ஒ"ராறிேயாவ*" ேநாயாள-க/, 012ப4க/ ம672 ச9க உ7;ப*ன=க>?0,
நா4க/ உ4க/ ம@ABவ=க/. நா4க/ ெடாராEேடா, பFG ம672 யா=? ப*ராHதியAைதK
ேச=Hத ெப6ேறா=க/, 0ழHைதக/ ம672 உ4க/ ப?கAB வN1
M
0Oய*@;பாள=க/.

எ4க/ ேநாயாள-க/ ம672 ச9க4க/ ைகவ*Nடைத நா4க/ காEகிேறா2, உடனO
நடவO?ைக எ1?காவ*NடாG இHத ேகாைடகாலAைத மS E12 இழ;ேபா2. உ4க/

ெந@4கிய அ"U?0Vயவ=கைள ம@ABவமைனய*W2 நMEட கால பராமV;ப*W2

மN1ேம நM4க/ காண YOZ2, அB ேவதைனயானB.ெபாB [காதார ஆேலாசைனைய;
ப*"ப6ற நM4க/ YOHதவைர Yய6சி ெச]கிறM=க/, ஆனாG அB ேபாBமானதாக
இGைல. ெதா67ேநாைய? கN1;ப1Aத, [காதார அைம;ைப இயGU நிைல?0A

தி@2ப^2, ெபா@ளாதார2 வள=Kசியைடய^2, ேமW2 உடனOயாக ெச]ய ேவEOயB
அவசிய2.

COVID இ" இHத 9"றாவB அைலகைள நமB [காதார அைம;U தா4க YOயாB. நா2
கா_2 Uதிய COVID வைகக/ ேவகமாக பரவ* இைளஞ=கைளA தா?0கி"றன. ஐ.சி.b

திற" இத60 Y"ன= இHத வழிய*G ேசாதி?க;படவ*Gைல, ேமW2 இHத மாகாணAதிG
உ/ள ம@ABவமைனகள-G அவசர அைறக/, ேகாவ*N வா=1க/ ம672 ஐ.சி.Z?கைள
இய?02 அ=;பண*;U ம@ABவ ம672 ப*ற [காதார ஊழிய=க/ Yறி^ நிைல?0

த/ள;ப1கிறா=க/. 0ைறHத COVID உ/ள நகர4கள-G dட, ஐ.சி.Z?க/ மாகாணAதி"
ப*ற ப0திகள-லி@HB இடமா6ற4கைள நிர;Uகி"றன.

நM4க/ ேசா=வாக^2 கவைலயாக^2 இ@;பைத நா4க/ அறிேவா2. ஏ6கனேவ,

உ4கள-G பல= ேநா]Aெதா67 ஏ6ப1ேமா எ"ற பய2 காரணமாக ேசாதைனக>?0

ெசGவைதA தவ*=ABவ*Nf=க/, உ4க/ வழ?கமான சHதி;UகைளA தவறவ*Nf=க/,

ேமW2 இHத ெதா67ேநா]கள-" ேபாB இரEடாவB அGலB 9"றாவB Yைறயாக
அ7ைவ சிகிKைசக/ ம672 ேசாதைனக/ ரAB ெச]ய;பN1/ளன. அ7ைவ

சிகிKைசகைள ரAB ெச]ய ேவEOய அவசிய2 இ;ேபாB ஒ@ மாகாண அளவ*லான
ப*ரKசிைனயாக உ/ளB. இைவ U67ேநா]?கான அ7ைவ சிகிKைசக/, இதய

ேநா]க>?0, 0@N1Aத"ைமையA த1?க, க1ைமயான வலி?0. அதிக தாமத4க/

எ"பB ம?க/ த4க/ உடலிG U67ேநா] பர^வைத நி7AB2ேபாB, பா=ைவைய இழ?க
ேநV12, நட?க?dOய திறைன இழ?க ேநV12, அGலB இற?க?d12. நM4க/ COVID ஐ;
ெப7கிறM=கேளா இGைலேயா, உ4க/ அைனவைரZ2 கவன-AB?ெகா/வB 0றிAB
நா4க/ கவைல;ப1கிேறா2. உ4க/ fேனஜ@?0 கா= வ*பAB ஏ6பNடாG அGலB

உ4க/ ப*/ைள?0 க1ைமயான ஒhவாைம ஏ6பNடாG, உ4க/ பாNO வ*iHB இ1;ைப
உைடAதாG, உ4க>?0 ப?கவாத2 ஏ6பNடாG, உ4க>?0 ேதைவயான கவன-;ைப

