க ோவிட் 19 பெரும் ப ோற் று ோல ்தில் ெோடசோலல லை திறெ் ெ ற் ோன
பசய் முலற வழி ோட்டி
க ோவிட் 19 பெரும் ப ோற் றில் இரண்டோம் வருட ்தில் நோம் உள் ள ோல் ,
ெோடசோலல லள மீள ் திறெ்ெது அ ்தியோவசியமோனது. ெோடசோலல ளில்
க ோவிட்
ப ோற் லற
ட்டுெ்ெடு ்துவ ற் கு
நலடமுலற
சோ ்தியமோன
விஞ் ஞோனபூர்வமோன ெோது ோெ்பு நலடமுலற லள
லடெ்பிடிெ்ெது மி
மு ்கியமோன ோகும் . இ னோல் ப ோற் றுகநோய் லள ல யோளும் வல் லுனர்
குழோம் ஆகிய இலங் ல நுண்ணுயிரிய லோளர் சங் ம் ெோடசோலல ளில் க ோவிட்
ப ோற் லற
ட்டுெ்ெடு ்துவ ற் ோன பசய் முலற வழி ோட்டிலய உருவோ ்
முடிவு
பசய் து.
இவ் வழி ோட்டி
ெோடசோலல ளில்
க ோவிட்
ப ோற் லற
ட்டுெ்ெடு ்தி, மோணவர் ளின் எதிர் ோல வளர்ச்சியில் மு ்கிய ெங் ோற் றும்
ெோடசோலல ல் விலய ஊ ்குவி ் கும் கநோ ்க ோடு உருவோ ் ெ்ெட்டுள் ளது
க ோவிட் 19 ப ோற் று

ட்டுெ் ெோட்டில் ெங் க ற் கும் மு ்கிய

ோரணி ை்

மு
் வசங் ள் அணி ல் , சமூ இலடபவளிலய கெணு ல் , கெோதுமோன அளவு
ோற் கறோட்டம் , ல சு ோ ோரம் , சரியோன சுவோச ெழ ் வழ ் ங் ள் , க ோவிட் 19
டுெ்பூசிலய பெற் று ்ப ோள் ளு ல் ,
கநோய் அறிகுறி உள் ள மோணவர் ளும்
ஆசிரியர் ளும் ெோடசோலல ்கு
சமூ மளி ் ோ ரு ் ல் , கமற் ெரெ்பு லள
தூய் லமயோ ்கு ல் கெோன் றன க ோவிட் 19 ப ோற் று ட்டுெ்ெோட்டில் மு ்கிய ெங் கு
வகி ்கின் றன. இச் பசயன் முலற வழி ோட்டி கமற் குறிெ்பிட்ட
ோரணி லள
நலடமுலறெ்ெடு ்துவ ற் கு உ ந் வழி லளயும் ,ெோடசோலல ள்
ஆரம் பிெ்ெ ற் கு மு ல் வனி ் கவண்டிய விடயங் லளயும்
(இலணெ்பு 1) சுவோச ெழ ் வழ ் ங் ள் ெற் றிய மோதிரி சுவபரோட்டி
(இலணெ்பு 2) ஒன் லறயும் ப ோண்டுள் ளது.
எல் கலோரும் மு

்

வசங்

லை அணி ல்

•

ெோடசோலல வளோ
்தினுள் அலன ்து மோணவர் ளும் ஆசிரியர் ளும் மு
லசங் லள அணிந் திரு ் ல் அவசியம்

•

மூ ்ல யும் வோலயயும் சரியோ
அணி ல்
ஒன்று ்கு கமற் ெட்ட
அணிவதிலும் ெோர் ் சிறந் து.

•

ஆசிரியர் ளும் மோணவர் ளும்
மு
்
வச ்ல
ப ளிவோ கெசுவ ற் கு ெழகி ் ப ோள் ளல் அவசியம்

அணிந் வோறு

•

மூன் று ெடலங் லள ் ப ோண்ட துணியோலோன மு
்
மரு ்துவ மு
வசம் மோணவர் ளு ்கு பெோரு ் மோனது

வசம் அல் லது

•

மோணவர் ள் உணவு உண்ணும் கநர ்தில்
ோம் அணிந்திரு ்கும் மு
்
வசங் லள
வனமோ
லவெ்ெ ற் ோ
துணியோலோன

மூட ்கூடிய ஒரு
மு
வசங் லள

மு
ஒகர

வச ல
்
கநர தி
் ல்

அல் லது
ட ோசியினோலோன
லவ ்திரு ் ல் அவசியம்

பிர ்திகய மோன

லெ

ஒன் லற

•

மோணவர் ள் அணிந்திரு ்கும் மு
் வசம் நலனந் ோல் அல் லது கீகழ
விழுந் ோல் அணிவ ற் ோ
இன் னுபமோரு தூய மு
்
வச ்ல
லவ ்திரு ் ல் அவசியம் .

