா மான ப க்ைககள் ேவண் ம். ஆதலால் மாற்  
பரிந் ைரகைள பராமரிப்  இல்லங்க க்  வழங் வதன் லம், 
இவ் ல்லங்கள் யவரக்ளிற்  அ ம  அளிக்க யம். 
அதற்  ச க அள யல் ர றகைள சரியாகக் ைகயாள 
ேவண் ம். 
 
இந்த வ காட் த ன் ேநாக்கங்கள்: 
● ேயாைரப் பராமரிப்பதற்காக இடமாற் ம் ேபா  COVID-19 

இனால்  ஏற்ப ம் அபாயத்ைதக் ைறத்தல் 
● ம த் வமைனக்  வ வாளரக்ைளக்  பத் ரமாக ெகாண்  

ேபாதல்.  
 
இந்தப் பரிந் ைரகள் இதற்  ெபா ந் ற : 
● ம த் வமைன அல்ல  ேவ  இடத் ல் இ ந்  தாக 

வ பவைர அ ம த்தல் 
● அண்ைம ல் ம த் வ வச கள் ெபற்  ம்  வ ம் 

வ டவாளரக்ள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
பரி லைனகள் 
 
1. பராமரிப்  இல்லங்களில் வ ப்பவரிகளில் ெப ம்பாலானவரக்ள் 

க ம் பல னமானவரக்ள் என்பதால்,   பல நா களில்  ஏற்பட்  
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இறப் களில் 20% இறப் கள் பராமரிப்  இல்லங்களிேல 
ஏற்பட் ள்ளதாக தகவல்கள் ெதரி க் ன்றன.   
 
2. க ம் ட்டமாகேவ பராமரிப்  இல்லங்கள் இ ப்பதால், ச க 
அள யல் ரத்ைதக் கைடப் ப்ப  க ம் கஷ்டமான டயம். 
அத் டன், பல யவரக் க்  அ க உத  ேதைவப்ப வதால், 
அ க்க  ைககைளக் க வேதா அல்ல  இ ம் ேபா  
கைடப் க்க ேவண் ய வழக்கங்கைளேயா ெசய்ய வ ல்ைல. 
ஆதலால் பணியாளரக் க் ம் வ டவாளரக் க் ம் ேகா ட-்19 
ேநாய் ெதாற் வதற்  அ க சந்தரப்்பங்கள் இ க் ற  என்  பல 
தகவல்கள் ைடக் ன்றன.  
  
3. நா  த ய அள ல் ேதைவ அ கரித் ள்ள காரணத் னால், 
மேல யா ல் உள்ள பராமரிப்  இல்லங்கள், ைக க வ உத ம் 
சனிைடசர,் மற் ம் ககவசங்களிற்  பற்றாக் ைற உள்ள . ேம ம், 
ம த் வ ப ற்  ெபற்ற ெச யரக்ள் காதார அைமச் னால் 

ம்ப அைழக்கப்ப வதா ம், ேநாய்வாய்ப்ப வதா ம், 
பராமரிப்பாளரக் க்  இல்லங்களில் பற்றாக் ைற ஏற்ப ன்ற . 
ேநாய்வாய்ப்பட் க் ம் ேபா  இைலகளின் இைலகள் ேதைவ என 
பல ம் ஊ யர ்பற்றாக் ைறைய எ ரெ்காண் ள்ளனர.் 
 
  
4. தனிப்பட்ட பா காப்  உபகரணங்கள் (PPE) ேபான்றைவ 

ைறவாகேவ இ ப்பைதக் கணக் ல் ெகாண் , வழங்கப்ப ம் 
பராமரிப்  தரத்ைத சமரசம் ெசய்யாமல், ெகா க்கப்ப ம் ர் கள் 
நைட ைறக்ேகற்றைவயாக  இ க்க ேவண் ம் 
 
5. மாநிலங்கள் மற் ம் மாவட்டங்க க்  இைடேய ெதாற்  ேநாய் 
ஏற்பட்டவரக்ைள சமாளிக் ம் ைம ெப மள  மா ப ம். எனேவ, 
' யவரக் க்  அ ம  இல்ைல' ேபான்ற ேமேலாட்டமாக  
பரிந் ைரகள், ந த்தர அல்ல  நீண்ட கால அ ப்பைட ல் 
பரிந் ைரக்கப்ப வ ல்ைல. ஆனால் நிைலைமைய  ண் ம் 
கட் க் ள் ெகாண்  வ ம் வைர   ய காலகட்டத் ற்  
அத்தைகய பரிந் ைரகள் ேதைவப்படலாம்.  இல்லங்கைள நடாத் ம் 
ெபா ப்பாளரக்ள், இவ் ரில் ஏற்பட் ள்ள ேதைவகைளப் பற் ம், 
இ க் ன்ற வளங்கைளப் பற் ம் ெதரிந்  ைவத் க்க ேவண் ம். 
இப்ப யான கட்டத் ல் எ க்கப்ப ம் கள் சரியானைவயாக 
இ க்க ேவண் ய  க் யமானதா ம். மாவட்ட காதார 
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அ வலகத் டன் எப்ேபா ம் ெதாடர் ல் இ க்க ேவண் ம், அப்ேபா  
தான் பா காப்பான ைறகள் பற்  ஆேலாசைன ைடக் ம்.  
 
