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செய்தி சலளியீடு ண்:1336                               நாள்:13.12.2021 

செய்தி சலளியீடு 

                              31.12.2021           - 

ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதயமச்ெர்  

திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அலர்கள்       

தமிழ்நாட்டில், சகாரானா ரநாய்த் சதாற்றுப் பலமயக் 

கட்டுப்படுத்தும் லமகயில், அசு ஆமை ண்.820, லருலாய் ற்றும் 

ரபரிடர் ரயாண்மத் துமம, நாள் 01.12.2021-ன்படி, 15.12.2021 லம 

தரர்வுகளுடன் கூடி ஊடங்கு நமடமுமமயில் இருந்து லருகிமது.  

பண்டிமகக் காயங்களில், சகாரானா ரநாய்த் சதாற்று பலமயத் 

கட்டுப்படுத்த டுக்க ரலண்டி நடலடிக்மககள் குறித்தும், தற்ரபாது 

                                      – 

                    கருத்தில் சகாண்டும், தடுப்பூசி 

செலுத்தும் பணியிமன விமவுபடுத்தவும், தமயமச் செயகத்தில் 

ாண்புமிகு முதயமச்ெர் அலர்களின் தமயமயில் 13.12.2021     

ஆரயாெமனக் கூட்டம் நமடசபற்மது.   

                                           

                                          

31.12                      . 

                                           

                                 ,         

                –                     கருத்தில் 

சகாண்டும்,                                  

                31.12.2021           

            . 
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              ,     .               ,     

                                            

                 ,                           

           ,                  ,        

                    . 

      ,        ,                         

         நிகழ்வுகளுக்கு        நமடமுமமயிலுள்ர 

தமட சதாடரும். 

                                       

     , 31.12.2021 ற்றும் 1.1.2022 ஆகி நாட்களில் 

அமனத்து கடற்கமகளிலும்                  

    .   

ற்சகனரல அனுதிக்கப்பட்டுள்ர செல்பாடுகள் உரி 

கட்டுப்பாடுகளுடன் சதாடர்ந்து அனுதிக்கப்படும். 

 ரலும்,                ,               

                         அனுதி அளிக்கப்படுகிமது.   

                                    . 

                                   

                         .  

                                    

                                       

                                , 

                               , 

03.01.2022                  /        

      (6            12                ), 
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                                   . 

 

சபாது:- 

 கமடகளின் நுமறவு லாயிலில், லாடிக்மகாரர் 

பன்படுத்தும் லமகயில் மக சுத்திகரிப்பான்கள் (hand sanitizer 

with dispenser) கட்டாாக மலக்கப்படுலரதாடு, உடல் சலப்ப 

நிமய பரிரொதமன கருவி சகாண்டு பரிரொதமன செய் 

ரலண்டும் (thermal screening).    

 கமடகளில் பணிபுரிபலர்களும், லாடிக்மகாரர்களும் 

கட்டாம் முகக்கலெம் அணிலமத ெம்ந்தப்பட்ட நிர்லாகம் 

உறுதி செய் ரலண்டும். 

 அமனத்து கமடகளும், குளிர் ொதன லெதி இல்யால் 

செல்படுலரதாடு, கமடகளில், ெமூக இமடசலளிம 

கமடப்பிடிக்கும் லமகயில் ஒர ரநத்தில் அதிகப்படிான 

நபர்கமர அனுதிக்கக்கூடாது.   

 கமடகளின் நுமறவு லாயிலில் சபாது க்கள் லரிமெயில் 

காத்திருக்கும் ரபாது, ஒரு நபருக்கும் ற்சமாருலருக்கும் 

இமடர ரபாதுான இமடசலளி இருக்கும் லமகயில் 

குறியீடுகள் ரபாடப்பட ரலண்டும். 