•

ெோடசோலல ளில் ,
உணவ ங் ளிலும்
கூட்டுறவு
லட ளிலும்
மோணவர் ளு ் ோன மு
்
வசங் ள் கிலட ்
்கூடிய ோ
இரு ் ல்
கவண்டும்

•

ெோவி ் மரு ்துவ மு
இடெ்ெட கவண்டும்

•

ஆசிரியர் ள் ,
மோணவர் ளு ்கு
குறிெ்ெோ
மோணவர் ளு ்கு
தினந்க ோறும்
மு
்
அணிந்திரு ் ல்
மற் றும்
ெோது ோெ்ெோ
பசய் முலற விள ் ம் அளி ் ல் நன் று.

சமூ

்

வசங்

ள் ,

மூடியுடனோன

ழிவு வோளியினுள்

ஆரம் ெம்
ெோடசோலல
வசங் லள
சரியோ
அ ற் று ல்
ப ோடர்ெோ

இலடபவைிலய கெணு ல்

•

ெோடசோலலயில்
அலனவரும்
ஒருவரு ்ப ோருவர்
1m இலடபவளிலய கெணு ல் அவசியம் .

•

ஒவ் பவோரு ெோடசோலலயும் அ ன் இட வசதி ்க ற் ெ ஒகர கநர ்தில்
குறிெ்பிட்ட
சமூ
இலடபவளிலயகெணும்
வல யில் ெோடசோலலயில் இரு ்
்கூடிய மோணவர் ள் , ஆசிரியர் ள் ,
உ வியோளர் ள்
மற் றும்
பெற் கறோர் ளின்
அண்ணளவோன
எண்ணி ்ல லய ணி ்து ் ப ோள் ள கவண்டும் .

•

வகுெ்ெலறயில்
ஒகர
கநர ்தில்
இரு ்கும்
மோணவர் ளின்
எண்ணி ்ல லய
ட்டுெ்ெடு து
் வ ற் கு,
ெோடசோலல ள்
பின் வரும்
வழி லள ல யோளலோம் .
o மோணவர் லள சிறு குழு ் ளோ பிரி ்து ஒவ் பவோரு குழுவிற் கும்
னி ் னியோ கநரடி வகுெ்பு லள நட ்து ல்
o

பவவ் கவறு
நட ்து ல்

ரங்

ஆ

்குலறந் து

ளு ்கு பவவ் கவறு நோட் ளில் கநரடி வகுெ்பு ள்

•

பவளிெ்புற வகுெ்பு லள நட ்துவ ற் கு ெோடசோலல ள் ஆசிரியர் லள
ஊ ்குவி ் ல் கவண்டும் . பசலவு குலறவோன இலகுவில் அலம ்
்கூடிய
திறந் குடில் ள் இ ற் கு மி வும் உ ந் லவ.

•

ெோடசோலல ப ோடங் கும் கநர ்திலும் முடியும் கநர ்திலும் வோயில் ளில்
ஏற் ெடும் கூட்ட ்ல
ட்டுெ்ெடு ்துவ ற் கு ெோடசோலல ள் பின் வரும்
வழி லள ல யோளலோம் .
o ெோடசோலல
ப ோடங் கும்
மற் றும்
முடியும்
கநரங் லள
ரங் ளு ்கிலடகய
கவறுெடு ்தி
கநர
அட்டவலண லள
பெோரு ் மோன முலறயில் வடிவலம ் ல்
o பவவ் கவறு ரங் ளு ்கு பவவ் கவறு வோயில் லள ெயன் ெடு ்து ல்

•

ரங் ளு ்கிலடகய கவறுெட்ட இலடகவலள கநர அட்டவலணலய அமல்
ெடு ்துவ ன் மூலம் ழிவலற ளில் கூட்ட ்ல
ட்டுெ்ெடு ் லோம் .

