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ஏற்புரை 
ககாவிட -19 உருவாக்கிய புதிய இயலோன சூழலால, ோதுகாபபு நிமலய 
நிரவாக்ததிற்கான கவளிபபுறை ஆதரவு தாேதோகும். எனமவ, இயற்மக 
அனர்ததஙகளின மோது ோதுகாபபு நிமலயஙகமள நிரவகிபேது மோதுோன 
அளவு ேிந்தி்தது, திட்டேிட்ட ேற்றும் மதமவயான திறைனகளால ோதிக்கபேட்ட 
ேக்களுக்கு அவரகளின ோதுகாபபு, ேற்றும் ககௌரவ்தமத உறுதி கேய்யும் அவேர 
உயிரகாக்கும் ஆதரமவ வழஙகுவது அவேியோகும். ககாவிட -19 க்கு ே்ததியில 
ோதுகாபபு நிமலய முகாமே்ததுவ்த தரஙகளில முகாமேயாளரகளுக்கு 
மதமவயான அறைிவு ேற்றும் புரிதமல வழஙக, இந்த மகமயடு அனர்தத 
முகாமே்ததுவ நிமலய்ததின (DMC) முனமுயற்ேியில சுகாதார அமேச்ேின 
அனர்தத தயாரநிமல ேற்றும் ேதில ேிரிவு (DPRD), ஐக்கிய நாடுகளின ேிறுவர 
நிதியம் (UNICEF), ஐக்கிய நாடுகள் ேன்தகதாமக நிதியம் (UNFPA) ேற்றும் 
புலம்கேயரவுக்கான ேரவமதே அமேபபு (IOM). ஆதரவு்டன உருவாக்கபேட்டது. 

இந்த இமையப ேயிற்ேிமய ேற்றும் வழிகாடடி பு்ததக்தமத 
முனகனடு்ததமேக்காக அனர்தத முகாமே்ததுவ நிமலய்ததின (DMC) ேைிபோளர 
நாயகம் ஓய்வுகேற்றை மேஜர கஜனரல சுதந்த ரைேிஙக இன, தமலமே்ததுவம் 
ேற்றும் வழிகாடடுதமல நாஙகள் ேிகவும் ோராடடுகிமறைாம். கூடுதலாக, சுகாதார 
மேமவகளின துமை ேைிபோளர நாயகம் ்டாக்்டர மஹேந்த மஹர்த ேற்றும் 
DMCயின ேைிபோளர (ஆய்தத திட்டேி்டல) திரு. சுனில ஜயவரீ ஆகிமயாருக்கு 
ேயிற்ேிமய வழஙகுவதற்கான ஒடடுகோ்தத வழிகாடடுதல, கதாழிநுடே 
நிபுை்ததுவம் ேற்றும் உறுதியான ஆதரவிற்காக எேது இதயங கனிந்த 
நனறைிகமள்த கதரிவிக்கினமறைாம்.

ககாவிட-19 கதாற்றுமநாயால ஏற்ேடும் ேவாலகமள ேோளிக்கும் அமத 
மவமளயில ேல தனிநேரகளின தாராளோன ஆதரவு ேற்றும் ேஙகளிபோல இந்த 
வழிகாடடுதல ோ்ததியோனது. அவரகளின கதாழிநுடே வழிகாடடுதலுக்கும் 
அரபேைிபபுக்கும் நாஙகள் உண்மேயாகப ோராடடுகிமறைாம், நனறைி கூறுகிமறைாம்.
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பதங்களுக்ககான பபகாருள் வி்ளக்கம்
ோலினம் ேற்றும் வயது உைரதிறைன ோதுகாபபு நிமலய நிரவாக்தமத உறுதி 
கேய்வதற்கு, அமன்தது கேயற்ோட்டாளரகளுக்கும் அடிபேம்ட கரு்ததுகள் 
கதரிவிக்கபே்ட மவண்டியது அவேியம். இமவ ஆண்கள், கேண்கள், ேிறுேிகள், 
ேிறுவரகள் ேற்றும் ேிறை ோலின்ததவரகளுக்கான ேலமவறு ோ்ததிரஙகள், 
கோறுபபுகள் ேற்றும் வாய்பபுகமள வமரயறுக்கினறைன. கரு்ததுகளின தவறைான 
புரிதலகள் காரைோக, ேதிமல வழஙகுவதில ோதிபபு ஏற்ே்டலாம் ேற்றும் 
ோதுகாபபு நிமலய அமேபபுகளுக்குள் ோதுகாபேற்றை சூழமல உருவாக்கலாம். 
எனமவ, ேினவரும் வமரயமறை ேனிதாேிோன அவேர காலஙகளில தயாரநிமல, 
ேதில ேற்றும் ேீடபு ஆகியவற்மறை மேம்ேடு்தத உதவும்:

இந்த இரண்டு வமகயான ேிறுவரகளும் ேட்டப ோதுகாபபு மதமவபேடும் 
ேிறுவரகளாகக் கருதபேடுகிறைாரகள். எனமவ, இந்த ேிறுவரகமள ோற்று ேராேரிபபு 
ஏற்ோடு கேய்ய நனன்ட்தமத அதிகாரிகளி்டம் அனுபே மவண்டும்.

துரையில்காத சிறுவர: 
தனது குடும்ே 
உறுபேினரகளி்டேிருந்து ேிரிந்து 
தற்மோது கதரியாத நேரகளு்டன 
வாழும் ேிறுவர.

சிறுவர: 
இந்த வழிகாடடுதலின மநாக்கஙகளுக்காக, ேதிகனடடு வயதுக்குடேட்ட அமன்தது 
நேரகளும் ‘ேிறுவரகளாக’ கருதபேடுகிறைாரகள். தற்மோதுள்ள காரைிகளின 
அடிபேம்டயில எந்த ேிறுவரின நிமலமயயும் முடிவு கேய்ய மவண்டும்:

ஒற்ரறை பபற்்றைகார குழநரத/
சிறுவர: 
ஒரு குழந்மத தந்மத அலலது 
தாயு்டன (ஒற்மறை கேற்மறைார) 
வாழந்தால, அவருக்கு ேமூக 
ோதுகாபபு மதமவபே்டலாம், 
ஆனால அ்ததமகய குழந்மதக்கு 
ேட்ட ோதுகாபபு மதமவயிலமல. 
எனமவ, அந்த குடும்ேஙகமள 
ேதிபேிடுவதற்கும் அதற்மகற்ே 
ந்டவடிக்மககமள எடுபேதற்கும் 
அரசு கோறுபபு.

பிரிநத சிறுவர: 
தனது கோந்த கேற்மறைாரி்டேிருந்து 
ேிரிந்து ஆனால உறைவினரகளு்டன 
வாழும் ேிறுவர. 

சிறைப்புத் ்தரவ்கள் ப்ககாணட 
குழநரத்கள்/சிறுவர்கள்: 
இதில நீண்்டகால உ்டல, உளவியல, 
அறைிவுோர அலலது உைரச்ேி (காடேி 
ேற்றும் மகடகும்) குமறைோடுகள் 
உள்ள குழந்மதகளும் அ்டஙகுவர. 
இந்த குமறைோடுகள் உ்டல, 
கதா்டரபு அலலது ேமூக கலாோர 
தம்டகளுக்கு வழிவகுக்கும், அமவ 
ேமூக்ததில ேேோக ேஙமகற்ேமத 
கடடுபேடு்ததும். இது அவரகமள 
ேனிதாேிோன அமேபபுகளில அதிக 
ஆே்ததில மவக்கிறைது. குமறைோடுகள் 
உள்ள குழந்மதகளுக்கும் எலலா 
குழந்மதகளுக்கும் ேேோன ேனித 
உரிமேகள் உள்ளன.

பகால: 
ஆண் ேற்றும் கேண் ோல அலலது ோலியல மவறுோடுகள் உ்டலில உயிரியல 
மவறுோடுகள் ஆகும், இது ேிறைக்கும்மோமத தீரோனிக்கபேடுகிறைது. ேரேணு 
ேிறைழவு எனேது ஆண்களுக்கும் கேண்களுக்கும் இம்டயிலான தனி்ததுவோன 
உயிரியல மவறுோடுகளில வி்ததியாேம் ஏற்ேடும் மோது ோற்றுபோலினரின 
அம்ேஙகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

பகாலின அடிப்பரடயி்கான வன்முரறை: 
ஒரு நேரின விருபே்ததிற்கு எதிராக நிகழும் எந்தகவாரு தீஙகு விமளவிக்கும் 
கேயலுக்குோன கோல, அது ஆண்களுக்கும் கேண்களுக்கும் இம்டயில 
ேமூக ரீதியாகக் கூறைபேடும் (ோலினம்) மவறுோடுகமள அடிபேம்டயாகக் 
ககாண்்டது. இது உ்டல, ோலியல அலலது ேனரீதியான தீஙகு அலலது துனேம், 
இ்ததமகய கேயலகளின அச்சுறு்ததலகள், வற்புறு்ததல ேற்றும் சுதந்திர்ததின 
ேிறை ேறைிபபுகமள உள்ள்டக்கிய கேயலகள். இந்த கேயலகள் கோது அலலது 
தனிபேட்ட முமறையில நிகழலாம். 

உ்ளச்சமூ்க நலவகாழ்வு: 
இது ஒவகவாரு நேரும் தனது கோந்த திறைமன உைரந்து, ோதாரை 
வாழக்மகயின அழு்ததஙகமள ேோளிக்க முடியும், உற்ே்ததி ேற்றும் 

பகாலின வழரை்கள்: 
ோலின வழமேகள் குறைிபோக ோலின மவறுோடுகளு்டன கதா்டரபும்டய 
ேமூக விதிமுமறைகளின ஒரு ேகுதியாகும். அமவ முமறையானமவ அலல, 
ஆனால ஒரு குறைிபேிட்ட ேமூக சூழலிலும் ஒரு குறைிபேிட்ட மநர்ததிலும் ேனித 
ந்ட்தமதகள் ேற்றும் நம்டமுமறைகமள நிரவகிக்கும் ோலின ோ்ததிரஙகள், 
அதிகார உறைவுகள், தரநிமலகள் அலலது எதிரோரபபுகள் ேற்றைிய முமறைோரா, 
ஆழோக மவரூனறைிய ேற்றும் ேரவலான நம்ேிக்மககளாகும். 

பகாலின பகாத்திைங்கள்: 
தனிநேரகள், குழுக்கள் ேற்றும் ேமுதாயஙகள் தனிநேரகள் தஙகள் ோலின்ததின 
அடிபேம்டயில ேற்றும் ோலின்தமதப ேற்றைிய ஒவகவாரு ேமுதாய்ததின 
ேதிபபுகள் ேற்றும் நம்ேிக்மககளின அடிபேம்டயில ககாண்டிருக்கும் 
ேலமவறு எதிரோரபபுகள். ோலின ோ்ததிரஙகள் தனிநேரகளுக்கும் அவரகளின 
சூழலகளுக்கும் இம்டயிலான கதா்டரபுகளின விமளவாகும், மேலும் அமவ எந்த 
ோலின்ததிற்கு எந்த ந்ட்தமத கோரு்ததோனது எனறு நம்ேபேடுகிறைது எனேது 
ேற்றைிய குறைிபபுகமள தனிநேரகளுக்கு வழஙகுகிறைது. 

பகாலினம்: 
கலாோர ேற்றும் ேமூக ரீதியாக தீரோனிக்கபேட்ட காரைிகளின அடிபேம்டயில 
நேரின அம்டயாள்ததின ேண்புகள் ேற்றும் கட்டமேபபுகளாகும். இது ஒரு 
நேரின ோலின்தமத அடிபேம்டயாகக் ககாண்்டது எனேது்டன வயது, இனம், 
ேதஙகள், நாடு, ஊ்டகம், ேரந்த ேமூகம் மோனறைவற்றைால ோதிக்கபேடுவது்டன, 
காலபமோக்கிலும், இ்ட்ததிற்கு இ்டமும் ோறைலாம்.
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முன்னுரை 

ஒரு தீவு நா்டான இலஙமக, கவள்ளம், சூறைாவளி, நிலச்ேரிவு, சுனாேி, வறைடேி 
ேற்றும் க்டற்கமர அரிபபு ஆகியவற்றைால ஏற்ேடும் இயற்மக மேரழிவுகளால 
சூழல ோசுோடு கதா்டரோன ஆே்ததுகளும் அதிகரி்தது வருகினறைன. இலஙமகயில 
ஏற்ேடும் அனர்ததஙகள் கேரும்ோலும் நீரியக்கவிமேயியல இயலபும்டயமவ 
எனறைாலும், க்டஙகு மோனறை கதாற்றுமநாய்களும் நாடடில அதிகம் காைபேடுகினறைன. 
உலகளாவிய கதாற்றுமநாயான ககாவிட-19 2020 ஆம் ஆண்டின கதா்டக்க்ததில 
இருந்து இலஙமகமய கைிேோக ோதி்ததுள்ளது ேற்றும் இதன தாக்கஙகள் ேல 
துமறைகளிலும் கதரியும், ேனித வாழக்மகயின ேலமவறு அம்ேஙகமள ோதிக்கிறைது.  

இலஙமகமய ோதி்தத தீவிரம் ேற்றும் அளவின அடிபேம்டயில ேிகபகேரிய 
இயற்மக மேரழிவு 2004 இந்தியப கேருஙக்டல சுனாேி ஆகும், இது ேனித உயிரகள், 
உள்கட்டமேபபு, கோருளாதாரம், வளரச்ேி ஆதாயஙகமள ோற்றைியமே்ததல 
ேற்றும் ேிக முக்கியோக ோதிக்கபேட்ட ேமூகஙகளின தினேரி வாழவாதாரஙகள் 
ேற்றும் உளவியல ேமூக நலவாழவில தாக்க்தமத ஏற்ேடு்ததியது. அபமோதிருந்து, 
நாடடின அனர்தத முகாமே்ததுவ அமேபபு அனர்தத முகாமே்ததுவ சுழற்ேியின 
அமன்தது கட்டஙகளிலும் அதிக முக்கிய்ததுவம் ககாடு்தது குறைிபேி்ட்ததக்க 
ோற்றைஙகமளச் ேந்தி்ததது: அதாவது தைி்ததல, தயாரநிமல, ேதில, நிவாரை 
ஒருஙகிமைபபு, ேறுவாழவு ேற்றும் புனரமேபபு. இது ேம்ேந்தோக, இ்டம்கேயரந்த 
ேற்றும் ோதிக்கபே்டக்கூடிய ேமூகஙகளுக்கு குறைிபோக ேிறுவரகள், கேண்கள் 
ேற்றும் ோற்று்ததிறைனாளிகளுக்கு மேரழிவின மோது ேனிதாேிோன ேற்றும் அவேர 
நிவாரைம் வழஙகுவது முக்கிய கரிேமனயாக உள்ளது, நனகு ஒழுஙகமேக்கபேட்ட 
ேற்றும் ேயனுள்ள அரோஙக வழிமுமறைகள், தனனாரவலரகள் ேற்றும் ேிறை 
ேரவமதே ேற்றும் உள்ளூர அரசு ோரா நிறுவனஙகள் மோனறை முக்கிய வளஙகள் 
இதில இ்டஙகும்.