நா4க/ வழ4க YOயாB எ"7 நா4க/ கவைல;ப1கிேறா2. கவன-;ைப வழ4க எ4க/
ம@ABவமைனகள-G எ4க>?0 அதிக பய*6சி ெப6ற நப=க>2 ப1?ைகக>2 ேதைவ,

எ4க/ ஐ.சி.b ப1?ைகக>?கான கண*;Uக/ ேமாசமானைவ ம672 ம"ன-?க
YOயாதைவ: எB^2 மாறவ*Gைல எ"றாG, உ4கைளேயா அGலB உ4க/

அ"U?0Vயவ=கைளேயா கவன-AB?ெகா/ள எ4க>?0 ேபாBமான இட2 இ@?காB.
கடHத ஆE1 இAதாலி ம672 நிbயா=? நகரAதிG உ/ள ம@ABவமைனக/ ப6றிய

கிள-;கைள நM4க/ பா=Aதி@;பF=க/; எHத தவ72 ெச]யாதM=க/, இ;ேபாB மா6ற4கைளK
ெச]யாவ*NடாG வ*ைரவ*G இைத எதி=ெகா/ேவா2.

எ4க/ [காதார அைம;ப*" இHத சVைவA தவ*=?க வழிக/ உ/ளன, ஆனாG அைவ

உடனO நடவO?ைக ேதைவ. ஒ"ராறிேயாவ*+ க-ைமயாக பாதி2க3ப4-5ள சில

ப*ரா9திய:கள;+ உ5ள ம=>?வ@க5 எ"ற வைகய*+, நC :க5 ஒDெவா=வ=F
உ:க5 Gர+கைள உய@>த ேவH-F - உ:க5 எF.ப*.ப* மIJF Kகாதார அைமMச@
மIJF ப*ரதமNடF ெசா+ல - இ9த ெதாIJேநாQகள;+ உ:க5 உட+நல>ைத3

பIறி நC :க5 கவைல3ப-கிறC@க5, நC :க5 COVID ஐ3 ெபJகிறC@கேளா இ+ைலேயா,
உ:கைள3 பா?கா2க அவ@க5 உடனTயாக நடவT2ைக எ-2க ேவH-F. COVID
பர^2 பண*ய*ட4கைள; பாBகா;பத6காக^2, சVயான இட4கள-G த1;jசிகைள
சVயான ைககள-G ைவ;பத602, ெபாBம?க>?0 ெதள-வான தகவGகைள

வழ40வத602 ஒ"ராறிேயா ம?க>?0 ப*"வ@2 நடவO?ைககைள எ1?0மா7
ெசாGல, அைழ?க^2, எiத^2, உைர ெச]ய^2 அGலB NவN
M ெச]ய^2.

COVID பர^2 பண*ய*ட4கைள பாBகா?க^2: COVID இ" பண*ய*ட பரவG ஒ@ ெபVய

ப*ரKசிைனயாக உ/ளB. COVID இலி@HB ந=சி4 ேஹா2 ம672 ஓ]mதிய இGல4கைள
பாBகா?க அரசா4க2 ஏ6கனேவ ெகா/ைககைள இய6றிZ/ளB. அHத

அnபவAதிலி@HB க67?ெகாE1 அைத இ4ேக பய"ப1Aதலா2. ெகா/ைககைள
நா4க/ ேகNகிேறா2:
•

நி7வன4க/ த4க/ ெதாழி6சாைலக/, கிட40க/, மள-ைக? கைடக/ ம672
கN1மான தள4க/ ஆகியவ6றிG அதிக COVID ேசாதைனைய; பய"ப1Aத
உத^4க/

•

த1;jசிகைள மிக^2 ஆபAதிG இ@?02 பண*ய*ட4க>?0 எ1ABK ெசGல ஒ@
சமமான ம672 ெவள-;பைடயான ெசயGYைறைய உ@வா?க^2.

•

ஒ"டாVேயா 0Oய*@;பாள=க/ ேநா]வா];பNO@?02ேபாB ேவைல
ெச]வத6ேகா அGலB வாடைக?0 ெசWABவத6ேகா இைடேய
ேத=Hெத1;பைதA த1?க^2.