6. பராமரிப்  இல்லங்களில் இ ப்பவரக் க்  ேநாய் ெதாற்  
அ கள் ேதான்றா ட்டா ம், க ம் ைரவாக ஆபத்தான 
கட்டத்ைத எ ரெ்காள் றாரக்ள். 
  
7. ைமயால் ஏற்ப ம் மற க் ணத்தால் கஷ்டப்ப ம் 
வ டவாளரக்ள் அவரக்ள் அைற ல் இ க்காமல் ெவளிேய அைலந்  

ரிவதால் ச க அள யல் ரத்ைதக் கைடப் ப்பதற்  யாமல் 
ேபாகலாம். 
 
 
 

தாக அல்ல  ம்  வ பவரக்ைள இல்லங்களில் ேசரக்் ம் ேபா  
சாரஸ்்-CoV-2 பர ம் அபாயத்ைதக் ைறப்பதற்கான சாத் யமான 
உத் கள்: 
 
 
1. ெதாற்  ேநாய் காலத் ல் தாக வ பவரக்ைள ேசரத்் க் 

ெகாள்ளாைமேய க ம் பா காப்பான ேலாபாயம் ஆ ம். 
எனி ம், ம த் வமைன ல் இ ந்  க்கப்பட்டவரக்ள் 

ம்ப ம் வ வ ல் உள்ள ரச் ைனகள், மற் ம் பராமரிப்  
இல்லங்கள் எ ரெ்காள் ம் நி  கஷ்டங்கள் ேபான்றவற் க்  
இத்தைகய  அ ம யாைம வ வ க் ம். ச க ம் உள் ர ்
அ காரசைப ம் இத்தைகய நி  ெந க்க  காலத் ல் 
பராமரிப்  இல்லங்க க்  உதவலாம். அேத ேநரத் ல் மாற்  
ஏற்பாடாக  தனிைமப்ப த்தல்/பராமரிப்  வச கைள 
இல்லங்க க்  வழங்ககலாம். இ  ஒ  தனி ப க்ைக வச  
உள்ள, மற் ம் ம த் வ பணியாளரக்ைள பணியமரத்்தப்படாத 
இடமாக இ க்கலாம். ஆ ம், அந்தப் ப ல் உள்ள ெதாற்  
ஏற்பட்டவரக்ளின் எண்ணிக்ைக அ கமாக இ ந்தால், ய 
அ ம  எைத ம் நி த்  ைவக்க ேவண் ம் அல்ல  
அப்ப ல் உள்ள ய ெதாற்  ஏற்பட்டவரக்ளின் 
எண்ணிக்ைக கட் க் ள் ெகாண்  வரப்ப ம் வைர ைறந்த 
படச்மாக  ஒ  ய காலத் ற்காவ  ண் ம் ம்  வ ம் 
வ டவாளரக்ள் மற் ம் யவரக்ைள பராமரிப்  
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இல்லங்க க்  ஏற் க் ெகாள்ளாமல் இ ப்ப ல் வ வாக 
இ க்கேவண் ம். 

 
 யவரக்ைள அ ம ப்பதற்  பராமரிப்  இல்லப் 
உரிைமயாளரக்ள்  ெசய்தால்: 
 

2. தாக இைணபவரக்ள் மற் ம் ம த் வமைன ல் இ ந்  
ம்  வ ம் வ டவாளரக்ைள க வனமாக அவதானிக்க 

ேவண் ம். உலகம் வ ம் ஏற்பட்  பார ரமான 
ைள களால், சரியான ம த் வ பரிேசாதைன 

ெசய்யப்படாமல் வ ம் படச்த் ல், தாக வ பவரக்ைள 
அ ம க்காமல் இ க்க பராமரிப்  இல்ல உரிைமயாளரக்ள்  
உரிைம இ க்க ேவண் ம்.  அத் டன் சரியான பரிேசாதைன 

ல்லாமல் வ டவாளரக்ைள ப்  அ ப் , அவரக்ைள 
ஏற் க் ெகாள் மா  பராமரிப்  இல்லத்ைத ம த் வமைனகள் 
வற் த்தக் டா .  
 