முக்கிய நகரஙகளில அதிகரி்தது வரும் ேக்கள்கதாமக காரைோக நாடடின 
ேமூக கோருளாதார ேற்றும் வளரச்ேி அம்ேஙகளில ஏற்ேடும் ோற்றைஙகள் 
ேற்றும் ஒரு தீவு நா்டாக அதன ோதிபபு காரைோக இலஙமகக்கு காலநிமல 
ோற்றை ோதிபபு கடுமேயாக உைரபேடுகிறைது. இந்த ேினனைியில ேற்றும் 
ககாவிட -19 உலகளாவிய கதாற்றுமநாயால நிலவும் நிச்ேயேற்றை தனமேமயக் 
கரு்ததில ககாண்டு, ோ்ததியோன மேரழிவுகள் காரைோக ோதகோன வானிமல 
நிமலகளில ோதிக்கபே்டக்கூடிய ேமூகஙகளுக்கு தற்காலிக தஙகுேி்டம் வழஙக 
ோதுகாபபு நிமலயஙகமள அமேக்கும் மோது முனகூடடிய ேற்றும் விரிவான 

திட்டேி்டல ந்டவடிக்மககள் ேினேற்றைபே்ட மவண்டியது அவேியம். இ்டம்கேயரந்த 
ேக்களிம்டமய இ்ததமகய கதாற்றுமநாய்களின அோய்தமத்த தைிபேதற்கும் 
நாடடின கோது சுகாதார அமேபபுக்கு கூடுதல அச்சுறு்ததமல்த தவிரபேதற்கும் 
கூடுதல முனகனச்ேரிக்மக ந்டவடிக்மககமள எடுக்க மவண்டியது அவேியோகும். 

கேருந்கதாற்றைின ேினனர புதிய இயலபு காைபேடும் இந்த காலகட்ட்ததில 
ோதுகாபபு நிமலயஙகள்/முகாம்கமள நிரவகிபேதன ேல ேரிோை அோயஙகமள 
ேதிபேிடுவதன மூலம், அனர்தத முகாமே்ததுவ நிமலய்ததின (DMC) 

முனமுயற்ேியில அனர்தத தயாரநிமல ேற்றும் ேதில ேிரிவு (DPRD), சுகாதார 
அமேச்சு, ஐக்கிய நாடுகள் குழந்மதகள் நிதி (யுனிகேப), ஐக்கிய நாடுகள் ேக்கள் 
கதாமக நிதியம் (UNFPA) ேற்றும் ேரவமதே குடிமயற்றை அமேபபு (IOM) ஆதரவு்டன 
இந்த மகமயடு உருவாக்கபேட்டது. தற்காலிக தஙகுேி்டம் மதடும் நேரகளுக்கு உதவி 
ேற்றும் ோதுகாபமே வழஙகுவதற்கான முகாம் நிரவாக்ததின முக்கிய கூறுகள் 
ஏற்றுக்ககாள்ளபேட்ட ேரவமதே தரநிமலகள் ேற்றும் ேிறைந்த நம்டமுமறைகளினேடி 
ேினேற்றைபேடுவமத உறுதி கேய்வதற்கான முக்கிய மநாக்க்தது்டன, இந்த மகமயடு 
ஜூன 2021 இல இமையவழி அலலது கேய்நிகர ேயிற்ேியின விமளவாக 
கவளியி்டபேட்டது, அந்த நிறுவனஙகளால “ககாவிட 19 க்கு ே்ததியில ோதுகாபபு 
நிமலயஙகளின முகாமே்ததுவம்” எனறை கருபகோருள். இந்த கவளியடீு ஒரு 
கூடுதல, விமரவான வழிகாடடுதலாக வடிவமேக்கபேடடுள்ளது. ககாவிட-19 
கதாற்றுமநாயின ேினனைியில கவனோக இருஙகள். இந்த ேிறு பு்ததக்ததின 
ேலமவறு ேிரிவுகள் இ்டம்கேயரந்த ேமூகஙகளின முக்கிய அம்ேஙகள் ேற்றும் 
மதமவகள் குறைி்தத குறைிபேிட்ட வழிகாடடுதமல வழஙகுகினறைன, மதமவயான ேன 
ஆமராக்கியம் ேற்றும் உளவியல ேமூக ஆதரமவ வழஙகுதல, ேிறுவரகளுக்கு 
இைக்கோன சூழமல நிறுவுதல ேற்றும் ோலின உைரதிறைன ேிரச்ேிமனகள் 
ேற்றைிய விழிபபுைரமவ ஏற்ேடு்ததுதல எனேவற்றைில கவனம் கேலு்ததுகிறைது. இந்த 
மகமயடு அமன்தது அரசு அதிகாரிகள், நிரவாகிகள், DMC ேற்றும் மதேிய அனர்தத 
நிவாரை மேமவகள் நிமலய்ததின (NDRSC) ஊழியரகளுக்கு ேயனுள்ள ேற்றும் 
தகவலளிக்கக் கூடிய வாேிபபுப கோருளாக இருக்கும். மேலும், இது ேனிதாேிோன 
நிறுவனஙகள், ேரவமதே ேற்றும் உள்ளூர அரசு ோரா நிறுவனஙகள் ேற்றும் 
மேரழிவுக் கால்ததிலும் அதற்குப ேினனரும் மதமவயான ேனிதாேிோன ஆதரவு 
ேற்றும் நிவாரை உதவிகமள வழஙகுவதில ஈடுேடடுள்ள தனனாரவலரகளுக்கு 
ஒரு நுண்ைறைிமவ வழஙகும். 
.
தற்காலிக ோதுகாபபு நிமலயஙகளில தஙகுேி்டம் மதடும் இ்டம்கேயரந்த ேற்றும் 
ோதிக்கபேட்ட ேமூகஙகளின ோதுகாபபு, ககௌரவம் ேற்றும் ஒடடுகோ்தத 
நலவாழமவ உறுதிபேடு்தத அனர்த்ததிற்குப ேிந்மதய ேீடபு முயற்ேிகளில, 
அவரகளின வாழவாதார்தமத ேீண்டும் கடடிகயழுபேவும், ேயனுள்ள வாழக்மகமய 
ந்ட்ததவும் ோதுகாபபு நிமலயஙகமள நிரவகிக்கும் கோறுபோளரகளுக்கு இந்த 
நம்டமுமறை வழிகாடடுதலகள் உதவியாக இருக்கும் எனேது தீவிர நம்ேிக்மகயாக 
உள்ளது. 

ைனந் ைற்றும் உ்ளச்சமூ்க ஆதைவு (MHPSS): 
இந்த கோல எந்த வமகயான உள்ளூர அலலது கவளிபபுறை ஆதரமவயும் 
குறைிக்கிறைது, இது உளச்ேமூக நலமனப ோதுகாக்க அலலது ஊக்குவிக்க ேற்றும் 
ேனநல நிமலமேகமள்த தடுக்க அலலது ேிகிச்மேயளிக்க மநாக்கோக உள்ளது.

ேலனளிக்கும் வமகயில மவமல கேய்ய முடியும் ேற்றும் அவரது ேமூக்ததிற்கு 
ஒரு ேஙகளிபமே வழஙக முடியும் (WHO, 2012).
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பகுதி ஒன்று 

அனரத்தம் ்ககாைைைகான இடப்பபயரவு 
காலநிமல ோற்றை்ததின ோதகோன விமளவுகளுக்கு இலஙமக ேிகவும் 
ோதிக்கபே்டக்கூடியது, அஙகு ேக்கள் தஙகள் அனறைா்ட வாழக்மகமய 
ோதிக்கும் அடிக்கடி ேற்றும் கதா்டரச்ேியான இயற்மக மேரழிவுகளின 

அதிகரி்தது வரும் மோக்மக எதிரககாள்கினறைனர. 
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1.1. அனரத்தம் ்ககாைைைகான இடப்பபயரவிரன வி்ளக்கல

1.2. இடப்பபயரரவ தூணடக கூடிய அனரத்தங்கள்

அனர்ததம் காரைோன இ்டபகேயரச்ேி எனேது ஒரு மேரழிவின விமளவாக 
அலலது உ்டனடி ேற்றும் எதிரோரக்கக்கூடிய இயற்மக அோய்ததின 
விமளவுகமள்த தவிரபேதற்காக ேக்கள் தஙகள் வடீுகமள அலலது ேழக்கவழக்க 
இ்டஙகமள விடடு கவளிமயறை மவண்டிய சூழநிமலகமளக் குறைிக்கிறைது . 
நானகேன முனமுயற்ேியின (2015) ேடி, “இ்டபகேயரச்ேி ோதிக்கபேட்டவரகள் (i) 
கவளிபேடும் (ii) ஒரு சூழநிமலயில ஒரு இயற்மக ஆே்தது (iii) அவரகள் ேிகவும் 
ோதிக்கபே்டக்கூடிய ேற்றும் ோதிபபுகமள்த தாஙகும் கநகிழச்ேி இலலாததால 
ஏற்ேடும். அந்த ஆே்தது” இந்த கோல கேரும்ோலும் அவரகளின சூழலில திடீர-
ஆரம்ே / தீவிர நிகழவுகளால தூண்்டபேட்ட ேக்களின கட்டாய இயக்கஙகமள 
அம்டயாளம் காை ேயனேடு்ததபேடுகிறைது.

கவள்ளபகேருக்கு 

கடும் காற்று க்டலரிபபு 

புயலசூறைாவளி

சுனாேி காடடு்த தீ

நிலச்ேரிவு 

1.3.்பைழிவு்க்ளகால பகாதிக்கப்படட ைக்களின் தற்்ககாலி்க இடப்பபயரரவ 
நிரவகிககும் ்தசிய ைற்றும் ்சரவ்த்ச ப்ககாள்ர்க்கள் ைற்றும் 
்கடடரைப்பு்கள்: 

அனர்தத முகாமே்ததுவ்ததிற்கான மதேிய ககாள்மகயின (2013) ேட்ட 
அடிபேம்டயான 2005ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 13ன அனர்தத முகாமே்ததுவச் 
ேட்ட்ததின மூலம் இலஙமகயின தயாரநிமல ேற்றும் மேரி்டரகளுக்கு ேதிலளி்ததல. 
மதேிய ேற்றும் துமை மதேிய அளவில அனர்தத முகாமே்ததுவ்த திட்டஙகமள்த 
தயாரி்ததல; அவேரநிமல ேிரக்டனம்; இழபேடீு விருதுகள், ேற்றைவற்று்டன அனர்தத 
முகாமே்ததுவச் ேட்டம் மதேிய அனர்தத முகாமே்ததுவ மேரமவ (NCDM), அனர்தத 
முகாமே்ததுவ நிமலயம் (DMC) ஆகியவற்மறை நிறுவ உதவுகிறைது. இதற்கிம்டயில, 
அனர்தத முகாமே்ததுவம் குறைி்தத மதேிய ககாள்மக, மேரழிவுகளின ேனித ேற்றும் 
கோருளாதார ோதிபபுகமளக் குமறைபேதற்கான ககாள்மக வழிகாடடுதலகள் 

1.4 பபண்கள், ஆண்கள், சிறுவர்கள் ைற்றும் சிறுமி்கர்ள அனரத்தங்கள் 
வித்தியகா்சைகா்க பகாதிககின்றைன:
அனர்தத இறைபபு ேற்றும் காயஙகள் அமனவருக்கும் கோதுவானது எனறைாலும், 
கேண்கள், குழந்மதகள், முதியவரகள் ேற்றும் ோற்று்ததிறைனாளிகள் தஙகள் 
தனி்ததுவோன ோதிபபுகளால ேிறைபபு அோயஙகமள எதிரககாள்கினறைனர. இந்த 
ோதிக்கபே்டக்கூடிய குழுக்கள் இ்டபகேயரவின மோது உ்டல, ோலியல ேற்றும் 
உைரவு ரீதியான வனமுமறைமய எதிரககாள்ளும் அோய்ததில உள்ளன. குடும்ே 
உறுபேினரகளி்டேிருந்து ேிரிவது ேற்றைவரகமள வி்ட கேண்கள், குழந்மதகள், 

ேற்றும் ஒருஙகிமைபபு உள்ளிட்ட ஒபபுதல அளிக்கபேட்ட ககாள்மககள் ேற்றும் 
அனர்தத முகாமே்ததுவ்ததிற்கான விருபேோன முடிவுகமள கவளிபேடு்ததுகிறைது. 
அனர்தத முகாமே்ததுவ நிமலயம் (DMC), வளிேண்்டலவியல துமறை, மதேிய 
கடடி்ட ஆராய்ச்ேி நிறுவனம் (NBRO) ேற்றும் மதேிய அனர்தத நிவாரை மேமவ 
மேயம் (NDRSC) ஆகிய நானகு நிறுவனஙகளின மூலம் அனர்தத முகாமே்ததுவ 
அமேச்சு மேற்ோரமவ கேய்கிறைது. ஏமதனும் அனர்ததம் ஏற்ேட்டால அவேர ேதில, 
ேீடபு, நிவாரைம், ேறுவாழவு ேற்றும் புனரமேபபு ஆகியவற்மறை எளிதாக்கும் 
கோறுபபு DMCயி்டம் உள்ளது. NDRSC ோதுகாபபு நிமலய முகாமே்ததுவம் ேற்றும் 
அவேர நிவாரைம் உள்ளிட்ட அமன்தது நிறுவனஙகளு்டனும் ஒருஙகிமைந்து 
ோவட்ட ேற்றும் வலய அளவில மேதஙகளுக்கு இழபேடீு வழஙகுவது உடே்ட 
ஒருஙகிமைக்கிறைது. 