•

மோணவர் ளும் ஆசிரியர் ளும் உணவு உண்ணும்
இலடபவளிலய கெணு ல் அவசியம் . அ ்க ோடு
உணலவ ெரிமோறு லல விர் ் ல் அவசியம் .

•

ெோடசோலல வோயில் ளில் மோணவர் ளின்
உடல் பவெ்ெநிலலலய
ெரிகசோதிெ்ெது க லவயற் ற கூட்ட ்ல
ஏற் ெடு ்துவக ோடு ப ோற் று
ட்டுெ்ெோட்டில்
ோ ்
்ல
ஏற் ெடு து
் வதில் லல. இ னோல் இ லன
விர்ெ்ெது நன்று.

•

ெோடசோலல ள்
ோலல கநர பெோது ்கூட்ட ்ல
ஏபனனில் இது பவவ் கவறு வகுெ்பு மோணவர் ள்
நிலலலய உருவோ ்குகிறது.

•

ெோடசோலல
பெோது
ப ோடர்ெோடல்
ஊடோ
ோலல கநர கூட்டங் லள நட ் லோம் .

•

ஆசிரியர் ளும் உ வியோளர் ளும் ங் ளு ்கிலடகய பெோரு ் மோன கநர
அட்டவலணலய பின் ெற் றுவ ன் மூலம் ஓய் வு அலற ளில் கூட்ட ்ல
ட்டுெ்ெடு ் லோம்

ோற் கறோட்ட ்ல

கநர ்தில் சமூ
ங் ளு ்கிலடகய

விர்ெ்ெது
ஒன் றோ

நன்று.
கூடும்

முலற

கமம் ெடு ் ல் (ADEQUATE VENTILATION)

•

முடிந் வலர
அலற ளில்

•

வகுெ்ெலற ள் , ஓய் வு அலற ள் மற் றும் அலுவல ங் ளில்
க லவயற் ற
ற் ோலி
பிரிவு ள் (temporary partitions)
கவண்டும்

வகுெ்ெலற ளில் , ஓய் வு அலற ள் மற் றும் அலுவல
வு ளும் ஜன் னல் ளும் திறந்து லவ ் ெ்ெட கவண்டும் .
ோணெ்ெடும்
அ ற் றெ்ெட

•

ோற் லற பவளிகயற் றும் மின் விசிறி லள (Exhaust fans) பெோரு ் மோன
இடங் ளில்
பெோரு ்துவ ன்
மூலம்
வகுெ்ெலற ளிலும்
ஓய் வு
அலற ளிலும் , அலுவல ங் ளிலும் ோற் கறோட்ட ்ல கமம் ெடு ் லோம் .

•

ஆசிரியர் ள்
வகுெ்பு லள
பவளிெ்புற
ெோடசோலல ள் ஊ ்குவி ் ல் கவண்டும் .

•

குளிரூட்டி ள் (Airconditioners) ெோவலனலய இயலுமோனவலர
கவண்டும் .

ல

சூழலில்

நட ்துவல

விர் ் ல்

சு ோ ோரம் (HAND HYGIENE)

•

ல
சு ோ ோரம்
ப ோடர்ச்சியோ
பின் ெற் றெ்ெட
கவண்டிய
ஒரு
விடயமோகும் . ஆ லோல்
ெோடசோலல வோயில் ளில்
மோணவர் லள
ட்டோயமோ
ல
ழுவ பசய் வது, வோயில் ளில் க லவயற் ற
கூட்ட ்ல
ஏற் ெடு ்துவது அன் றி உண்லமயோன கநோ ்
்ல அலடய
உ வோது.

•

ெோடசோலல ள் , ெோடசோலல வளோ
்தினுள்
பவவ் கவறு இடங் ளில்
குறிெ்ெோ
ஒவ் பவோரு
ட்டிட ் ப ோகுதி ்கும் பிர ்திகய மோன ல
ழுவும் இடங் லள ஏற் ெடு ் கவண்டும் .

•

மோணவர் ள் , ல
லள ்
ழுவிய பின் னர் துலட து
்
் ப ோள் வ ற் கு
ம ்குரிய ல துலட ்கும் துணி லள ப ோண்டுவரு ல் மி வும் நன்று.