 
ேநாய் ெதாற்  பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ளா ட்டால், 
அவரக்ள் லம் பணியாளரக் க்  வ டவாளரக் க் ம் 
ேநாய் ெதாற்  பரவ சந்தரப்்பம் உள்ள . பரிேசாதைனைய 
ேமற்ெகாண்டால், இத்தைகய பார ரமான ைள கைளக் 

ைறக்கலாம்.   
 
ஆய்வக பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாண்டால்,  RT-PCR வாச 
மா ரிகைளப் பயன்ப த் வ   ஏற் க்ெகாள்ளக் ய 

ைறயாக இ க்க ேவண் ம். ஏெனனின்ல் வயதானவரக்ள் உடல் 
க ம் பல னமாக இ ப்பதால், ேபா ய அள  ேநாெய ரப்்ைப 

உற்பத்  ெசய்யா . ேம ம் ெதாற் ல்லாத நிைலக்  வ வதற்  
வய  ரந்்தவரக் க்  அ க காலம் ஆகலாம். 
 
ேதைவப்ப ம் பரிேசாதைனகளின் எண்ணிக்ைக உள் ர ்
ஆய்வக நைட ைறகள் மற் ம்  உள் ர ் ஏற்பட் ள்ள 
அபாயங்கைள ெபா த் க் ம். உதாரணமாக, ம த் வ 
ஊ யரக் க்  ெபா வ் என்  பரிேசாதைன ன் ேபா  
ெதரிய வந்தால்,  இரண்  பரிேசாதைனக ம், 14 நாடக்ள் 
தனிைமப் ப த்தப்ப ம் கால ம், ேம ம் ெநக வ் என்  
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உ ப்ப த் வதற்  இன்ெனா  பரிேசாதைன ம் 
அவ யமா ம். 
 
 

3. யவரக்ள் அல்ல  ம் ய வ டவாளரக்ைள 
தனிைமப்ப த்தல். உள் ரில் ப வா ம் வழக் களின் 
எண்ணிக்ைகைய ெபா த் ம், அல்ல  ேநாய் ெதாற்  
ம த் வமைனக் ள் ஏற்பட்  இ ந்தா ம், 14-நாள் 
தனிைமப்ப த் ம் காலத்ைத ேமற்ெகாள் வ  அவ யமா ம். 
இவரக்ைள தனிைமப்ப த்த ேவண் மா என்ற பராமரிப்  இல்ல 
உரிைமயாளரின் ,  உள் ரில  பர ம் தன்ைம, ைடக்கப் 
ெபற்ற  தனி அைறகளின் எண்ணிக்ைக, மற் ம்  பராமரிப்  
இல்லத் ற் ள் இ க் ம் இட வச கள் ஆ யவற்ைறச ்சாரந்்ேத 
இ க் ம். தனி அைறகள் ைடக்கா ட்டால்,  ைறந்தபடச்ம் 2 

ட்டர ் ச க அள யல் ரத்ைதப் பராமரிக்க ேவண் ம். 
ந்தால், ஓரி  கவனிப்பாளரக்ைள மட் ேம தாக அல்ல  
ம்  வந்த வ டவாளரக் க்   நிய க்கப்படேவண் ம். 

PPEs அணிந் ந்தால் ( ன்னிைணப்  3 மற் ம் ன்னிைணப்  
7 ஐப் பாரக்்க ம்), சரியான ைற ல் அணிய ம், அ த்தம் 
ஏற்ப த் வ  மற் ம் ணாவைத த ரக்்க ம் ேபா மான 
ப ற்  இ க்க ேவண் ம். PPEs ஐ அணிய ம் கழற்ற ம் என்  
தனிப்படட் ப கள் ஒ க்கப்பட ேவண் ம். PPEs பா ப்ப ம் 
தனிைமப்ப த்த ம் ேநாயாளிக்  அளிக்கப்ப ம் கவனிப் ன் 
தரத்ைத சமரசம் ெசய்யக் டா . 
 

4. ேகா ட-்19 வந்  ைழத்த யவரக்ள். ேநாய் ெதாற் ய 
யவர ் ஒ வர,் ம த் வமைன ல் சை்ச ெபற்ற ன்னர,் 