கேந்தாய் கட்டமேபோனது (2015-2030)   அனர்தத அோய்தமதக் குமறைபேதற்கான 
முதனமேப ேஙமக அரசு ககாண்டுள்ளது எனேமத அஙககீகரிக்கிறைது, ஆனால அந்தப 
கோறுபமே உள்ளூர அரசு, தனியார துமறை ேற்றும் ேிறை ேஙகுதாரரகள் உள்ளிட்ட 
ேிறை ேஙகுதாரரகளு்டன ேகிரந்து ககாள்ள மவண்டும். “ோதுகாபோன இலஙமகமய 
மநாக்கி” எனறை மதேிய ோரமவ ேற்றும் “உயிரகள் ேற்றும் கோ்ததுக்களின 
ோதுகாபபு ேற்றும் ேீள்தனமேக்கான ேயனுள்ள அனர்தத முகாமே்ததுவம்” எனறை 
ேரந்த மநாக்க்தது்டன, மதேிய அனர்தத முகாமே்ததுவ ககாள்மக (2013) ேஙமகற்பு, 
ேல நிறுவன, ேல-ேயனுள்ள அனர்தத நிவாரைம் ேற்றும் ேதிலுக்காக மதேிய 
ேற்றும் ேரவமதே தரஙகளுக்கு ஏற்ே ேஙகுதாரர ஈடுோடு.

முதியவரகள் ேற்றும் ோற்று்ததிறைனாளிகளுக்கு ஆே்தமத 
விமளவிக்கும். முக்கியோன அமேபபுகள் ேற்றும் மேமவகளின 
(சுகாதாரம், கலவி, ஊட்டச்ே்தது ேற்றும் ோதுகாபபு) முறைிவு இந்த 
ோதிக்கபே்டக்கூடிய குழுக்களுக்கு கடுமேயான உ்டல ேற்றும் 
உளவியல தாக்கஙகமள ஏற்ேடு்ததலாம், 
இதில க்டமே புரிேவரகள் கதா்டரேில 
ேிறைபபு கவனம் மதமவ.
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பகுதி இைணடு

"சிறுவருககு இைக்கைகான" சூழல ஒன்ரறை உருவகாக்கல 

ேிறுவரகளின உ்டல, கோருளாதார, ேமூக ேற்றும் அரேியல ேலவனீம் 
காரைோக, கேரியவரகளு்டன ஒபேிடும்மோது, குழந்மதகள் இயற்மகயான, 
சுகாதார அவேரநிமல அலலது ேனிதனால உருவாக்கபேட்ட மேரழிவுகள் 
ேற்றும் காலநிமல ோற்றை்ததால ஏற்ேடும் தீவிர வானிமல நிகழவுகளுக்கு 
ேிகவும் ோதிக்கபேடுகினறைனர. வறுமே மோனறை ேிறை ோதிபபுகள் உள்ள 
ேகுதிகளில, அவரகள் நாள்ேட்ட ஊட்டச்ே்தது ேற்றைாக்குமறை, உைவு 

ோதுகாபேினமே, ோ்டோமல இம்டநிறு்ததம், குழந்மத கதாழிலாளர, க்ட்ததல 
ேற்றும் சுரண்்டல மோனறைவற்றைால அதிகளவில ோதிக்கபேடுகினறைனர. 
எனமவ, ேன அழு்தத அனுேவஙகளின விமளவு ேற்றும் ேிறுவரகளுக்கு 

ஏற்ேடும் விமளவுகள் அவேரகால ேதிலளி்ததலின மோது குமறைக்கபேடுவமத 
உறுதி கேய்வது முக்கியம்.
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வி்்சட ்தரவயுள்்ள சிறுவர்கள் சிறுவர்க்ளகால குறிப்பிடப்படட உடல்சகார வலி்களின் வடிவங்கள் 2017

சிறுவர்க்ளகால குறிப்பிடப்படட உைரவு்சகார அழுத்தங்களின் வடிவங்கள், 2017

சிறுவர்களின் ்தரவ்கள் தனித்துவைகானரவ, அவர்க்ளது 
சிநதரன்கர்ள பபரியவர்க்ளகால பிைதிபலிக்க முடியகாது:

பகாது்ககாப்பு நிர்யம் அரைககும் ்பகாது ைகாற்றுத்திறைனகாளி சிறுவர்கள் அதி்கம் 
பகாதிக்கப்படுகின்றைனர. 

“அமன்தது ேனிதாேிோன கேயற்ோட்டாரகளும், 
தற்காலிக முகாம்களில மேமவகமள வழஙகும் 
அமன்தது அதிகாரிகளும் உடே்ட, ோற்று்ததிறைனாளி 
ேிறுவரகளின உரிமேகமள ேதிக்கவும், 
ஆதரிக்கவும் ேற்றும் ஊக்குவிக்கவும் கோறுபபு.
ேனிதாேிோன ந்டவடிக்மகயில ேிறுவர 
ோதுகாபபுக்கான குமறைந்தேடே தரநிமலகள்

உரு 1: இலஙமகயில அனர்தத ேம்ேவஙகளின ேினனர ேிறுவரகளால 
குறைிபேி்டபேட்ட  உ்டலோர வலிகளின வமககள்

வகீ்கஙகள், அரிபபு, ககாபேளஙகள்

ேேி

வயிற்றுவலி

காய்ச்ேல

நடுக்கம்

ேச்ேி, ோம்பு, ேீன, விலஙகு கடி

வாந்தி

இருேல

வயிற்மறைாட்டம்

மகாேம், 
விரக்தி

இழபேிமன 
நிமனவு 
கூரல

கவமல, 
உதவியினமே 

உைரவு

ேயம்

கவமல

கவடடுகள், 
காயஙகள், ேிராய்பபு

உரு 2 :இலஙமகயில  அனர்தத சூழலுக்குப ேினனர ேிறுவரகளால 
குறைிபேி்டபேட்ட உைரச்ேிோர அழு்ததஙகளின வமககள்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய முகாமேயாளரகள் கோருடகள், மேமவகள், 
இம்டகவளிகள் ேற்றும் தகவலகமள ேேோக அணுகுவதில இருந்து 
ோற்று்ததிறைனாளி ேிறுவரகமள்த தடுக்கும் அோயஙகள் ேற்றும் தம்டகமள 
அம்டயாளம் கண்டு நிவர்ததி கேய்தல மவண்டும்.

 ∙ வேதிகள் ேற்றும் மேமவகள் அமன்தது ேிறுவரகளின அணுகலுக்காகவும் 
முடிந்தவமர ேயனேடு்ததவும் வடிவமேக்கபே்ட மவண்டும் ேற்றும் 
ோற்று்ததிறைனாளி ேிறுவரகளுக்கான நியாயோன தஙகுேி்டஙகள் அலலது 
ேரிகேய்தல ஆகியவற்மறை உள்ள்டக்கியதாக இருக்க மவண்டும்.

 ∙ ஒவகவாரு சூழலிலும் ோற்று்ததிறைனாளி ேிறுவரகள் இருபேதால, 
ோற்று்ததிறைனாளி மூலம் தனிநேர ேற்றும் தரோன தரவுகமள ேிரிபேது 
எபமோதும் கோரு்ததோனது ேற்றும் அவேியம்.

 ∙ நிலச்ேரிவு அலலது திடீர கவள்ள்ததில தஙகளின அனபுக்குரியவரகள் 
இறைபேமதக் கண்்ட குழந்மதகள், கேண்கள் ேற்றும் ேிறுவரகள் இருவரும் 
மேரழிவுக்குப ேிந்மதய அதிரச்ேிகரோன ந்ட்தமதகளான உர்தத ே்ததஙகளுக்கு 
ேயபேடுவது ேற்றும் அமேதியாக இருபேது மோனறைவற்மறைக் காண்ேிபேர.

 ∙ அனர்ததம் காரைோக குடும்ே உறுபேினரகள், நண்ேரகள், உறைவினரகள் 
ேற்றும் அவரகளின உ்டமேகமள (கலவிப கோருடகள், கோம்மேகள், 
உம்டகள் மோனறைமவ) இழபேது குழந்மதயின ேன ஆமராக்கிய்ததில 
மேரழிவு விமளமவ ஏற்ேடு்ததுகிறைது.

 ∙ தற்காலிக ோதுகாபபு நிமலயஙகளில தனியுரிமே இலலாமே ேற்றும் 
கழிவமறைகள், குளியல இ்டஙகள் ேற்றும் வாழும் ேகுதிகளில ேரியான 
கவளிச்ேம் இலலாததால, இளம்கேண்கள் கவமலபேடுவாரகள்.

 ∙ கேற்மறைார அலலது உறைவினர இலலாேல தற்காலிக ோதுகாபபு 
நிமலயஙகளில தனியாக இருபேமத குழந்மதகள் விரும்புவதிலமல.

 ∙ குழந்மதகள் முதலில அனுேதி மகடகாேல, ோரமவயாளரகள் அலலது 
ேனிதாேிோன உதவிப ேைியாளரகளால புமகபே்டம் எடுக்கபேடுவதமன 
விரும்புவதிலமல .
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16 17க�ொவிட்-19 க்கு மத்தியில் பொது�ொப்பு மமயங�ளின் மு�ொமமததுவம் க�ொவிட்-19 க்கு மத்தியில் பொது�ொப்பு மமயங�ளின் மு�ொமமததுவம்

3.1. பகாது்ககாப்பு நிர்யங்களில சிறுவர்களின் பகாது்ககாப்ரப உறுதி 
ப்சயதல
2017 ஆம் ஆண்டில மதேிய குழந்மதகள் ோதுகாபபு ஆமைக்குழு (NCPA) ேற்றும் 
UNICEF ஆகியமவ ேிறுவர நடபு ோதுகாபபு நிமலய முகாமே்ததுவம் குறைி்தத 
வழிகாடடுதலகமள உருவாக்கியது. இ்டம்கேயரந்த நிமலயில, கேற்மறைாரகள்/
உறைவினரகளால ேிறுவரகளுக்கு 100% ோதுகாபமே வழஙக முடியாது. எனமவ, 
இ்டம்கேயரந்த ேிறுவரகளின ோதுகாபபு ேற்றும் நலவாழமவ உறுதி கேய்வதில 
ோதுகாபபு நிமலய முகாமேயாளரகள் முக்கிய ேஙகு வகிக்கினறைனர. 

ககாவிட -19 கதாற்றுமநாய்களின மோது, ோதுகாபபு நிமலயஙகள் வமரயறுக்கபேட்ட 
எண்ைிக்மகயிலான அரசு அதிகாரிகளால நிரவகிக்கபே்ட மவண்டியிருக்கும், 
முந்மதய வரு்டஙகமளப மோலலலாேல, ேம்ேந்தபேட்ட ேிறுவரகள் ோதுகாபபு 
அதிகாரிகள் ேற்றும் கேயற்ோட்டாளரகள் NDRSC ேற்றும் DMC அதிகாரிகமள 
கிராே ேட்ட்ததில ஆதரிக்க முடியும். ேிறுவரகளின ோதுகாபபு ேற்றும் நலவாழமவ 
உறுதிபேடு்தத ஒரு ோதுகாபபு நிமலய்ததில கரு்ததில ககாள்ளவும் ேராேரிக்கவும் 
அடிபேம்ட தரநிமலகள் ககீமழ ககாடுக்கபேடடுள்ளன:

அடிபேம்ட்த மதமவகமளக் கண்்டறைிந்து, தற்காலிக தஙகுேி்ட்ததில ஆண்கள், 
கேண்கள் ேற்றும் ேிறுவரகளுக்கு மோதுோன மேமவகமள வழஙக, ோலினம், 
வயது ேற்றும் ோற்று்ததிறைன ேற்றைிய ேிரிக்கபே்டாத தரமவப ேராேரிபேது ேிகவும் 
முக்கியம். கவவமவறு வயதுக் குழுக்கள், ோலினம் ேற்றும் ோற்று்ததிறைனகள் 
கவவமவறு மதமவகமளக் ககாண்டுள்ளன.

உதாரைோக, 0 - 5 வயதுக்குடேட்ட குழந்மதகளுக்கு ஊட்டச்ே்தது ேற்றும் உைவு 
ோதுகாபபு மதமவ. குழந்மதகளுக்கான ஊட்டச்ே்தது ேற்றும் உைவுப ோதுகாபமே 
கேயலேடு்தத, தாய்ோரகளுக்கு குழந்மத ேற்றும் இளம் குழந்மதகளுக்கு 
உைவளிக்கும் ஆமலாேமன ேற்றும் மோதுோன அளவு தனியார இ்டம் வழஙகபே்ட 
மவண்டும். கூடுதலாக, குழந்மதகளின இந்த குழுவிற்கு எம்ட கண்காைிபபு 
உடே்ட தடுபபூேி ேற்றும் ஊட்டச்ே்ததுக்காக ேமூக சுகாதார அதிகாரிகளி்டேிருந்து 
வழக்கோன கண்காைிபபு மதமவபேடுகிறைது. இந்த வேதிகள் ேிறு குழந்மதகளின 
தாய்ோரகளுக்கும் கேற்மறைாரகளுக்கும் கிம்டக்க மவண்டும்.