•

ல

ழுவுவ ற் கு தூய நீ ரும் சவர் ் ோரமும் வழங்

•

ல

ழுவும் இடங்

•

ஆரம் ெெ் ெோடசோலல விர்ந் ஏலனய மோணவர் ள் ங் ளு ்குரிய ல
சு ்தி ரி ்கும் திரவ ல
்
(Alcohol-based hand rub) லவ ்திரு ் ல் நன்று.

•

ெோடசோலல ள் ல
ழுவும் இடங் ளு ்கு அருகில் , சரியோன முலறயில்
ல
லள ழுவுவது ப ோடர்ெோன ெ ோல
லள அலம ் லோம் .

•

ஆசிரியர் ள் , தினமும் மோணவர் ளு ்கு, குறிெ்ெோ ஆரம் ெ ெோடசோலல
மோணவர் ளு ்கு ல
சு ோ ோர ல
்
எவ் வோறு கெணுவது என் ெது ெற் றி
பசய் முலற விள ் ம் அளி ் ல் நன் று.

•

ஆசிரியர் ள்
மோணவர் ளு ்கு
ல
சு ்தி ரி ்கும்
திரவ ல
்
முலறயோ
ெோவி ் ோவிடின்
ஏற் ெட ்கூடிய அெோயங் லள அடி ் டி
விள ்கு ல் நன்று.
o குடிெ்ெ ற் கு உ ந்
ல் ல
o இலகுவோ தீ பிடி ் கூடியது

ளில் நீ ர்

ங்

ெ்ெடு ல் அவசியம் .

ோது ெரோமரி ் ல் அவசியம் .

o
சிறந்

ண் ளில் ெட்டோல் எரிச்சலல ஏற் ெடு ்

சுவோச ெழ ் வழ ் ங்

்கூடியது

ை்

•

பெற் கறோர் ள் மோணவர் ள் ஆசிரியர் ள் மற் றும் உ வியோளர் ள்
அலனவரும் சிறந்
சுவோச ெழ ் வழ ் ங் லள பின் ெற் று ல் மி
அவசியம் . இெ்ெழ ் வழ ் ங் லள விள ்கும் மோதிரி சுவபரோட்டி
ஒன்று இவ் வழி ோட்டியில் இலண ் ெ்ெட்டுள் ளது ( இலணெ்பு 2).

•

பெோதுஇடங் ளில் துெ்பு ல் லட பசய் யெ்ெட்டுள் ளது என் ெல யும் சுவோச
ெழ ் வழ ் ங் லளயும்
விள ்கும்
ெ ோல
லள
ெோடசோலல
வோயில் ளிலும் வளோ
்தின் உள் ளும் ோட்சிெ்ெடு ் ல் ெயன் ரும் .

கநோய் அறிகுறி உை் ைவர் லை ெரோமரி ் ல்

•

கநோய் அறிகுறி உள் ள பிள் லள லள
இருெ்ெ ன் மு ்கிய ்துவம் ப ோடர்ெோ
மீண்டும் அறிவுறு ் ல் அவசியம் .

•

கநோய் அறிகுறி உள் ள பிள் லள லள க ோவிட் 19 ெரிகசோ லன ்கு
உட்ெடு ்துவ ன் மு ்கிய ்துவ ்ல பெற் கறோரு ்கு வலியுறு ் ல்
கவண்டும்

•

பிள் லள ளு ்கு க ோவிட் 19 ப ோற் று உறுதிெ்ெடு ் ெ்ெடும் இட ்து
பெற் கறோர் ள்
இதுப ோடர்ெோ
ெோடசோலல ்கு
ப ரிவி ் ல்
மி
மு ்கியம்

•

மோணவர் ள் யோரு ்க னும் க ோவிட் 19 ப ோற் று உறுதிெ்ெடு ் ெ்ெடின்,
ெோடசோலல
இதுப ோடர்ெோ
உரிய
சு ோ ோர
லவ ்திய
அதி ோரி ்கு ப ரிவிெ்ெது அவசியம் . இது பெோது சு ோ ோர பிரிவினரோல்
க லவயோன நடவடி ்ல
லள கமற் ப ோள் ள வழி பசய் யும் .