•

சி7, ந1Aதர ம672 ெபVய வண*க4க>?0 மான-யமாக வழ4க^2 ம672 /

அGலB ஊ?0வ*?க^2. உ4க/ வV டால=க/ UAதிசாலிAதனமாக ெசலவழி?க
ேவE12 எ"7 நா4க/ அறிேவா2. ஐ.சி.Zவ*G யாேரா ஒ@வ= ெசலவழி?02

ஒhெவா@ நா>2 எ4க>?0 $ 3592 ம672 ஒ@ நாைள?0 $ 114 ெசலவாகிறB. சக

ஊழிய=கைளA ெதா67வத60; பதிலாக அவ=க/ ேசாதைன ம672 [யதன-ைம;ப1AதN12.
•

த4க/ ேவைலகைளK ெச]ய ேநVG ேவைல ெச]ய ேவEOய நப=க/ மN1ேம
அ40 இ@?க அnமதி?க;ப1வைத உ7திெச]க. ந"ைமக/ அGலB

அபராத4கைள உ@வா?04க/, இதனாG வண*க4க/ வNOலி@HB
M
ேவைல

ெச]ய?dOய அைனவ@?02 ஆதரவள-?க வ*@2Uகி"றன, ேமW2 ெதாழிலாள=
அைமKசி" அறிவ*?க;படாத வ@ைகக>ட" இைதK ெசயGப1Aத^2
•

அைனAB ெதாழிலாள=க>2 அைனAB பண*ய*ட4கள-W2 Yக9Oகைள அண*ய
ேவE12, அவ=க/ ேவைல ெச]Z2 Yi ேநரY2, உ4க/ 0ழHைதக/
ப/ள-ய*G இ@?02ேபாB ெச]ய ேவEOயB ேபாலேவ, ச9க qதியாக
ெதாைலrரAதிG சா;ப*ட Yக9Oகைள மN12 அக6ற ேவE12

அAதியாவசிய வண*க4க/ திறHத நிைலய*G இ@?க ேவE12 எ"றாG, அைவ COVID
பர^வைதA தவ*=?க பாBகா;பாக ெச]ய ேவE12. வNOG
M
த4கிய*@;பB ேபாG எB^2
பாBகா;பாக இ@?க YOயாB எ"றாW2, ஒ"ராறிேயாவ*" ெதாழிலாள=க/ எ4க/
ம@ABவமைன ப1?ைககைள வ*ட த4க/ ெசாHத பண*ய*ட4கள-G ேநரAைத
ெசலவ*1வைத நா4க/ பா=;ேபா2..

த-3Uசிகைள சNயான ைககள;+ சNயான இட:கள;+ ைவ2கVF:
த1;jசிகளாG க1ைமயான COVID ெதா67 த1?க;ப1கிறB. இHத கNடAதிG த1;jசிக/
ந2 [காதார அைம;U வsKசியைடவைதA
M
த1?க ேபாBமானதாக இ@?காB, ஆனாG

ஒ"டாVய=க>?0 த1;jசி ேபா1வB இ"n2 நMEட காலமாக ெதா67ேநாய*லி@HB

ெவள-ேயற^2, ஒ"ராறிேயாவ*" ெபா@ளாதாரAைத மS Nெட1?க^2, நி7Aத^2 சிறHத
வழியா02. jN1தGகைள; ப6றி கவைல;ப1வB. இB YOHதவைர வ*ைரவாக நட?க,
COVID இலி@HB ப*O;பB, பர^தG ம672 ேநா]வா];ப1வB ேபா"ற அதிக ஆபAதிG
உ/ளவ=க>?0 த1;jசி ேபா1வத60 நா2 Y"nVைம அள-?க ேவE12. அB
இ;ேபாB நட;பதிGைல.
COVID நா/பNட அநMதி ம672 Yைறயான இனெவறி ஆகியவ6றாG பாதி?க;பட?dOய

[67;Uற4கள-G COVID க1ைமயாக பாதி?க;பN1/ளB, எனேவ அHத [67;Uற4கள-G
நா2 அைத எதி=AB; ேபாராட ேவE12. ெகா/ைககைள நா4க/ ேகNகிேறா2:
•

ஒ"ராறிேயா அறிவ*யG ஆேலாசைன அNடவைணயாG அைடயாள2 காண;பNட
ஹாNtபாNக>?0 இ"n2 பல அள^கைள அn;U4க/.

•

த1;jசி வ*நிேயாகAதி6கான திNட2 ெபாB உ7;ப*ன=க>?0 ெவள-;பைடயானB
எ"பைதZ2, நியமன4க/ அ_க எள-தானB எ"பைதZ2 உ7திெச]க - இைதK

ெச]வத60 ஆ?கj=வமான வழிக/ நிைறய உ/ளன ம672 ம@ABவ=க/ உதவ
ஆ=வமாக உ/ளன=!