ேனிதாேிோன அவேரநிமலகள் இயலோன அோயஙகளு்டன மேரந்துள்ளன, அமவ 
வனமுமறை, வறுமே, குடும்ேஙகமளப ேிரி்ததல, ோலியல துஷேிரமயாகம் ேற்றும் 
சுரண்்டலுக்கு இளம் ேருவ்ததினரின ோதிபமே அதிகரிக்கினறைன. இந்த காரைிகள் 
ோதுகாபபு குடும்ேம் ேற்றும் ேமூக கட்டமேபபுகள், ேக வமலயமேபபுகள், 
ோ்டோமலகள் ேற்றும் ேத நிறுவனஙகமள ேகீரகுமலக்கலாம் ேற்றும் தஙகமள 
ோதுகா்ததுக்ககாள்ளும் ேற்றும் ோதுகாபோன ோலியல ேற்றும் இனபகேருக்க 
சுகாதார ந்ட்தமதகமள கம்டபேிடிக்கும் இளம் ேருவ்ததினரின திறைமன கேரிதும் 

1. 1. பகாது்ககாப்பு நிர்யத்தில பகாலினம், வயது ைற்றும் 
ைகாற்றுத்திறைன் பிரித்பதடுக்கப்படட தைவின் வழக்கைகான 
புதுப்பித்தல ைற்றும் பைகாைரிப்பு

2. பகாது்ககாப்பு நிர்யத்தில வசிககும் அரனத்து சிறுவர்களுககும், 
சிறுவர்களுககு எதிைகான வன்முரறைரயத் தணிக்க 
பபரியவர்களிடமிருநது வழக்கைகான ்கண்ககாணிப்பு/்கண்ககாணிப்பு 
்தரவ (துஷ்பிை்யகா்கம், துன்புறுத்தல, பகாலியல துன்புறுத்தல/
துஷ்பிை்யகா்கம், ்கடத்தல ்பகான்றைரவ)

பகாது்ககாப்பு நிர்யங்களில ்கருத்தில ப்ககாள்்ள ்வணடிய 
பவவ்வறு வயதினரின் பவவ்வறு ்தரவ்களின் 
எடுத்துக்ககாடடு்கள்:

0 – 5 வயது
ஊட்டச்ே்தது, மகக்குழந்மதகள் ேற்றும் 
இளம் குழந்மதகளுக்கு உைவளி்ததல
உைவு ோதுகாபபு
ோதுகாபபு
சுகாதாரம் ேற்றும் தடுபபூேி

11 - 18 வயது
உைவு ோதுகாபபு
ோலியல சுரண்்டல, துஷேிரமயாகம் ேற்றும் க்ட்ததல 
ஆகியவற்றைிலிருந்து ோதுகாபபு
உ்டலநலம் (உ்டல, உளவியல ேற்றும் இனபகேருக்கம்)
நீர, சுகாதாரம் ேற்றும் சுகாதாரம்
தனியுரிமே

6 – 10 வயது
உைவு ோதுகாபபு ேற்றும் ஊட்டச்ே்தது
ோதுகாபபு
கலவி
உ்டலநலம் (உ்டல ேற்றும் உளவியல)
நீர, சுகாதாரம் ேற்றும் சுகாதாரம்
தனியுரிமே

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய மேலாண்மே ேற்றும் ேிறுவர ோதுகாபபு ேற்றைிய 
கோதுவான கவமலகமள அம்டயாளம் கண்டு ேிறுவர ோதுகாபபு 
அோயஙகமள நிவர்ததி கேய்ய தமலயடீடு உ்ததிகமள ஒருஙகிமைக்கவும்.

ோதிக்கும். அவரகளின புதிய சூழல வனமுமறை, ேன அழு்ததம் ேற்றும்/அலலது 
ஆமராக்கியேற்றைதாக இருக்கலாம். கநருக்கடி நிமலகளில வாழும் இளம் 
ேருவ்ததினர (குறைிபோக இளம்கேண்கள்) ோலியல வனககாடுமே, சுரண்்டல ேற்றும் 
வனமுமறைக்கு ேிகவும் ோதிக்கபேடுகினறைனர. ோதுகாபபு நிமலய மேலாளரகள் 
குறைிபோக ோதிக்கபே்டக்கூடிய வாலிேரகளின மதமவகமள கரு்ததில ககாள்ள 
மவண்டும், குறைிபோக எச்.ஐ.வி. ோலியல சுரண்்டல அதிகரிக்கும் அோயம் உள்ளது.



18 19க�ொவிட்-19 க்கு மத்தியில் பொது�ொப்பு மமயங�ளின் மு�ொமமததுவம் க�ொவிட்-19 க்கு மத்தியில் பொது�ொப்பு மமயங�ளின் மு�ொமமததுவம்

 ∙ ேிறுவரகளுக்கான ேிர்தமயக இ்டஙகள், விமளயாடடு மேதானஙகள் ேற்றும் 
ேிறுவரகளுக்கு ஓய்கவடுக்க, கோழுதுமோக்கு ேற்றும் அதிரச்ேிகரோன 
அனுேவ்ததிலிருந்து ேீடக ோதுகாபோன இ்டஙகள் இருபேமத உறுதி 
கேய்யவும். ஒரு வயது வந்தவர எபமோதும் இருக்க மவண்டும் ேற்றும் 
இதுமோனறை இ்டஙகளில இமளய ேிறுவரகமள கண்காைிக்க மவண்டும்.

 ∙ வழக்கோன மேமவ தைிக்மக ேற்றும் ேிறை அணுகுமுமறைகமளப 
ேயனேடு்ததவும் (அ) மேமவ வழஙகல ேற்றும் தள உள்கட்டமேபபுகளுக்கான 
ேிறுவரகளின அணுகமலக் கண்காைிக்கவும் ேற்றும் (ஆ) ேிறுவரகமள 
ோதிக்கும் தம்டகள் ேற்றும் ோதுகாபபு அோயஙகமள அம்டயாளம் 
காைவும். உதாரைோக, ேரியான கவளிச்ேம், ோலினம் ேிரிக்கபேட்ட WASH 
வேதிகள், சுற்றைளவு ோதுகாபபு, ஆம்டகமள ோற்றை தனியுரிமே இ்டம் 
மோனறைவற்மறை ேரிோர்தது உறுதி கேய்யவும்.

 ∙ கலாோர, ோலினம், வயது ேற்றும் ோற்று்ததிறைன ஆகியவற்றுக்கு 
கோரு்ததோன ோதுகாபபு ேற்றும் ேதிலளிக்கக்கூடிய கேயலகமளச் 
மேரக்கவும். அமன்தது தகவலகளும் உள்ளூர கோழிகளிலும், குழந்மத நடபு 
கோழியிலும் கிம்டக்க மவண்டும்.

 ∙ ேமூக அடிபேம்டயிலான ேஙமகற்பு, முடிவு எடுபேது ேற்றும் ோதுகாபபு 
அமேபபுகள்/கட்டமேபபுகள் கதா்டரோன ோதுகாபபு அமேபபுகள்/
கட்டமேபபுகளில ேிறுவரகள்/இளம் ேருவ்ததினரின மோதுோன 
ேிரதிநிதி்ததுவ்தமத மேரக்கவும்.

 ∙ ேிறுவரகமள ோதிக்கும் ேம்ேவஙகள் உடே்ட முக்கியோன தகவலகள் 
உ்டனடியாக ேிறுவரகள் ோதுகாபபு கேயற்ோட்டாளரகளுக்கு 
கதரிவிக்கபேடுவமத உறுதி கேய்ய மோதுோன, ோதுகாபோன ேற்றும் 
இரகேியோன வழிகள் ேற்றும் ேரிந்துமர ோமதகமள கூட்டாக வடிவமே்தது 
அமேக்கவும்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய முகாமே்ததுவம் கதா்டரோன அவரகளின ோதுகாபபு 
கவமலகளுக்கான தீரவுகமளக் கண்்டறைிந்து அவற்மறைச் கேயலேடு்தத 
ேிறுவரகளு்டன ஒ்ததுமழக்கவும். தீரவுகமள அம்டயாளம் காணும் மோது, 
ோற்று்ததிறைனாளி ேிறுவரகள் உடே்ட ேிறுவரகளின முனமனாக்குகமள 
கைக்கில எடு்ததுக் ககாள்ளுஙகள்.

 ∙ மதமவயான ேிவில ஆவைஙகள் (ேிறைபபு/இறைபபு ோனறைிதழகள், அம்டயாள 
அடம்டகள், முதலியன) ேம்ேந்தபேட்ட அதிகாரிகளால வழஙகபேடுவமத 
ஆதரிக்க ேிறுவர ோதுகாபபு கேயற்ோட்டாளரகள் ேற்றும் மேமவ 
வழஙகுநரகளு்டன ஒ்ததுமழக்கவும்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய்ததில உள்ள அமன்தது ேிறுவரகளுக்கும் அணுகக்கூடிய 
ேற்றும் கோரு்ததோன மேமவ வழஙகலுக்கான ேட்ட்ததரைி.

 ∙ ேிறுவரகளுக்கு ேரியான கவனம், கவனிபபு ேற்றும் ோதுகாபபு ேரியான 
மநர்ததில வழஙகபேடுவமத உறுதி கேய்வதற்காக ோதுகாபபு நிமலய 
நிரவாக ஊழியரகள் ேற்றும் ேைியாளரகளில ோலின ேேநிமலக்கு 
ேட்ட்ததரைி.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய்ததில உள்ள அமன்தது ேைியாளரகளும் 
குடியிருபோளரகளும் ேிறுவர உதவி மேயம் 1929 ேற்றும் கிம்டக்கக்கூடிய 
ேிறை உதவி மேயஙகள் ேற்றும் எந்த ேிறுவருக்கும் ேரிந்துமர அலலது 

ஒரு ேிறுவர நடபு இ்ட்தமத (CFS) நிறுவுவது ஒரு இயற்மக அனர்ததம் அலலது 
மோதல சூழநிமலக்கு விமரவான/குறுகிய கால அவேர தமலய்ீடாக இருக்கும். 
இது ேிறுவரகள் ேற்றும் இளம் ேருவ்ததினருக்கு விமளயா்ட, ேமூகேயோக்க, 
கற்றுக்ககாள்ள ேற்றும் கவளிபேடு்ததுவதற்கு ோதுகாபோன சூழமல 
வழஙகுவதன மூலம் ேிறுவரின இயலபு ேற்றும் கட்டமேபேின உைரமவ 
மேம்ேடு்ததும்.

அக்கமறையுள்ள கேரியவரகளின மேற்ோரமவயின ககீழ ேிறுவரகளுக்கான 
வழக்கோன ேற்றும் கட்டமேக்கபேட்ட கேயலோடுகள் மூலம் CFS ோதுகாபபு 
ேற்றும் உளவியல ேமூக ஆதரமவ வழஙகுகிறைது. இந்த கேயலோடுகள் 
ேிறுவரகளுக்கு அவரகளின உைரவுகள், எண்ைஙகள் ேற்றும் கரு்ததுக்கமள 
கவளிபேடு்ததவும், அவரகளின இயலோன வளரச்ேிமய ஆதரிக்கும் முக்கியோன 
திறைனகமளக் கற்றுக்ககாள்ளவும் வாய்பேளிக்கும்.

ேிறுவரகளுக்கு ோ்டோமலக்கான அணுகல இலமல எனறைால, CFS 
கலவி ந்டவடிக்மககளுக்கான ஒரு அரஙகோகவும் இருக்கலாம். இது 
ேராேரிபோளரகளுக்கு ஒரு “கால அவகாே்தமதயும்” ககாடுக்கும். 
மதரந்கதடுக்கபேட்ட கேரியவரகள் (தனனாரவலரகள்/ மேற்ோரமவயாளரகள்) CFS 
இல நாளாந்த ந்டவடிக்மககளுக்கு கோறுபோவாரகள்.  

3. விர்ளயகாடடு, படிப்பு ைற்றும் பபகாழுது்பகாககு 
நடவடிகர்க்களுக்ககா்க சிறுவர்களுக்ககான தனி சிறுவர-நடபு 
இடத்ரத பைகாைரித்தல

ஆதரவு மதமவபேட்டால அந்தந்த ோவட்ட ேிறுவர ோதுகாபபு ேிரிவு ேற்றைி 
அறைிந்திருபேமத உறுதி கேய்யவும்.

 ∙ உ்டன கேலலாத ேிறுவரகள் ோதுகாபபு நிமலய்ததிலிருந்து அலலது 
அவரகளின ோனறைளிக்கபேட்ட குடும்ே்தமத்த தவிர மவறு யாரு்டனும் 
அனுபேபே்டவிலமல எனேமத உறுதிபேடு்ததவும். ேிறுவரகமள 
துஷேிரமயாகம் கேய்வது அலலது க்ட்ததபேடுவமத்த தடுக்க இது அவேியம்.

 ∙ ோலியல ேற்றும் ோலின அடிபேம்டயிலான வனமுமறை, குடும்ே வனமுமறை 
உடே்ட ேிறுவர ேற்றும் ேிறுேிகளுக்கு எதிரான வனமுமறைகமளப 
புகாரளிக்கும் ேற்றும் தடுக்கும் வழிமுமறைகள் நம்டமுமறைபேடு்ததபே்ட 
மவண்டும்.
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பகுதி மூன்று

பகாது்ககாப்பு நிர்ய மு்ககாரைத்துவத்தில பகாலின 
உைரதிறைனின் அறிமு்கம் 
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ேனிதாேிோன அவேரநிமலகள் தற்மோதுள்ள ோலின ேே்ததுவேினமேமய 
ஒருஙகிமைக்கிறைது, ோலின அடிபேம்டயிலான வனமுமறை ேற்றும் ோலியல 
சுரண்்டல ேற்றும் துஷேிரமயாகம் ஆகியவற்றைின அோயஙகமள அதிகரிக்கிறைது. 
இயற்மக மேரழிவுகள், கதாற்றுமநாய்கள் ேற்றும் ேிறை அவேரநிமலகளால 
கேண்களும் ேிறுேிகளும் விகிதாோரோக ோதிக்கபேடுகினறைனர. கேண்களும் 
ேிறுேிகளும் ோற்று்ததிறைன, ோலியல மநாக்குநிமல, ோலின அம்டயாளம் 
ேற்றும் வயது காரைோக ேலவிதோன ஏற்றை்ததாழவுகமள எதிரககாள்கினறைனர. 
உயிர ேிமழ்ததவர/ோதிக்கபேட்டவர ேிகவும் மதமவயான ஆதரவு மேமவகமள 
கேறை முடியாவிட்டால வனமுமறையின தாக்கம் கேரும்ோலும் அோயகரோனதாக 
இருக்கும். கேரும்ோலான ேந்தரபேஙகளில இது ஒருவரின சுயேரியாமத ேற்றும் 
உ்டல ேற்றும் உைரச்ேி நலவாழவில நீண்்டகால தாக்கஙகமள ஏற்ேடு்ததும். 
கூடுதலாக, அவேரநிமலகள் உைவுப ோதுகாபேினமே, கோருளாதார ேன 
அழு்ததம், சுகாதார ோதுகாபேினமே ஆகியமவ குடும்ேஙகள் ேற்றும் 
ேமூகஙகளுக்குள் ேன அழு்தத்தமத அதிகரிக்கினறைன. கேரும்ோலும் கேண்களின 
இனபகேருக்க சுகாதார்த மதமவகள் ஒரு மேரழிவு சூழலில அவேியேற்றை 
மதமவகளாக ேேரேம் கேய்யபேடுகினறைன அலலது கவனிக்கபே்டாது.