ரநாய்த் சதாற்று கட்டுப்படுத்துலதற்கான லழிமுமமகள் 

 ரநாய்த் சதாற்றுக்கு உள்ரானலர்கமர கண்டறிதல், ரநாய்த் 

சதாற்றுக்குள்ரானலர்களுடன் சதாடர்பில் இருந்தலர்கமர 

கண்டறிதல், சிகிச்மெ அளித்தல், தடுப்பூசி செலுத்துதல் 

ற்றும் சகாரானா ரநாய்த் தடுப்பு நடலடிக்மககமர 

பின்பற்றுதல் (Test-Track-Treat-Vaccination-Covid-19 
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Appropriate Behaviour) ஆகி ரகாட்பாடுகமர கண்டிப்பாக 

நமடமுமமப்படுத்தப்படும். 

 சகாரானா மலஸ் ரநாய்த் சதாற்று பலமயத் தடுப்பதற்கு, 

ரநாய்த் சதாற்று பாதிப்பிற்குள்ரானலர்கள் உள்ர பகுதிகளில், 

ரநாய்க் கட்டுப்பாட்டு ண்டய ல்மயகமர நுண்ைரவு 

லம (Micro Level) லமமம செய்து, நிமயான லழிகாட்டு 

நமடமுமமகளின்படி, தீவிாக ரநாய்த் தடுப்பு 

நடலடிக்மககமர ாலட்ட  ஆட்சிர் ற்றும் உள்ராட்சி 

அமப்புகள் ரற்சகாள்ர ரலண்டும். 

லமறுக்கப்பட்ட ரநாய்க் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில், கீழ்க்கண்ட 

ரநாய்க் கட்டுப்பாட்டு நடலடிக்மககள் கண்டிப்பாக பின்பற்மப்பட 

ரலண்டும்.  

 ரநாய்க் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் அத்திாலசி 

செல்பாடுகளுக்கு ட்டும் அனுதி அளிக்கப்பட ரலண்டும். 

இந்த ரநாய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில், ருத்துல அலெ 

ரெமலகள் ற்றும் அத்திாலசிப் சபாருட்கள் லறங்குதல் 

தவி,  இத செல்பாடுகள் அனுதி இல்மய. 

 ரநாய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில், தீவிாக ரநாய்த் சதாற்று 

பலமய, வீடு வீடாக கண்காணிக்க குழுக்கள் அமத்து 

கண்காணிக்கப்படும். 

 சகாரானா ரநாய்த் சதாற்று கட்டுப்பாடு நமடமுமமகள் 

சதாடர்ந்து  கண்காணிக்கப்பட்டு, விதிமீமல்களில் ஈடுபடுலர்கள் 

மீது அபாதம் விதிக்கப்படும். 

தமிழ்நாட்டில், சகாரானா ரநாய்த் சதாற்று பலல் கட்டுக்குள் 

இருந்தாலும், தற்ரபாது அண்மட ாநியங்களில்                 

–                             ,            , 
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                                      ,       

                                         , 

         அமனலரும் திர்லரும்              , கூட்டம் 

கூடுலமத தவிர்க்குாறும், சபாது இடங்களில் கட்டாம் முகக் கலெம் 

அணிலரதாடு, ெமூக இமடசலளியிமன கண்டிப்பாக கமடபிடிக்குாறும், 

ாலட்ட நிருலாகம், சபருநக சென்மன ாநகாட்சி, ருத்துலத் துமம 

ற்றும் உள்ராட்சி அமப்புகள் மூயம் நடத்தப்படும் தடுப்பூசி 

முகாம்களுக்கு சென்று சபாதுக்கள் தடுப்பூசி செலுத்தி சகாள்ளுாறும், 

சபாது க்கள் நயன் கருதி அசு ரற்சகாள்ளும் நடலடிக்மககளுக்கு 

முழு ஒத்துமறப்பு லறங்குாறும் அன்புடன் ரகட்டுக் சகாள்கிரமன். 

அமனத்து நிறுலனங்களும் சகாரானா கட்டுப்பாட்டு        

          தலமாது           ரகட்டுக்சகாள்கிரமன். 

*********  

சலளியீடு: இக்குநர், செய்தி க்கள் சதாடர்புத்துமம, சென்மன-9 

 

 