•

கநோய் அறிகுறி இருெ்பின் ெோடசோலல ்கு சமூ மளி ் ோதிருெ் ெ ன்
மு ்கிய ்துவ ்ல
ஆசிரியர் ளும்
ஏலனய ஊழியர் ளும்
நன் கு
அறிந்திரு ் ல் அவசியம்

•

ஆசிரியர் ளும்
ஏலனய
ஊழியர் ளும்
கநோய்
மோணவர் லள ெோடசோலல கநர ்தில் ண்டறிவதில்
கவண்டும் .

•

ஒரு
ரம்
க ோவிட்
19
அம் மோணவர் ள் லள அடு ்
உட்ெடு ் கவண்டியதில் லல.

ெோடசோலல ்கு அனுெ்ெோமல்
பெற் கறோர் ளு ்கு மீண்டும்

அறிகுறி
உள் ள
வனமோ இரு ் ல்

ப ோற் று
உறுதிெ்ெடு ் ெ்ெட்டிருெ் பின்
மூன் று மோ ங் ளு ்கு ெரிகசோ லன ்கு

•

கநோய்
அறிகுறி
உள் ள
மோணவர் லள
ெோகுெோடு
ெோர் ் ோமல் ,
பெோரு ் மோன
ெோது ோெ்பு
அங் கி ளுடன்
குந் முலறயில்
ெரோமரி ் லின் மு ்கிய ்துவ ்ல ஆசிரியர் ள் , ச மோணவர் ள் மற் றும்
உ வியோளர் அறிந்திரு ் ல் கவண்டும்

•

ெோடசோலல கநர ்தில் அலடயோளம்
ோணெ்ெடும் சுவோச கநோய் அறிகுறி
உள் ள
மோணவர் லள
ெரோமரிெ்ெ ற் கு,
ெோடசோலல ளில்
நல் ல
ோற் கறோட்டமும்
பவளிச்சமும்
உள் ள
அலற
ஒன்று
இனம்
ோணெ்ெடகவண்டும் .
அலறயில்
அறிகுறி உள் ள மோணவர் லள
ெரோமரிெ்ெவர் பெோரு ் மோன கமலணி (isolation gown), மு
வசம்
மற் றும் மு மூடி (face shield) என் ெவற் லற அணியலோம் . அ ்க ோடு அவர்
ல சு ோ ோர ்ல கெணுவது மி மு ்கியம் .

•

ெோடசோலல
அலமந்துள் ள
பிரக ச
சு ோ ோர
லவ ்திய அதி ோரி மற் றும் பெோது சு ோ ோர ெரிகசோ
ர், அலடயோளம்
ோணெ்ெட்ட கநோய் அறிகுறி உள் ள மோணவர் ளு ்கு ஆன் டிஜன் /PCR
ெரிகசோ லனலய
உடனடியோ
கமற் ப ோள் ள நடவடி ்ல
எடு ்
கவண்டும் .

•

வீட்டில் யோரு ்க னும் க ோவிட் 19 ப ோற் று உறுதிெ்ெடு ் ெ்ெட்டோல்
அல் லது
ெரிகசோ லன ்கு
உட்ெடு ் ெ்ெட்டு
இருந் ோல்
அல் லது
னிலமெடு ் லு ்கு உட்ெட்டு இருந் ோல் , பிள் லளலய ெோடசோலல ்கு
அனுெ்ெோமல் இரு ் கவண்டும் .

•

ஆசிரியர் ளும் உ வியோளர் ளும் வீட்டில் யோரு ்க னும் க ோவி ப ோற் று
உறுதிெ்ெடு ் ெ்ெட்டோல் அல் லது ெரிகசோ லன ்கு உட்ெடு ் ெ்ெட்டு
இருந் ோல்
அல் லது
னிலமெடு ் லு ்கு
உட்ெட்டு
இருந் ோல்
ெோடசோலல ்கு சமூ மளி ் ோதிரு ் ல் கவண்டும் .

க ோவிட் 19

டுெ் பூசி

•

ஆசிரியர் ளும் உ வியோளர் ளும் , பெோது சு ோ ோரெ் பிரிவினரோல்
வழங் ெ்ெடும்
க ோவிட்
19
டுெ்பூசி லள
ோல ோம மின் றி
பெற் று ்ப ோள் ள கவண்டும் .

•

க சிய டுெ்பூசி வழங் ல் திட்ட ்தின் ெடி, பிள் லள ளு ் ோன க ோவிட்
19
டுெ்பூசி லள
பெற் று ்
ப ோடுெ்ெது
ப ோடர்ெோ
பெற் கறோர் ள் அறிவுறு ் ெ் ெடகவண்டும் .