தப்பிப்பிரழத்தவர்கர்ள ரையைகா்கக ப்ககாணட அணுகுமுரறை
இந்த அணுகுமுமறை ஒரு ஆதரவான சூழமல உருவாக்குகிறைது, அதில உயிர 
ேிமழ்ததவரின உரிமேகள் ேற்றும் விருபேஙகள் ேதிக்கபேடுகினறைன, அவரகளின 
ோதுகாபபு உறுதி கேய்யபேடுகிறைது, மேலும் அவரகள் கண்ைிய்தது்டனும் 
ேரியாமதயு்டனும் ந்ட்ததபேடுகிறைாரகள். உயிர ேிமழ்ததவரகமள மேயோகக் 
ககாண்்ட அணுகுமுமறை ேினவருவனவற்மறை அடிபேம்டயாகக் ககாண்்டது:

வகாழ்கர்கத் துரை அல்து வகாழ்கர்கத் 
துரை அல்காதவைகால 15 வயதிலிருநது 
உடல ைற்றும்/அல்து பகாலியல 
வன்முரறைரய அனுபவித்திருககிறைகார்கள்.

- கேண்கள் நலவாழவு கைக்ககடுபேின (2019)

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய அமேபேிற்குள் அமனவருக்கும் ககௌரவ்தமத 
ஊக்குவிக்கவும், ஒவகவாரு தனிநேரின மதமவகமளயும் நிவர்ததி கேய்யும் 
மோது ஒவகவாருவரும் ோதுகாபபு நிமலய்ததின வடிவமேபபு ேற்றும் 
நிரவாக்ததில குரல ககாடுக்க மவண்டும்.

 ∙ அமனவரின ோதுகாபமேயும் உறுதி கேய்ய.

 ∙ அமனவருக்கும் வளஙகள் ேற்றும் வாய்பபுகளுக்கு ேேோன அணுகல 
இருபேமத உறுதி கேய்ய, ேீடபு ேேோனது.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய முகாமே்ததுவம் ேற்றும் ஒருஙகிமைபேில கேண்கள் 
ேற்றும் ஆண்கள் ேேோக ேஙமகற்ேமத உறுதிபேடு்ததுவது ேற்றும் ோலின 
ேே்ததுவ்ததிற்கான தம்டகள் ேற்றும் விதிமுமறைகமளயும் ேோளி்ததல.

4.1. பகாது்ககாப்பு நிர்ய மு்ககாரைத்துவம் ைற்றும் ஒருஙகிரைப்பில 
பகாலினத்ரத ்கருத்தில ப்ககாள்வதன் முககியத்துவம்

நகான்கில ஒரு 
பபண ைற்றும் பபண்கள் 
(24.9%) 

4.2. பகாலின அடிப்பரடயி்கான வன்முரறைககு வழி்ககாடடும் 
ப்ககாள்ர்க்கள் ைற்றும் அணுகுமுரறை்கள்

 ∙ பகாது்ககாப்பு: உயிர ேிமழ்ததவர ேற்றும் அவரது/அவரது குழந்மதகளின 
ோதுகாபபு ேற்றும் ோதுகாபபு முதனமேயான கரு்ததாகும்.

 ∙ இை்கசியத்தன்ரை: தபேிபேிமழ்ததவரகள் தஙகள் கமதமய யாரி்டம் 
கோலவாரகள் அலலது கோலல ோட்டாரகள் எனேமத்த மதரந்கதடுக்கும் 
உரிமே உள்ளது, மேலும் தகவல தபேியவரின தகவலறைிந்த ஒபபுதலு்டன 
ேடடுமே ேகிரபே்ட மவண்டும். 

 ∙ ைரியகாரத: எடுக்கபேட்ட அமன்தது கேயலகளும் உயிர ேிமழ்ததவரின 
மதரவுகள், விருபேஙகள், உரிமேகள் ேற்றும் கண்ைிய்ததிற்கு ேரியாமத 
அளிக்க மவண்டும். ேீடபுக்கு உதவுவது ேற்றும் உயிர ேிமழ்ததவருக்கு 
உதவ ஆதாரஙகமள வழஙகுவது உதவியாளரகளின ேஙகு.

 ∙ பகாைபட்சமின்ரை: தபேிபேிமழ்ததவரகள் தஙகள் வயது, ோலினம், இனம், 
ேதம், மதேியம், இனம், ோலியல மநாக்குநிமல அலலது மவறு எந்தப 
ேண்மேயும் கோருடேடு்ததாேல ேேோன ேற்றும் நியாயோன 
ேிகிச்மேமயப கேறை மவண்டும்.
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உரிரை்கள்்சகார அணுகுமுரறை: 
உரிமேகள் அடிபேம்டயிலான அணுகுமுமறை ோகுோடு ேற்றும் 
ேே்ததுவேினமேயின அடிபேம்டக் காரைஙகமள ஆராய்ந்து தீரவு காை 
முயலகிறைது, அவரகளின ோலினம், வயது, இனம் அலலது ேத்தமதப 
கோருடேடு்ததாேல, வனமுமறை, சுரண்்டல ேற்றும் துஷேிரமயாகம் , ேனித 
உரிமேகள் ேட்ட்ததின ககாள்மககளுக்கு ஏற்ே அமனவருக்கும் சுதந்திரம் 
ேற்றும் கண்ைிய்தது்டன வாழ உரிமே உண்டு, 

்சமுதகாயம்்சகார அணுகுமுரறை: 
ஒரு ேமூகம் ோரந்த அணுகுமுமறை ோதிக்கபேட்ட ேக்கள் தஙகள் ோதுகாபபு 
ேற்றும் ேனிதாேிோன உதவிகமள வழஙகுவது கதா்டரோன உ்ததிகமள 
உருவாக்குவதில ேஙகுதாரரகளாக தீவிரோக ஈடுேடுவமத உறுதி கேய்கிறைது. 
இந்த அணுகுமுமறை ேனிதாேிோன ேதிலின அமன்தது நிமலகளிலும் ோதுகாபபு 
அோயஙகள் ேற்றும் தீரவுகமள அம்டயாளம் காைவும் ேற்றும் தற்மோதுள்ள 
ேமூக அடிபேம்டயிலான ோதுகாபபு வழிமுமறைகமள உருவாக்கவும்  கேண்கள், 
ேிறுேியர ேற்றும் ேிறை ஆே்ததுள்ள குழுக்களு்டன மநரடி ஆமலாேமனமய 
உள்ள்டக்கியது.

ைனித்நய ப்ககாள்ர்க்கள்: 
ேனிதமநயம், ேக்கச்ோரேற்றை தனமே, சுதந்திரம் ேற்றும் நடுநிமலமே 
ஆகியவற்றைின ேனிதாேிோனக் ககாள்மககள் குமறைந்தேடே தரநிமலகமளச் 
கேயலேடு்தத மவண்டும் ேற்றும் ோதிக்கபேட்ட ேக்களுக்கான அணுகமலப 
ேராேரிக்கவும் ேயனுள்ள ேனிதாேிோன ேதிமல உறுதி கேய்யவும் அவேியம். 

‘பகாத்கம் ப்சயயகாரை’ அணுகுமுரறை: 
‘ோதகம் கேய்யாமே’ அணுகுமுமறை ேனிதாேிோன கேயற்ோட்டாளரகளின 
கேயலகளின விமளவாக ேக்கமள மேலும் தீஙகு விமளவிபேமத்த தவிரக்க 
மதமவயான அமன்தது ந்டவடிக்மககமளயும் எடுக்கிறைது.

4.3. பகாலின உைரதிறைன் பகாது்ககாப்பு நிர்ய நிரவகா்கத்திற்்ககான 
முககிய நடவடிகர்க்கள்

பின்வரும் அடிப்பரட த்கவல்கர்ளச ்்சரக்க ைதிப்பீடு ்தரவ:

 ∙ ேக்கள் கதாமக கைக்ககடுபபு

 ∙ இ்டம்கேயரந்த வடீுகளின எண்ைிக்மக ேற்றும் குடும்ே அளவு.

 ∙ வயதுக்கு ஏற்ே இ்டம்கேயரந்த கேண்களின எண்ைிக்மக

 ∙ வயது ேற்றும் ோலினம் ேற்றும் இந்த வடீுகளில உள்ள ோரபும்டயவரகளின 
எண்ைிக்மகயால ேிரிக்கபேடும் கேண்கள் ேற்றும் ேிறுவர தமலமே 
குடும்ேஙகளின எண்ைிக்மக.

மூ்்காபகாய திடடமிடல ைற்றும் ப்சயலபடுத்தல:

 ∙ மதமவகள் ேதிபேடீடின மூலம் கேறைபேட்ட திகதியின அடிபேம்டயில, 
ோதுகாபபு நிமலய்ததில உள்ள நேரகமள குறைிமவ்தது ேதிமல உறுதி கேய்ய 
தரவு ேயனேடு்ததபே்ட மவண்டும். உதவி விநிமயாக்ததிற்கு கேண்கள் ேற்றும் 
ஆண்கள் ேேோக முனனுரிமே அளிக்கபே்ட மவண்டும் ேற்றும் இது 
முமறைமகடுகமள கண்காைிக்க ேினனூட்ட கோறைிமுமறையு்டன 
கவளிபேம்டயான முமறையில ந்ட்ததபேடுகிறைது.

 ∙ ோலூடடும் ேற்றும் கரபேிைிப கேண்கள் அம்டயாளம் காைபேடடு 
கநருக்கோக கண்காைிக்கபேடடு தகவல ேற்றும் கூடுதல கவனிபபு, 
குழந்மதகளின ோதுகாபோன ேிரேவம் ேற்றும் ோதுகாபமே உறுதி கேய்ய 
ஊட்டச்ே்தது வழஙகபேடுகிறைது.

 ∙ கேண்கள் நடபு ோதுகாபோன இ்டஙகள் உ்டல ரீதியாகவும், ேன ரீதியாகவும் 
ோதுகாபோன சூழமல ஒதுக்ககீடு கேய்யபேடடுள்ளன.

 ∙ ோலியல ேற்றும் ோலின அடிபேம்டயிலான வனமுமறை அோயம் இலலாேல 
கேண்கள் ேற்றும் ேிறுவரகளுக்கு ோதுகாபோன ேற்றும் கலாோர ரீதியாக 
முக்கிய்ததுவம் வாய்ந்த ேகுதிகள் ஒதுக்கபே்ட மவண்டும்.

 ∙ ோதிக்கபேட்டவரகள் ேற்றும் உயிர ேிமழ்ததவரகளின மதமவகமள உறுதி 
கேய்வதற்கான ேரிந்துமர வழிமுமறைகள் ஒரு முழுமேயான முமறையில 
(சுகாதாரம், உளவியல, ேட்டம் ேற்றும் நீதி) வழஙகபேடுகினறைன.

்கண்ககாணிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு:

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய அமேபபுகளுக்குள் ோதுகாபோன ேற்றும் அணுகக்கூடிய 
ேினனூட்ட கோறைியமேபபுக்கமள உறுதி கேய்யவும்:

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய அமேபபுகள், கேண்கள் மேம்ோடடு அதிகாரிகள் ேற்றும் 
ேிவில ேமூக ேஙகாளிகளு்டன ேமூக ேஙமகற்பு்டன ோதுகாபபு தைிக்மககள் 
ந்ட்ததபே்ட மவண்டும்.

 ∙ ோற்று்ததிறைன ேற்றும் குறைிபேிட்ட மதமவகமளக் ககாண்்ட நேரகளின 
எண்ைிக்மக, மநாய்வாய்பேட்ட முதியவரகள் வயது ேற்றும் ோலின்ததால 
ேிரிக்கபே்டாத குறைிபேிட்ட மதமவகமளக் ககாண்்டவரகள்.

 ∙ கரபேிைி ேற்றும் ோலூடடும் கேண்களின எண்ைிக்மக.
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4.4. பகாலின உைரதிறைன் பகாது்ககாப்பு நிர்ய நிரவகா்கத்திற்்ககான 
வழி்ககாடடுதல்கள்

கேண்களுக்கு இைக்கோன ேலேலகூ்டஙகள்

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய்ததின வடிவமேபேிலும் ோதுகாபபு நிமலய நிரவாகக் 
குழுக்களின ஒரு ேகுதியாகவும் கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகமளச் மேரக்கவும்.

 ∙ கேண்கள் ேற்றும் ஆண்களுக்கான தனி கழிபேமறைகள் ேற்றும் குளியல 
இ்டஙகள் ேற்றும் ோதவி்டாய் சுகாதாரம் முகாமே்ததுவ்ததிற்கு 
கோரு்ததோன கோருள் வழஙகல ேற்றும் கேண் கழிவமறைகளுக்கு உள்மள 
பூட்டபேட்ட கதவுகள் ககாண்்ட கழிவமறைக்குள் துைிகமள்த கதாஙக 
விடுதல), முகாம்களுக்கு ேிக அருகில. ேயனேடு்ததபேட்ட ோனிட்டரி 
நாபகினகள் (மூடிய கதாடடிகள்) ேற்றும் கழிவுநீர நாபகினகள் உ்டம்பு 
அமறைகள்/ோதுகாபோன நிமலயஙகளில ேரியான கழிவு ேற்றும் சுகாதாரம் 
ேற்றைிய தகவலகளு்டன ோதுகாபோன கழிவு அகற்றும் வழிமுமறைகமள 
உறுதி கேய்தல. 

ஆண் வேதிகளிலிருந்து 
(கதளிவான 
அம்டயாள்தது்டன) 
ேிரிக்கபேட்ட ோதுகாபோக 
அமேந்துள்ள 
கழிபேமறைகளின மோதுோன 
எண்ைிக்மக.