இரண்  பரிேசாதைனகள் லம் ெநக வ் என்  நி த்தால், 
பராமரிப்  இல்லங்களில் அ ம க்கப்படலாம். 
இத்தைகயவரக்ள் ற் ம் தாக பா காப்பானவரக்ள் 
ஏெனனில் இவரக்ள் லம் ேநாய் ெதாற்  ஏற்ப வ  க ம் 
அரி . ஆ ம், க்கச ் ல க்  ேநாய் ெதாற்  இ ப்ப  
ெநக வ் என்  பரிேசாதைனகள் காட் ய  ற  உ யான . 
இத்தைகயவரக்ைள 14 - 28 நாடக்ள் தனிைமப் ப த்  
ைவத் க்க ேவண் ம். ேம ம் ஒ  நாளில் இ ைற 
இவரக்ைளத் ெதாடாமல் கண்காணிக்க ேவண் ம்.  
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5. ேநாய் ெதாற்  ஏற்பட் க்கலாம் என்  
சந்ேத க்கப்பட்டவரக்ைள அல்ல  PUI என அைடயாளம் 
காணப்பட்டவரக்ைள பராமரிப்  இல்லத் ல் ேசரத்்தல். இரண்  
தடைவக ம் ெநக வ் என்  இவரக்ள் பரிேசாதைன னா ம், 
இத்தைகய நபரக்ைள பராமரிப்  இல்லத்  உரிைமயாளரக்ேளா 
ேமற்பாரை்வயாளரக்ேளா அ ம க்கக் டா . இவரக்ைள 
அ ம க்க ேவண் மா ன், இவரக் க்  ேநாய் ெதாற்  
ஏற்பட்டவரக் டன் ெதாடர்  ஏற்பட்ட நாளில் இ ந்  14 நாடக்ள் 
தனிப்ப த்தப்பட் ம், ஒ  பரிேசாதைன ல் ெநக வ் என் ம் 
காட்டப்பட்டாேல இவரக்ள் அ ம க்கப் படலாம். 

 
ன்னிைணப்  7இல் உள்ள வ ைறகள், பராமரிப்  இல்லங்களில் 

ேகா ட-்19- பர வைதத் த ப்பதற்கான பரிந் ைரக்கப்பட்ட 
வ ைறகைள க்கமா ம்.  . 
 
ம த் வமைனகளில் அ ம க்கப்பட்ட யவரக்ள் க ம் 
அவதானமாகேவ கண்காணிக்கப்பட ேவண் ம். பராமரிப்  
இல்லத் ல் இ க் ம் எல்ேலா க் ம் ேநாய் ெதாற்  பரிேசாதைன 
ேமல் ெகாள் வ  சால நன் . ஏெனனில், ல ேவைலகளில் 
அ கள் இல்லாத ேநாய் ெதாற்  ஏற்பட சந்தரப்்பம் இ க் ற . 
பரிேசா ப்பதா இல்ைலயா என்பைத  ெசய்ய ேவண் ய  
அவ் டத்ேத பர ம் ெதாற் க்களின் எண்ணிக்ைக ல் அடங் ம். 
எவ்வாரா ம், த ேலேய ேநாய் ெதாற்ைற கண்  த் , உடன  
த ப்  வ ைறகைள ேமற்ெகாள் வ , பராமரிப்  இல்லங்களில் 
ேம ம் ேநாய் ெதாற் வைத ைறக் ம்.   
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ப் : இந்த வ காட்டைல தங்கள் வச க்ேகற்ப மாற் க் 
ெகாண்டால் ெப ம் உத யாக இ க் ம்.  
 
உள்ளடக்கத் ற்  ெசல்ல ம்   

 

ன் இைணப்  1. ேகா ட-்19 ‘CoVID-19’ ைகயாள நிய க்கப்பட்ட 
ம த் வமைன பட் யல் 

 

ன் இைணப்  2. மேல யா மாவட்ட காதார அ வலகம் ெதாடர்  
வரங்கள்  

http://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/store_view/5 
 

ன் இைணப்  3. ேகா ட-்19 ‘Covid-19’  ெதாற்  ெதாடரப்ான ேயார ்

பராமரிப்  ைமயங்களில் ேநாய் ெதாற்  த ப்  மற் ம் கட் ப்பாட்  

வ ைறகளின் இைடக்கால வ காட்  
 
 

ன் இைணப்  4. பரிந் ைரகைள ெசயல்ப த் வதற்கான 
ஆவணங்கள் 
-     பராமரிப்  இல்லங்களில் அ ப்பகைள ஒட்  ைவப்ப .  
-      ரயாண அ ப்  
- பணியாளாரக்ள், வ டவாளரக்ள், மற் ம் வ ைகயாளரக்ளின் 
உடல் உடல் ெவப்பநிைலைய ஒ  பாரத் ல் ப  ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

ன் இைணப்  5. ச க அள யல் ர காலங்களில் ேயாரக்ள் 
ெசய்ய ய நடவ க்ைககள்  
 

ன் இைணப்  6. உண  மற் ம் ெபா டக்ைள ெப வதற்கான 
வ ைறகள் உள்ளிட்ட ம்ப உ ப் னரக் க்  க தம் 
 

ன் இைணப்  7. ம த் வமைன ல் இ ந்  பராமரிப்  இல்லம் 
ம் ம் ேபா  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககள் பற் ய  

அட்டவைண.  
 
 