•

பெற் கறோர் ள்
ங் ளு ்குரிய
19 டுெ்பூசி லள பெற் று ்ப ோள் ள தூண்டெ்ெட கவண்டும்

•

ெோடசோலல ள் ,
ஆசிரியர் ள் ,
மோணவர் ளின்
க ோவிட்
19 டுெ்பூசி ப ோடர்ெோன விெரங் லள கச ரி ்து லவ ் ல் கவண்டும் .

ப ோடுல

கமற் ெரெ் பு லை (Touchable surfaces) கிருமி நீ

க ோவிட்

் ம் பசய்

ல்

•

ெோடசோலல ள் ப ோடு கமற் ெரெ்பு லள பெோதுவோன கிருமி நீ ்கி லள
(Soap and water) ெோவி ்து ஒரு நோலள ்கு ஒருமுலறகயனும் சு ் ம் பசய் ல்
அவசியம் .

•

ழிவலற லள ஒரு நோலள ்கு இரண்டு
ரம் பெோதுவோன
நீ ்கி லள (Soap and water) ெோவி ்து சு ் ம் பசய் ல் அவசியம் .

•

சு ் ெ்ெடு ்தும் ஊழியர் ளு ்கு பெோரு ் மோன ெோது ோெ்பு
(Mask and heavy duty gloves) வழங் ெ்ெட கவண்டும் .

•

மோணவர் ளு ்கு
சரியோன
முலறயில்
ழிவலற லள ெோவி ்
கவண்டிய ன் மு ்கிய ்துவ ்ல
மீண்டும்
மீண்டும் வலியுறு ் கவண்டும் .

•

கிருமி

வசங்

ள்

ழிவலற ளு ்கு சரியோன முலறயில் நீ ர் வழங் குவது அவசியமோகும்

•

ெோடசோலல ளில் கிருமிநோசினி ள்
ஏற் புலடய ஒன் றல் ல.

•

ோலணி லள ப ோற் று நீ ் ம் பசய் யும் ப ோட்டி லள ெோடசோலல ளில்
ெோவிெ்ெது எச்சந் ர்ெ்ெ ்திலும் ெரிந்துலர ் ெ்ெடவில் லல.

•

ெோடசோலல லள திறெ்ெ ற் கு முன் னர், படங் கு மற் றும் க ோவிட் 19 ஐ
ரு ்திற் ப ோண்டு
ெோடசோலல
சூழலல
சு ் ம்
பசய் ய
கவண்டும் .
இ ன் கெோது ெங் குெற் றும்
ஆசிரியர் ள்
மோணவர் ள்
மற் றும் பெற் கறோர் ளின் எண்ணி ்ல லய ெோடசோலல ள் தீர்மோனி ்
கவண்டும் .

விசிற ெடுவது எச்சந் ர்ெ்ெ ்திலும்

விகசடமோன சந் ர்ெ்ெங்

ை்

இலணெ் ெோடவி ோன பசயற் ெோடு ை்

•

மோணவர் ள் கூட்டமோ பசயற் ெடுவது அவசியமோ உள் ள எந் ஒரு
நி ழ் வும்
(Eg.
ெோட ர்குழு,
நீ ச்சல்
ெயிற் சி,
ப ோடுல
விலளயோட்டு ள் ) இ ் ோல ்தில் விர் ் ெ் ெட கவண்டும் .

•

சமூ
்தில் க ோவிட் 19
ப ோற் றின் அளவிற் க ற் ெ கமற் குறிெ்பிட்ட
நி ழ் வு லள
ெடிெ்ெடியோ
ஆரம் பிெ்ெது
ப ோடர்ெோ
ரு ்தில்
ப ோள் ளலோம் .

•

இலணய வழி மூலமோ
பசய் ய ்கூடிய நி ழ் வு லள (Eg. சதுரங்
ெட்டிமன் றம் , வினோடி வினோ கெோட்டி ள் ) ஊ ்குவி ் ல் கவண்டும் .