கழிபேமறைகளுக்கு உள்மளயும் 
கவளிமயயும் இரவு மநர ஒளி 
ஆதாரம்

ேயனேடு்ததிய ோதவி்டாய் 
கோருடகமள அபபுறைபேடு்தத 
குபமே்த கதாடடிகள் 
(மூடிகளு்டன).

கேண்கள் ேற்றும் கேண்கள் 
ோதவி்டாய்க் கழிவுகமள 
குபமே்த கதாடடியில 
அபபுறைபேடு்தத அறைிவுறு்ததும் 
கதளிவான அறைிகுறைிகள்

ேில அலகுகள் ோற்று்ததிறைன 
உள்ளவரகளுக்கு 
அணுகக்கூடியதாக இருக்க 
மவண்டும்.

A shelf and hook for 
hygienically storing 
belongings during usage. 

சுவரகள், கதவு ேற்றும் 
கூமர ஆகியமவ 
இம்டகவளிகமளா 
இம்டகவளிகமளா இலலாத 
கவளிபேம்டயான 
கோருடகளால ஆனமவ.

உள் கதவு தாழபோள் 
ககாண்்ட ோதுகாபோன 
ேற்றும் தனிபேட்ட 
கழிபேமறைகள்

கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகள் 
தஙகமள்த தாஙகமள கழுவிக் 
ககாள்ளவும் ோதவி்டாய்ப 
கோருடகமளக் கழுவவும் 
எளிதாக அணுகக்கூடிய 
தண்ைரீ (அடு்தத அமறைக்குள் 
ேிறைந்தது).

FEMALES

Adequate numbers of safely located 
toilets separated (with clear signage) 
from male facilities. 

Safe and private toilets with inside 
door latch

Clear signs instructing girls and 
women to dispose of menstrual 
waste in the trash bin

A shelf and hook for  
hygienically storing  
belongings during usage.

Night time light source both inside 
and outside of the toilets

Easily accessible water (ideally 
inside the cubicle) for girls and 
women to wash themselves and 
menstrual materials.

Trash bins (with lids) to dispose of 
used menstrual materials

Walls, door and roof are made of 
non-transparent materials with no 
gaps or spaces. 

Some units should be accessible to 
people with disabilities.

 ∙ ோதவி்டாய் சுகாதாரக் கழிவுகள் ேற்றும் வாளிகள், ேவரக்காரம், வழஙகபேட்ட 
தனியார ேகுதிகள் மோனறை கூடுதல கோருடகமள அகற்றுவது குறைி்தது 
கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகளுக்கு கதளிவான வழிமுமறைகமள உறுதி 
கேய்யவும்.

 ∙ தண்ைரீ ேற்றும் உைவு மேகரிபபு வழிகமள விளக்குதல ேற்றும் கேண்கள் 
ேற்றும் கேண்களுக்கான அணுகல.

 ∙ ோற்று்ததிறைனாளி கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகள், கேண்கள் ேற்றும் குழந்மத்த 
தமலவரகள், கரபேிைி ேற்றும் ோலூடடும் கேண்கள் ஆகிமயாரின 
ோதிபபுகமள கரு்ததில ககாண்டு ோதுகாபோன உைவு விநிமயாக புள்ளிகமள 
அம்டயாளம் காைவும்.

 ∙ கரபேிைி ேற்றும் ோலூடடும் கேண்களின கூடுதல உைவு ேற்றும் சுகாதார்த 
மதமவகமளக் கண்்டறைியவும்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய தளஙகளுக்குள் SGBV க்கு தடுபபு ேற்றும் ேதிலுக்காக 
ஒரு ோதுகாபபு நிமலயபபுள்ளி ேற்றும் மேமே நிறுவவும்.

கேண்கள்
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ைகாதவிடகாய சு்ககாதகாை மு்ககாரைத்துவம் (MHM) என்பது ஏன் முககியம்?

உதிரபமோக்கால ஆம்டகளில கமறை 
ஏற்ேடுவதால கேண்கள் கேரும்ோலும் 
ோதாரை சூழநிமலகளில 
கிண்்டலுக்கு ஆளாகிறைாரகள்.

நலல ோதவி்டாய் கோருடகள் 
ேற்றும் தனிபேட்ட கழிவமறைகள் 
அலலது ஆம்டகமள 
ோற்றுவதற்கான அணுகல 
இலலாத மோது, கேண்கள் ேற்றும் 
ேிறுேியருக்கு தஙகள் அனறைா்ட 
ந்டவடிக்மககமள்த கதா்டரவதில 
நம்ேிக்மக இருக்காது.

ஆதாரம்: 

ோதவி்டாய் சுகாதார முகாமே்ததுவம் ேனிதாேிோன ேதிலில 

ஒருஙகிமைபேதற்கான ஒரு கருவி்தகதாகுபபு

ேமூக விதிமுமறைகள், கேரும்ோலும் 
கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகமள 
ோதவி்டாய் எனேதமன 
கவடகக்மக்டானதாக, அழுக்கு 
அலலது ஆமராக்கியேற்றைதாக உைர 
வழிவகுக்கும்.

ோதவி்டாய் ேிகவும் தனிபேட்டது; 
கேண்களும் ேிறுேிகளும் ோதவி்டாய் 
இருபேமத ேற்றைவரகள், ேற்றை 
கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகள் கூ்ட 
கதரிந்து ககாள்ள விரும்புவதிலமல 

விரனத்திறைன் மிக்க பதில - அடிப்பரட அம்்சங்கள்

 •   

•   

•   

•  

MHM பபகாருட்கள்  

1
2

3

MHM ஆதைவு வ்சதி்கள்

MHM த்கவல

 ∙ கோரு்ததோன ோதவி்டாய் 
கோருடகள் (ேடம்டகள், 
துைிகள், உள்ளாம்ட)

 ∙ மேேிபபு, கழுவுதல ேற்றும் 
உலர்ததுவதற்கான கூடுதல 
ஆதரவு கோருடகள்

 ∙ MHM கோருடகமள எவவாறு 
ேயனேடு்ததுவது எனேதற்கான 
கேயல விளக்கம்.

 ∙ ோதவி்டாய் கோருடகமள 
கழுவுதல ேற்றும் 
உலர்ததுவதற்கு ோதுகாபோன 
ேற்றும் தனியார கழிபேமறை 
ேற்றும் குளியல வேதிகள்.

 ∙ ோதவி்டாய் கழிவுகளுக்கு 
வேதியான ேற்றும் தனியார 
அகற்றைல விருபேஙகள்.

 ∙ ோதவி்டாய் கழிவுகளுக்கான 
கழிவு முகாமே்ததுவ 
அமேபபுகள். 

 ∙ அடிபேம்ட ோதவி்டாய் சுகாதார மேம்ோடு 
ேற்றும் கலவி

 ∙ அடிபேம்ட ோதவி்டாய் ஆமராக்கியக் 
கலவி (குறைிபோக இளம்ேருவப 
கேண்களுக்கு).

 ∙ ோதவி்டாய் கதா்டரோன தீஙகு 
விமளவிக்கும் MHM இன ேடிநிமலோர 
விதிமுமறைகமளக் கவனியுஙகள்.

 ∙ துமை இலலாத ேற்றும் ோதிக்கபே்டக்கூடிய கேண்களுக்கு (கேண் நடபு 
இம்டகவளிகள்) ோதுகாபோன வாழக்மக ேகுதிமய உறுதி கேய்தல

 ∙ ோலியல ேற்றும் ோலின அடிபேம்டயிலான வனமுமறையில உயிர 
ேிமழ்ததவரகள் ேற்றும் ோதிக்கபேட்டவரகமளப ேராேரிபேதற்கான 
கநறைிமுமறைகமள நிறுவுதல வழக்கு நிரவாக்ததிற்கான ேரிந்துமர வழிகள் 
உடே்ட.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலயஙகளில கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகளுக்கு மதமவயான 
ஆதாரஙகள் ேற்றும் வேதிகமள உறுதி கேய்வதற்காக ோதவி்டாய் 
ஆமராக்கியம் ேற்றும் சுகாதார முகாமே்ததுவம் எனேவற்மறை ேனிதாேிோன 
ேதிலில ஒருஙகிமை்ததல..
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MHH இன் படிநிர்

 

 

  

 

 

NFI  

NFI  

NFI  

NFI

NFI

4.5. அனரத்தத்தகால பகாதிக்கப்படட ்சமூ்கங்களுக்ககான முககிய 
ப்சயதி்கள் 
1. உஙகளுக்கும்/அலலது உஙகள் குழந்மதகளுக்கும் ோதுகாபபு வழஙக 

அந்நியரகள் ேற்றும் நேரகளி்டம் எச்ேரிக்மகயாக இருஙகள்.

2. தனிபேட்ட ஆதரவுக்கு ஈ்டாக மவமல, தஙகுேி்டம், ேைம் ேற்றும் உைவு 
வழஙகும் அந்நியரகமளக் கவனியுஙகள் - நீஙகள் உஙகமள ேற்றும்/அலலது 
உஙகள் குழந்மதகள் தீஙகு, துஷேிரமயாகம், சுரண்்டல அலலது மதமவயற்றை 
ோலியல கேயற்ோடுகளுக்கு ஆளாகும் அோய்ததில இருக்கலாம்.

3. மேரழிவு -ோதிக்கபேட்ட சூழநிமலகளில வனமுமறை ேற்றும் ேக்திமயப 
ேயனேடு்ததுவது துனே்ததில உள்ள ேமூகஙகள்/தனிநேரகளுக்கு உதவாது.

4. உஙகமள்த கதா்டமவா அலலது உஙகளி்டேிருந்து ோலியல கேயலகமளக் 
மகாரமவா யாருக்கும் உரிமே இலமல.

5. துஷேிரமயாகம், துனபுறு்ததல, சுரண்்டல ேற்றும் ோலியல இலஞேம் ஆகியமவ 
ேனிதாேிோன ேைியாளரகள், நிவாரைம் வழஙகும் அதிகாரிகள் அலலது 
ோதுகாபபு நிமலய தள்ததில கேயலேடும் மவறு எந்த ேைியாளரகளாலும் 
ஏற்ேட்டாலும் அது குறைி்தது முமறையிடுவதற்கு உஙகளுக்கு உரிமே உள்ளது.

6. உஙகளது தஙகுேி்டம் அலலது குடும்ே்தது்டன துமை இலலாேல கவகுதூரம் 
கேலலாதீரகள். எபமோதும் நம்ேகோன நேரு்டன ேயைம் கேய்யுஙகள், 
குறைிபோக இருட்டான ேிறைகு.

7. யாராவது உஙகளுக்கு ஏமதனும் அகேௌகரிய்தமத ஏற்ேடு்ததினால, நீஙகள் 
நம்பும் ஒருவரி்டம் கோலலுஙகள், உ்டனடியாக உதவி மகடகவும். ோதுகாபபு, 
கவனிபபு ேற்றும் ஆதரமவப கேறை உஙகளுக்கு உரிமே உண்டு. உஙகமள 
குற்றைம் கோலலாதீரகள், ஏகனனில இது உஙகள் தவறு அலல. நீஙகள் 
ோதுகாபேற்றைதாக உைரந்தால 119 /0112444444 ஐ கதா்டரபு ககாள்ளவும்.

8. யாராவது காயபேடு்ததபேடுவது, துஷேிரமயாகம் கேய்யபேடுவது அலலது 
சுரண்்டபேடுவது உஙகளுக்கு்த கதரிந்திருந்தால அலலது மகள்விபேடடிருந்தால, 
நீஙகள் அவமர நம்புகிறைரீகள் எனறு அவரி்டம் கோலலுஙகள். அவரகமளப 
ோதுகாபோக உைரச் கேய்து, ந்டந்த ேம்ேவ்தமத நம்ேகோன தரபேினரி்டம் 
கதரிவிக்க அவரகமள ஊக்குவிக்கவும்.

9. ோதிக்கபேட்டவரகள் ேற்றும் தபேிபேிமழ்ததவரகள் அது அவரகளின தவறு 
அலல எனேமத ேறுேரிேகீலமன கேய்யுஙகள். தனியுரிமேக்கான அவரகளின 
உரிமேமய ேதி்தது அவரகளுக்கு மதமவயான மேமவகமள அணுக 
உதவுஙகள்.

10. கேண்கள் ேற்றும் ேிறுேிகளுக்கு எதிரான வனமுமறை தண்்டமனக்குரிய 
குற்றைம்.

MHM ேதிமல வழஙகுவதற்கு எந்கதந்த கூறுகள் அலலது கேயலோடுகள் 
அவற்றைின ஆமைக்குள் வரலாம் எனேமத அம்டயாளம் காை ேல துமறைகள் 

்கணணியம்
தீஙகு விமளவிக்கும் கலாோர விதிமுமறைகள், 
ேிறுவரகள் ேற்றும் ஆண்களு்டன ேருவேம்டதல ேற்றும் 
இனபகேருக்க சுகாதார ஈடுோடு ேற்றைிய தகவலகளுக்கு 
ஆதரவான சூழல அணுகல.

பகாது்ககாப்பு
இரவும் ேகலும் விருபேோன வேதிகமள 
அணுகுவதற்கான ோதுகாபோன சூழல திறைன.

த்கவல
வழஙகபேட்ட கோருடகமள 
அைிவது, கழுவுதல ேற்றும் 
அகற்றுவது ேற்றைிய நம்டமுமறை 
தகவலகள்.

தனியுரிரை
முதனமேயாக ோதவி்டாமய நிரவகிக்கும் 
திறைன உலரந்த ேற்றும்/அலலது ஒழுக்கோக 
கேலவழிபபு கோருடகமள கழுவ மவண்டும்.

வ்சதி்கள்
வடீடிலும் கோது ேற்றும் நிறுவன 
இ்டஙகளிலும் தனியார கேண் நடபு 
கழிபேமறைகள் ேற்றும் ேலேலகூ்டஙகள்.