ெதள;வான, நிைலயான தகவ+கைள ெபா?ம2கW2G வழ:கVF:
அதி=uடவசமாக, ஒ@ வ@டAதி60 Y"U எ4க>?0A ெதVHதைத வ*ட COVID ப6றி
எ4க>?0 அதிக2 ெதVZ2. ஒ"ராOய=க>?0 அவ=கள-" அ"றாட வாs?ைகய*G

COVID ஐ நி=வகி;பத6கான அைனAB அ2ச4கைளZ2 ப6றிய ெதள-வான வழிகாN1தG

ேதைவ. ஒ"ராறிேயா அரசா4க2 COVID ப6றிய எ4க/ சமS பAதிய அறிைவA ெதVவ*?02
ந2பகமான அதிகாVயாக இ@?க ேவE12. அத6கான ெகா/ைககைள நா4க/
ேகNகிேறா2:
•

அtNராெஜெனகா த1;jசிய*" ந"ைமக/ ம672 த1;jசிய*" மிக; ெபVய
தன-;பNட ம672 ச9க நல"க>ட" ஒ;ப*12ேபாB இரAத? கNOகள-" ஆபAB
0ைறவாக இ@;பைத; ப6றிய ெபாB ெச]திகைள ேம2ப1Aத^2.

•

கைடக/ ம672 ப*ற உNUற அைம;Uக>?0 Y6றிW2 ேதைவயானைத வ*ட
நMEட ேநர2 ெசGவB இ"n2 ஆபAதானB எ"பைத ெபாBம?க>?0
நிைனmN14க/

•

Yக9OையA ெதாடர^2, YOHதவைர வNOேலேய
M
இ@?க^2, வN1?0
M
ெவள-ேய உ/ளவ=கள-டமி@HB வ*லகி இ@?க^2 ம?கைள ஊ?0வ*?க^2

•

அைனAB ஒ"ேடVய=க>?02 ஒ@ Yைற, இரE1 Yைற, அGலB
இGலாவ*NடாW2 த1;jசி ேபாட;பNO@HதாW2, ெதள-வான, நைடYைற, நட;U
ம672 ந2பகமான வழிகாN1தைல வழ40தG. ெச]ய ேவEOயB எ"ன,

இ;ேபாB ெச]ய?dடாB எ"7 அவ=க>?0K ெசாGW4க/, ேமW2 ைவரt

மா72ேபாB இB மா72 எ"பைத ஒ;U? ெகா/>4க/, வ*vஞான-க/ ேமW2
க67?ெகா/வதாG, ேமW2 அதிகமானவ=க>?0 த1;jசி ேபாட;ப1வதாG
இB ஒ"ராறிேயா ம?க>?02, அத" ெபா@ளாதாரAதி602, ம?கள-"
ஆேரா?கியAதி602, நமB dN1 எதி=காலAதி602 ஒ@ Y?கியமான த@ண2. இைத
யா@2 தன-யாகK ெச]ய YOயாB, உ4கைளZ2 உ4க/ 012ப4கைளZ2

ச9க4கைளZ2 பாBகா;பாக^2 எ4க/ ம@ABவமைனக>?0 ெவள-ேயZ2
ைவAதி@?க உ4க/ 0ரG ஆதர^ எ4க>?0A ேதைவ.

0ரG எi;U! உ4க/ நEப=க/ ம672 012பAதினVட2 ெசாGW4க/, இைத ச9க
ஊடக4கள-G பகி=HB ெகா/>4க/ அGலB உ4க/ உ/w= ெச]திAதா>?0
எiB4க/! இHத ெதா67ேநா]கள-G உ4க/ உடGநலAைத; ப6றி நM4க/

கவைல;ப1கிறM=க/, உ4க>?0 ேகாவ*N கிைடAதாW2 இGலாவ*NடாW2 - ம672
அவ=க/ ேதைவ எ"7 உ4க/ எ2.ப*.ப*, [காதார அைமKச= ம672 ப*ரதமVட2

அைழ?க^2, எiத^2, உைர ெச]ய^2 அGலB NவN
M ெச]ய^2. COVID பர^2

பண*ய*ட4கைள பாBகா?க^2, சVயான இட4கள-G த1;jசிகைள சVயான ைககள-G
ைவ?க^2, ெபாBம?க>?0 ெதள-வான, நிைலயான தகவGகைள வழ4க^2.
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