ெோடசோலல ைில் , உணவ ம் , நூல ம் ,
இடங் லை ெோவி ் ல்

•
•
•

ம் ,

ணினி அலகு கெோன்ற பெோதுவோன

இவ் விடங் லள ெோவி ்கும் கெோது சமூ இலடபவளிலய ல் கெணு ல் மி
அவசியம்
ல சு ோ ோர ்ல கெணுவ ற் கு வசதியோ , ல சு ்தி ரி ்கும் திரவம்
இவ் விடங் ளில் ோணெ்ெடகவண்டும்
இவ் விடங் ளில் உள் ள ப ோடுல
கமற் ெரெ்பு ள் ஒரு நோலள ்கு இரு
டலவ ள் தூய் லமயோ ் ெடகவண்டும்

ெோடசோலல கெோ ்குவர ்து கசலவலய ெோவி ் ல்
• கநோய்
அறிகுறி
உள் ள
மோணவர் லள
கெோ ்குவர ்து கசலவயில் ெயணி ்

ெோடசோலல

அனுமதி ் ல் கூடோது

•

கெோ ்குவர து
் ச் கசலவ சோரதி ளும் உ வியோளர் ளும்
க ோவிட் 19
டுெ்பூசிலய பெற் றிரு ் ல் கவண்டும்

•

கெோ ்குவர ்துச் கசலவ சோரதி ளும் உ வியோளர் ளும்
வசங் லள உரிய முலறயில் அணிந்திரு ் ல் கவண்டும் .

•

வோ னங் ளில்
குளிரூட்டி ள்
ெோவிெ்ெது
ஜன் னல் லள திறந்து ெயணிெ்ெது நன்று.

நல் ல ல் ல

ட்டோயமோ

மு

மோறோ

விகசடக லவயுலடய மோணவர் ை்

•
•
•

இம் மோணவர் ள் க ோவிட் 19 டுெ்பூசிலய பெற் று ்ப ோள் வது மி
அவசியம்
மரு ்துவ ோரணங் ளு ் ோ மு
் வசங் லள அணிய முடியோவிடில்
பெற் கறோர் ள் அ ற் குரிய மரு ்துவ சோன் றி லழ ெோடசோலல ்கு
சமர்ெ்பி ் கவண்டும்
இம் மோணவர் ளுடன் ெழகும் ஆசிரியர் ள் மு மூடி லள ெோவி ் ல்
நன்று .

ெோடசோலலயில்
மோணவர் ைில்
க ோவிட்
19
உறுதிெ் ெடு ் ெ் ெட்டோல் கமற் ப ோை் ை கவண்டியலவ

ப ோற் று

•

பெோது
சு ோ ோர
குழுவினரின்
வழி ோட்டலில்
ப ோற் றுள் ள
மோணவர் ளுடன் ப ோடர்புெட்டவர் லள ண்டறி ல் அவசியம்

•

ப ோற் று ்குள் ளோன மோணவர் ளின்
வகுெ்ெலறயில் உள் ளவர் லள
னிலமெ்ெடு ்து ல்
கெோன் ற
நடவடி ்ல
ள்
பெோது
சு ோ ோர
குழுவினரின் ஆகலோசலன ்கு அலமவோ கமற் ப ோள் ள ெடகவண்டும் .

•

ப ோற் று ்குள் ளோன மோணவர் ளின் வகுெ்ெலற ள் 0.1 % லைெ்கெோ
குகளோலரட் லரசலின் ஆல் கிருமி நீ ் ம் பசய் யெ்ெடலோம்

விடுதி ை்
• ஒரு
வழங்

ர ்தில்
லோம் .

உள் ள மோணவர் லள ஒன் றோ ்கி விடுதி அலற லள

•

மோணவர் ள் ஒன் றோ
உணவு அருந்துவல
விர்ெ்ெ ற் கு விடுதி
உணவ ங் ளில் னி ் னியோ உணவுெ் பெோதி லள வழங் லோம்

•

கநோய் அறிகுறி உள் ள மோணவர் லள ங் லவெ்ெ ற் கு பிர ்திகய மோன
ழிவலற ள் உடன் கூடிய அலற லள ப ரிவு பசய் து லவ ் ல்
கவண்டும்

•

மோணவர் ள்
உணவருந்துவ ற் கு,
ெடிெ்ெ ற் கு
விலளயோடுவ ற் கு
விடுதி ளில்
பவளிெ்புற ்ல
ஊ ்குவி ் கவண்டும்

மற் றும்
ெோவிெ்ெல

இலணெ்பு 1:
ெோடசோலல லை திறெ் ெ ற் கு முன் பசய் ய கவண்டியலவ

•

ெோடசோலலயில் ஒகர கநர ்தில் சமூ
இலடபவளியுடன் இரு ்
்கூடிய
மோணவர் ள்
ஆசிரியர் ள்
உ வியோளர் ள்
மற் றும்
பெற் கறோர் ளின்
எண்ணி ்ல
ண ்கிடெ்ெட்டு விட்ட ோ?