அடிப்பரட பபகாருட்கள் 
ைற்றும் பபகாருட்கள்
ேடம்டகள், உள்ளாம்டகள் 
ேற்றும் மோபபு

மதமவ. உரு 1 MHM ேரிேகீலமனகளின வரம்மே விவரிக்கிறைது 
(எ.கா. அடிபேம்ட கோருடகள் ேற்றும் கோருடகள், தகவல, 
வேதிகள், ோதுகாபபு, தனியுரிமே ேற்றும் ககௌரவம்) ேற்றும் 
ேலமவறு கேயற்ோட்டாளரகளின கோறுபேிற்குள் இமவ 
எபேடி கேய்யலாம். ேயனுள்ள ஒருஙகிமைபபு ேற்றும் 
தகவலகதா்டரபு துமறைகளுக்கு இம்டயில முக்கியோனமவ. 
துமறைோர கோறுபபு  ஒரு உள்ள்டக்க்ததிலிருந்து இனகனாரு 
உள்ள்டக்க்ததிற்கு கைிேோக இருக்கலாம்.

ோதுகாபபு WASH கலவி

உைவு ோரா 
கோருடகள்

முகாம் ஒருஙகிமைபபு, 
முகாம் முகாமே்ததுவம் 
(CCCM)

சுகாதாரம்

தஙகுேி்டம்NFI
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பகுதி நகான்கு: 

ைனந் ைற்றும் உ்ளச்சமூ்க உதவி்கர்ள 
(MHPSS) வழங்கல 
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ோதுகாபபு நிமலயஙகளில வேிக்கும் ேக்கள் சுய தனிமேபேடு்ததல ேற்றும் 
கதா்டரபும்டய சுகாதார ேரிந்துமரகமள கம்டேிடிபேதில அதிக ேிரேஙகமள 
ேந்திக்க மநரிடும் ேற்றும் இந்த வாழக்மக நிமலமேகள் ேயம், ேதட்டம், 
குழபேம், விரக்தி, மகாேம் ேற்றும் திரும்ேப கேறுதல மோனறை உைரவுகமள 
அதிகரிக்கலாம். 

இந்த அழு்ததஙகளுக்கு மேலதிகோக, ககாவிட -19 கதாற்றுமநாய் தற்காலிகோக 
இ்டம்கேயரந்த ேக்களின உ்டல ேற்றும் ேன ஆமராக்கியம் ேற்றும் அவரகளின 
உளவியல ேமூக நலவாழமவ அச்சுறு்ததுகிறைது.

மேலும், ககாவிட-19 கதா்டரோன ேமூக அவபகேயர ோதிக்கபேட்டவரகளுக்கு 
மேலும் ேன அழு்தத்ததிற்கு வழிவகுக்கும். எனமவ, ேனநல ேற்றும் உளவியல 
ஆதரவு (MHPSS) ககாவிட -19 நிமலமேமய ேினேற்றை மவண்டும்..

உ்ளவியல ்சமூ்க நலவகாழ்வு 
எனேது ஒவகவாரு தனிேனிதனும் தனது கோந்த 
திறைமன உைரந்து, வாழக்மகயின ோதாரை 
அழு்ததஙகமள ேோளிக்க முடியும், உற்ே்ததி ேற்றும் 
ேலனளிக்கும் வமகயில மவமல கேய்ய முடியும் 
ேற்றும் அவளுக்கு அலலது அவரது ேமூக்ததிற்கு 
ஒரு ேஙகளிபமே வழஙக முடியும் (WHO, 2012).

2.1. ஒரு பகாது்ககாப்பு நிர்ய அரைப்பில ை்னகா-்சமூ்க 
நலவகாழ்ரவப் புரிநதுப்ககாள்வது 

2.2. அவ்சை ்ககா்ங்களில MHPSS ்தரவ்கர்ள நிவரத்தி 
ப்சயவதன் முககியத்துவம்

MHPSS க்கு ேமூக ேற்றும் உளவியல இயலபுகள் 
மதமவ ேற்றும் அம்டயாளம் காைபே்ட 
மவண்டும். அவேரகால்ததின மோது ேினவரும் 
துமைக்குழுக்கள் அதிக ஆே்ததில இருக்கும். 

 ∙ கேண்கள் (எ.கா. கரபேிைி கேண்கள், தாய்ோரகள், ஒற்மறை தாய்ோரகள், 
கைவமர இழந்த கேண்கள்) - UNFPA ஐப ோரக்கவும்

 ∙ குழந்மதகள் (புதிதாகப ேிறைந்த குழந்மதகள் முதல 18 வயது வமரயுள்ள 
இமளஞரகள் வமர), ேிரிந்த அலலது உ்டன கேலலாத குழந்மதகள் 
(அனாமதகள் உடே்ட) ேற்றும் ஊட்டச்ே்தது குமறைோடு/தூண்டுதல 
குழந்மதகள். ேிரிவு 4 ஐப ோரக்கவும்

 ∙ 60 வயதுக்கு மேற்ேட்ட முதியவரகள் (குறைிபோக ேராேரிபோளரகளாக இருந்த 
குடும்ே உறுபேினரகமள இழந்தமோது);

 ∙ ஒரு நாமளக்கு 1.90 க்டாலருக்கும் குமறைவான வருோன நிமல ககாண்்ட 
ேிகவும் ஏமழ ேக்கள்.

 ∙ ேிகவும் அழு்ததோன நிகழவுகள்/அதிரச்ேிகளுக்கு ஆளானவரகள் (எ.கா. 
கநருஙகிய குடும்ே உறுபேினரகமள இழந்தவரகள் அலலது அவரகளின 
முழு வாழவாதாரஙகள், வலலுறைவு மோனறைமவ).

 ∙ ேமூக்ததில முனமே இருக்கும், கடுமேயான உ்டல, நரம்ேியல அலலது ேன 
குமறைோடுகள் அலலது மகாளாறுகள் உள்ளவரகள்.

 ∙ கடுமேயான ேமூக அவபகேயமர அனுேவிக்கும் ேக்கள் (எ.கா. ககாவிட -19 
க்கு மநரேமறை மோதமன கேய்தவரகள் அலலது ோதிக்கபேட்ட நேரகளுக்கு 
ஆதரவளி்ததவரகள், கடுமேயான ேனநல மகாளாறுகள் உள்ளவரகள், 
ோலியல வனமுமறையில இருந்து தபேியவரகள்); 
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“ேனிதரகளில ‘உளவியல’ ேற்றும் ‘ேமூக’ 

கேயலமுமறைகள் ஒனமறைாக்டானறு 

கதா்டரபும்டயது ேற்றும் ஒனறுக்ககானறு 

ோரந்திருபேது மோல, நேது கேரும்ோலான 

மதமவகளும் ஒனமறைாக்டானறு 

கதா்டரபும்டயமவ. ஒரு முக்கியோன 

மதமவமய பூர்ததி கேய்யும்மோது 

(அலலது இலமல), இது வாழக்மகயின 

ேற்றை எலலா அம்ேஙகமளயும் ோதிக்கும். 

எனமவ, உளவியல ேமூக ஆதரவு 

எனேது தனிநேரகள், குடும்ேஙகள் 

ேற்றும் ேமூகஙகளுக்குள் அவரகளின 

உளவியல ேற்றும் ேமூக்த மதமவகமள 

நிவர்ததி கேய்வதன மூலம் கநகிழச்ேிமய 

எளிதாக்கும் கேயலமுமறையாகும்.

ே்டம் 3 -அவேரநிமல ேற்றும் இ்டபகேயரச்ேி ஆகியவற்றைில நிரலாக்க்ததிற்கான 
உளவியல ேமூக அணுகுமுமறையின ோதிரி 

Sorce: Schinina (2012).

உளவியல ேமூக்த மதமவகள், வளஙகள் ேற்றும் ேறுகோழிகமள 
வமரயறுபேதில மூனறு மகாளஙகளும் ேேோக முக்கியோனமவ, 
ஒனறுக்ககானறு ோரந்தமவ ேற்றும் ேரஸேரம் கேலவாக்கு கேலு்ததுகினறைன.

2.3. ைன ஆ்ைகாககியம் ைற்றும் உ்ளவியல ஆதைவு ்தரவ

்சமூ்க இயலபின் சிக்கல்கள்

 ∙ ஏற்கனமவ இருக்கும் ேமூகப ேிரச்ேமனகள் (எ.கா ககாவிட-19 காரைோகக் 
களஙகம்).

 ∙ அவேரகால ேமூக ேிரச்ேமனகள்

 ∙ ேனிதாேிோன உதவிகளால தூண்்டபேட்ட ேமூகப ேிரச்ேமனகள் (எ.கா., 
ேமூக கட்டமேபபுகமள குமறைேதிபேிற்கு உடேடு்ததுதல அலலது ோரம்ேரிய 
ஆதரவு வழிமுமறைகள் மோனறைமவ). 

்சமூ்கம்்சகார
்சமூ்கப்பபகாரு்ளகாதகாை

உயிர-உ்ளவியல ்க்கா்சகாை

்சமூ்கம்ைனம்

இயற்ர்கயில உ்ளவியல சிக்கல்கள்

 ∙ முனமே இருக்கும் ேிரச்ேமனகள் (எ.கா., கடுமேயான ேனக் மகாளாறு; ேது 
ோவமன மோனறைமவ).

 ∙ அவேரகால ேிரச்ேமனகள் (எ.கா. துக்கம், மநாயியல அலலாத துனேம்)

 ∙ ேனிதாேிோன உதவி கதா்டரோன ேிரச்ேிமனகள் (எ.கா.  விநிமயாகம் ேற்றைிய 
தகவல இலலாததால கவமல)  

MHPPS ்தரவ்கள் அரடயகா்ளம் ்ககாைப்படடவுடன், இநத நபர்கர்ள 
பதகாழிலமுரறை ஆதைவுக்ககா்க ஆதரிப்பது ைற்றும் இரைப்பது முககியம்:

 ∙ உளவியல ேமூக காய்ததின அோய்தமத அகற்றை அலலது குமறைக்க; 
உமரயாற்றைவிலமல எனறைால - தனிநேரின உ்டல, ேன, ேமூக ேற்றும் 
ஒடடுகோ்தத கேயலோடு ேம்ேந்தபேட்ட நீண்்ட கால அம்ேஙகள் 
ோதிக்கபேடும்.

 ∙ ேக்களிம்டமய ேன உமளச்ேமலக் குமறைக்க.

 ∙ துயரஙகமள அனுேவிக்கும் நேரகளுக்கு ஆதரவளிபேதற்கும், உளவியல 
ரீதியான ேீடேிமய உறுதி கேய்வதற்கும்

 ∙ ேமூகப ேிரச்ேிமனகளின வரம்மே்த தடுபேதற்கும் கடடுபேடு்ததுவதற்கும் 
ேஙகளிக்க, குறைிபோக ேிகவும் ோதிக்கபேட்டவரகளிம்டமய.

 ∙ மேரழிவு அலலது அவேரகால்ததின மநரடி அலலது ேமறைமுக விமளவாக 
ஏற்ேடும் ேனநல மகாளாறுகமள்த தடுக்கவும், ேிகிச்மே கேய்யவும், 
ேறுவாழவு கேய்யவும்.

 ∙ ஏற்கனமவ கடுமேயான உ்டல, நரம்ேியல, ேனநல குமறைோடுகள் அலலது 
மகாளாறுகள் உள்ளவரகளின ேராேரிபோளரகள்/கேற்மறைாரகள்.
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2.3. ப்ககாவிட-19 இன் ்பகாது பகாது்ககாப்பு நிர்யங்களில 
MHPSS ்தரவ்களுககு பதி்ளித்தல

எடு்ததுக்காடடுகளு்டன மேமல ே்ட்ததில ேி்ததரிக்கபேடடுள்ளேடி, MHPSS 
மேமவகளுக்கு ேலமவறு குழுக்களின மதமவகமளப பூர்ததி கேய்யும் நிரபபு 
ேற்றும் ஒனமறைாக்டானறு இமைந்த வமகயான ஆதரவு மதமவபேடுகிறைது. 
ேிரேிடடின அமன்தது அடுக்குகளும், அடிபேம்ட மேமவகள் ேற்றும் 
ோதுகாபமேப கேறுவதில தனிநேரகளின ேமூகக் கரு்ததாய்வு, ேவாலான 
காலஙகளில ேமூகம் ேற்றும் அவரகளது குடும்ே ஆதரமவ வலுபேடு்ததுதல, 
கவனம் கேலு்ததுதல (நேருக்கு நேர) ேிறைபபு அலலாத ஆதரவு ேற்றும் ேில ேிறைபபு 
மேமவகள் முக்கியோனமவ ோதிக்கபேட்ட நேரகமள ேிகக் குமறைந்த மேமவ-
ேராேரிபேில மவ்ததிருக்கும் மநாக்க்தது்டன, ஒமர மநர்ததில கேயலேடு்ததபேடும்.  

மூ்ம்: IASC, 2008
குறிப்பு: ்வறுபடட அடுககு்களின் வி்ளக்கம், பகாரக்க IASC, 2008, ப. 12-13 

ே்டம் 4: MHPSS க்கான தமலயடீு ேிரேிடு (IASC, 2008)

2.3. Responding to MHPSS needs in safety centres 

விமே்ட 

மேமவகள்

இலக்கு மவக்கபேட்ட 

(நேருக்கு நேர) விமே்டேற்றை 

ஆதரவு 

ேமுதாய ேற்றும் குடும்ே 

ஆதரவிமன வலுபேடு்ததல 

அடிபேம்ட மேமவகள் ேற்றும் 

ோதுகாபேில ேமூக கரிேமனகள்

 ∙ ேனநல நிபுைரகளால ேனநல ேராேரிபபு 
(ேனநல கேவிலியர, உளவியலாளர, ேனநல 
ேரு்ததுவர, முதலியன)

 ∙ ஆரம்ே சுகாதார ேரு்ததுவரகள் மூலம் 
அடிபேம்ட ேனநல ேராேரிபபு.

 ∙ ேமூக ஊழியரகளின அடிபேம்ட உைரச்ேி 
ேற்றும் நம்டமுமறை ஆதரவு.

 ∙ ேமூக வமலபேினனலகமள 
கேயலேடு்ததுதல.

 ∙ ேமூக வர்ததக ஆதரவு.

 ∙ ஆதரவான குழந்மத நடபு இ்டஙகள்.

 ∙ ேமூக அைிதிரட்டமல ஊக்குவி்ததல

 ∙ கலந்துமரயா்டல குழுக்கள்

 ∙ கலாோர, கோழுதுமோக்கு ேற்றும் 
விமளயாடடு ந்டவடிக்மககள்.