•

வகுெ்ெலற ள் , ஆசிரியர் ஓய் வு அலற ள் , அலுவல
அலற ள் என் ென
ெரிசீலி ் ெ்ெட்டு
குலறந்
ோற் கறோட்டமுள் ள
இடங் ள்
அலடயோளம்
ோணெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

அவ் வோறு
அலடயோளம்
ோணெ்ெட்ட
இடங் ளில்
ோற் கறோட்ட ்ல
கமம் ெடு ்துவ ற் ோன நடவடி ்ல
ள் கமற் ப ோள் ளெ்ெடுகின் ற ோ?

•

பவளிெ்புற
வகுெ்பு லள
ப ரிவுபசய் யெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

வகுெ்ெலற ள் , ஆசிரியர் ளும் மோணவர் ளும் 1m இலடபவளிலய
வல யில் ஒழுங் கு ெடு ் ெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

க லவயோன அளவு ல

•

ஊழியர் ள் கமற் ெரெ்பு லள சு ் ெ் ெடு ்தி கிருமி நீ
வழிமுலற லள அறிந்துள் ளனரோ?

•

பவவ் கவறு ர மோணவர் ளு ் ோன நுலழவு மற் றும் பவளிகயறும் வோயில் ள்
அலடயோளம் ோணெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

பவவ் கவறு
ர
மோணவர் ளு ் ோன
மோறுெட்ட
ெோடசோலல
ஆரம் பி ்கும் ,
முடிவலடயும் ,
இலடகவலள
கநர
அட்டவலண ள்
யோரி ் ெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

இந்கநர
அட்டவலண
ப ோடர்ெோ
அறிவுறு ் ெ்ெட்டுள் ளனரோ?

•

ெோடசோலல வளோ
்தில் சுவோச ெழ ் வழ ் ங் ள் , ல
வச
ெோவலன
ப ோடர்ெோ
க லவயோன
அலம ் ெ்ெட்டுள் ளனவோ?

•

கநோய் அறிகுறி உள் ள மோணவர் லள ெரோமரிெ்ெ ற் ோன பெோரு ் மோன
அலற ளும்
அங் கு
டலம
ஆற் றுவ ற் ோன
ஊழியர் ளும்
ப ரிவுபசய் யெ்ெட்டுள் ளனரோ?
ெோடசோலல அலமந்துள் ள இட ்தின் சு ோ ோர லவ ்திய அதி ோரி மற் றும் பெோது
சு ோ ோர ெரிகசோ
ர் ஆகிகயோரின் ப ோடர்பு இல ் ங் ள் ெோடசோலலயில்
உள் ளனவோ?

•

•

நட ்துவ ற் கு

பெோரு ் மோன

இடங் ள்

கெணும்

ழுவும் இடங் ள் அலம ் ெ்ெட்டுள் ளனவோ?

ெோடசோலல, பெற் கறோர் ளுடன்
குழு ் லள அலம ்துள் ள ோ?

பெற் கறோர் ள்

ப ோடர்லெ

் ம் பசய் யும் சரியோன

சரியோன

முலறயில்

சு ோ ோரம் மற் றும் மு
அளவு
ெ ோல
ள்

ஏற் ெடு ்தி ்ப ோள் ள

வோட்ஸ்அெ்

இலணெ்பு 2:

துெ் பு ல் லட
பசய் யெ் ெட்டுை் ைது

சுவோசெ் ெழ ் வழ ் ங்

ை்

தும் மும் கெோதும் இருமும்
கெோதும் திசு
ட ோசியினோல் அல் லது
முழங் ல யின் உட்புற ்தினோல்
வோலயயும் மூ ்ல யும்
மூடுங் ை்
திசு ட ோசிலய குெ் லெ
வோைியினுை் இடுங் ை்

ல

லை

ழுவி ் ப ோை் ளுங்

ை்