 ∙ ோதுகாபோன, ேமூக ேற்றும் 
கலாோர ரீதியாக கோரு்ததோன 
ேற்றும் கண்ைிய்தமத 
ோதுகாக்கும் அடிபேம்ட 
மேமவகளுக்கான வக்கால்தது.

 ∙ வழஙகபேடும் மேமவகள் ேற்றும் 
ேலமவறு கேயற்ோட்டாளரகள் 
ேற்றைி ேேோன ேற்றும் 
கதளிவான தகவலகமள 
வழஙகுதல.

2.4. பகாது்ககாப்பு நிர்ய மு்ககாரையகா்ளரின் பஙகு 
ோதுகாபபு நிமலயஙகளில உள்ள ேக்களுக்கு நம்டமுமறை, ேனிதாேிோன 
ஆதரமவ வழஙகுதல - அடிபேம்ட உளவியல ேமூக ஆதரவு அலலது உளவியல 
முதலுதவி (PFA) ேற்றைி அறைிக. 

PFA ேற்றைிய மேலதிக கற்றைல வாய்பபுகளுக்கு, தயவுகேய்து PFA ேற்றைிய WHO 
மகமயடு ஏற்ககனமவ ேிஙகளம் (2013) ேற்றும் தேிழ (2013), ககாவிட -19 இன 
மோது கதாமல உளவியல முதலுதவி, ககாவிட -19 க்கான ஆனமலன 
உளவியல முதலுதவி ேயிற்ேி, அடிபேம்ட ஆகியவற்மறை ஏற்ககனமவ தழுவி 
கோழிகேயரக்கபேடடுள்ளது. ேிஙகளம் ேற்றும் தேிழில உருவாக்கபேட்ட 
உளவியல ேமூக திறைன கதாகுதி

உ்ளவியல முதலுதவி ப்ககாள்ர்க்கள் (PFA)

பகாரக்க
்்கட்க, பகாது்ககாப்பு நிர்ய 

மு்ககாரையகா்ளருககு 
எவவகாறு பரிநதுரைத்தல

இரைத்தல ைக்கள்/
சிறுவர்களுககு 

உதவுதல
 ∙ எனன ந்டந்தது 
ேற்றும் ந்டக்கிறைது 
எனறை தகவல

 ∙ யாருக்கு உதவி 
மதமவ

 ∙ ோதுகாபபு ேற்றும் 
ோதுகாபபு 
அோயஙகள்

 ∙ ேரு்ததுவ 
கவனிபபு 
மதமவபேடும் 
உ்டல காயஙகள்

 ∙ உ்டனடி 
அடிபேம்ட 
ேற்றும் 
நம்டமுமறை 
மதமவகள்

 ∙ உைரச்ேி 
எதிரவிமனகள்

 ∙ ஒருவமர அணுகுகிறைது

 ∙ தனமன 
அறைிமுகபேடு்ததுகிறைது

 ∙ கவனம் கேலு்ததுகிறைது 
ேற்றும் தீவிரோக 
மகடகிறைது - கேயலில 
மகடேது உஙகள் ஆற்றைமல 
‘இஙமகயும் இபமோதும்’ 
கவனம் கேலு்தத 
அனுேதிக்கிறைது, நேருக்கு 
உஙகள் முழு 
கவன்தமதயும் 
ககாடுக்கவும், ேரியான 
முமறையில கண் கதா்டரமே 
ேராேரிக்கவும், தளரவான 
ேற்றும் திறைந்த நிமலயில 
இருக்கவும், உஙகள் 
விளக்க்தமத 
கதளிவுேடு்ததவும் நீஙகள் 
முழுமேயாக 
புரிந்துககாள்வமத உறுதி 
கேய்ய மவண்டும்

 ∙ ேற்றைவரகளின 
உைரவுகமள 
ஏற்றுக்ககாள்கிறைது

 ∙ துனே்ததில உள்ள நேமர 
அமேதிபேடு்ததுகிறைது

 ∙ மதமவகள் ேற்றும் 
கவமலகள் ேற்றைி 
மகடகிறைது.

 ∙ அணுகல தகவல 
- மேய்ததில இருக்கும் 
ஆதாரஙகளின 
வமரே்டோக்கல.

 ∙ அனபுக்குரியவரகள் 
ேற்றும் ேமூக 
ஆதரவு்டன 
இமைந்திரு்ததல..

 ∙ நம்டமுமறை 
ேிக்கலகமள 
ேோளிக்கவும்

 ∙ அணுகல மேமவகள் 
ேற்றும் ேிறை உதவி.

 ∙ ேிகவும் ேிறைபபு வாய்ந்த 
அலலது குறைிபேிட்ட 
உதவி மதமவபேடும் 
நேரகமள அவரகளின 
கோந்த 
ோவட்டஙகளில 
இருக்கும் MHPSS 
மேமவகளு்டன 
இமைக்கவும். 
இைக்கோன 
அணுகுமுமறை ேற்றும் 
மோதுோன கவமரமஜ 
உறுதி கேய்வதற்காக, 
ோவட்டஙகளில உள்ள 
கூட்டாளரகள் ேற்றும் 
MHPSS 
ேைிக்குழுக்களு்டன 
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ோதுகாபபு நிமலய முகாமேயாளரகள் அடிக்கடி துனேகரோன உைரச்ேி 
அனுேவஙகமள கவளிபேடு்ததுகிறைாரகள். சுய ோதுகாபபுக்காக மதமவயான 
ந்டவடிக்மககள் எடுக்கபே்டாவிட்டால, இது எரிச்ேலுக்கு வழிவகுக்கும் ேற்றும் 
ேனநலம் ேற்றும் முகாமோயளரகளின தனிபேட்ட உறைவுகமள ோதிக்கும். 
எனமவ, ோதுகாபபு நிமலய முகாமேயாளரகள் ேற்றும் ஆரவமுள்ள ேமூக 
உறுபேினரகளுக்கு அடிபேம்ட MHPSS, மேற்ோரமவ ேற்றும் கண்காைிபபு ேற்றும் 
ேதிபேடீு குறைி்தத மநாக்குநிமல ேற்றும் ேயிற்ேி அளிக்கபே்ட மவண்டும்.

சிறுவர்களுக்ககானது

 ∙ மநரமேயாகவும் 
நம்ேகோனவராகவும் இருஙகள்.
 ∙ ேக்கள் தஙகள் கோந்த முடிவுகமள 
எடுக்கும் உரிமேமய ேதிக்கவும்.
 ∙ உஙகள் கோந்த ோரபு ேற்றும் 
ோரேடேஙகமள அறைிந்து ஒதுக்கி 
மவக்கவும்.
 ∙ அவரகள் இபமோது உதவிமய 
ேறு்ததாலும், எதிரகால்ததில 
அவரகள் உதவிமய அணுக முடியும் 
எனேமத ேக்களுக்கு 
கதளிவுேடு்ததுஙகள்.
 ∙ தனியுரிமேமய ேதிக்கவும், இது 
கோரு்ததோனதாக இருந்தால அந்த 
நேரின கமதமய ரகேியோக 
மவ்ததிருக்கவும்.
 ∙ நேரின கலாோரம், வயது ேற்றும் 
ோலினம் ஆகியவற்மறைக் கரு்ததில 
ககாண்டு ேரியான முமறையில ந்டந்து 
ககாள்ளுஙகள்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய முகாமேயாளராக 
உஙகள் உறைமவ சுரண்்டாதீரகள்.
 ∙ அந்த நேரி்டம் உதவிக்காக ேைம் 
அலலது ஆதரமவ மகடகாதீரகள்.
 ∙ தவறைான தகவலகமள ககாடுபேதாக 
கோய்யான வாக்குறுதிகமள 
ககாடுக்காதீரகள்.
 ∙ உஙகள் திறைமேகமள 
கேரிதுேடு்ததாதீரகள் - நீஙகள் உதவ 
முடியாது எனறு கோலவது 
ேரவாயிலமல.
 ∙ ேக்கள் ேீது உதவிமய 
கட்டாயபேடு்ததாதீரகள் ேற்றும் 
ஊடுருவமவா அலலது தள்ளமவா 
மவண்்டாம்.
 ∙ ேக்கள் தஙகள் கமதமயச் 
கோலலும்ேடி அழு்ததம் 
ககாடுக்காதீரகள்.
 ∙ நேரகளின கமதமய ேற்றைவரகளு்டன 
ேகிரந்து ககாள்ளாதீரகள்.
 ∙ நேரின கேயலகளுக்காக அலலது 
உைரவுகளுக்காக அவமர 
ேதிபேி்டாதீரகள்.

ப்சயய ்வணடியரவ ப்சயயக கூடகாது
 ∙ துனே்ததில உள்ள 
கேரியவரகள்  அவரகளின 
உ்டனடி மதமவகள் ேற்றும் 
ேிரச்ேமனகளுக்கு தீரவு 
காை உதவுகிறைது

ஒருஙகிமைபமேப 
ேராேரி்ததல அலலது 
தீவிரபேடு்ததுதல. 
ேனநல நிமலமேகள் 
உள்ள நேரகளுக்கான 
ேரிந்துமரகள் கதா்டரந்து 
புதுபேிக்கபே்ட 
மவண்டும்.

பகாரக்க
்்கட்க, பகாது்ககாப்பு நிர்ய 

மு்ககாரையகா்ளருககு 
எவவகாறு பரிநதுரைத்தல

இரைத்தல ைக்கள்/
சிறுவர்களுககு 

உதவுதல
 ∙ கவளிபேம்டயான 
அவேர 
அடிபேம்ட்த 
மதமவகமளக் 
ககாண்்ட 
ேிறுவரகள்

 ∙ கடுமேயான ேன 
அழு்தத 
எதிரவிமனகள் 
ககாண்்ட 
ேிறுவரகள்

 ∙ ேிரிக்கபேட்ட 
ேிறுவரகள், 
உ்டலநிமல 
ேற்றும் 
ோற்று்ததிறைனாளி 
ேிறுவரகள்

 ∙ ோதுகாபேிற்காக 
கவனிக்கவும்

 ∙ ேிறுவரகளின மதமவகள் 
ேற்றும் கவமலகள் ேற்றைி 
மகளுஙகள்

 ∙ ேிறுவரகளின மேச்மேக் 
மகடடு அமேதியாக இருக்க 
உதவுஙகள்

 ∙ அடிபேம்ட மதமவகள் 
ேற்றும் மேமவகமள 
அணுகவும்

 ∙ ேிரச்ேிமனகமள 
ேோளிக்க

 ∙ கதா்டரந்து 
தகவலகமள 
அணுகவும்

 ∙ மதமவபேட்டால 
நிபுைர ஆதரமவக் 
மகாருஙகள் (ஆய்வு, 
NCPA)
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ஆழைகான சுவகா்சப்பயிற்சி 

1. வேதியான நிமலயில உடகாரந்து அலலது ேடு்ததுக் ககாள்ளுஙகள்.

2. ஒரு மகமய உஙகள் வயிற்றைில விலா எலும்புகளுக்குக் ககீழாகவும், ேற்கறைாரு 
மகமய ோரேில மவக்கவும்.

3. உஙகள் மூக்கு வழியாக ஒரு ஆழோன மூச்மே எடு்தது, உஙகள் வயிறு 
உஙகள் மகமய கவளிமய தள்ளடடும். உஙகள் ோரபு நகரக்கூ்டாது.

4. நீஙகள் விேில மோடுவது மோல சுருக்கபேட்ட உதடுகள் வழியாக சுவாேிக்கவும். 
உஙகள் வயிற்றைில மகமய உைருஙகள், எலலா காற்மறையும் கவளிமய 
தள்ள அமதப ேயனேடு்ததவும்.

5. இந்த சுவாே்தமத 3 முதல 10 முமறை கேய்யவும். ஒவகவாரு மூச்ேிலும் 
உஙகள் மநர்தமத எடு்ததுக் ககாள்ளுஙகள்.

6. ேயிற்ேியின முடிவில நீஙகள் எபேடி உைருகிறைரீகள் எனேமதக் கவனியுஙகள். 

சுய பகாது்ககாப்புக்ககான சி் குறிப்பு்கள் 
இங்்க:

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய 
முகாமேயாளரகளிம்டமய ஒரு 
ேக-ஆதரவு அமேபமே 
உருவாக்குஙகள், 
மதமவபேடும்மோது விவாத 
அேரவுகமள ந்ட்ததுஙகள், 
மதமவபேட்டால ேம்ேவ 
முகாமேயாளரகள் ஒனறு மேரந்து 
ஒருவருக்ககாருவர எபேடி 
உைரகிறைாரகள் எனேமதச் 
ேரிோரக்கவும்; 

 ∙ ஆழந்த மூச்சு ேற்றும் ஓய்கவடுக்கும் நுடேஙகளில ஈடுேடுஙகள். 

 ∙ ேமூக ஆதரவு: நண்ேரகள் ேற்றும் குடும்ே்ததினரின தற்மோமதய ஆதரவு 
வமலயமேபபுக்களு்டன இமைந்திருஙகள் ேற்றும் துமறையில உள்ள 
ேகாக்களு்டன ஆதரவு வமலயமேபபுக்கமள உருவாக்க முயற்ேிக்கவும். 
இமதமோனறை அனுேவ்தமத அனுேவி்ததவரகளு்டன கதா்டரபுககாள்வது 
ேிக்கலகமள்த தீரக்க அலலது ேோளிக்கும் உ்ததிகமளப ேகிரந்து ககாள்ள 
உதவலாம், அ்தது்டன (அவர) தனியாக இலமல எனறை ஆறுதமலயும் 
வழஙக முடியும்.

 ∙ சுய ோதுகாபபு: ஒவகவாரு நாளும் ேிறைிது மநரம் ஒதுக்கி, உஙகள் 
அனுேவஙகமள எழுதுதல, உ்டனடி மூ்ததவரி்டம் விவரி்ததல அலலது ேக 
ஊழியரு்டன முமறைபேடி மேசுவதன மூலம் ேிரதிேலிக்கவும். உஙகமள்த 
தக்கமவ்ததுக்ககாள்வதற்கான ஒரு ேகுதி உஙகள் எதிரோரபபுகமள 
ேறுேரிேகீலமன கேய்வமதாடு, இந்த ேிக்கலான சூழலுக்குள் எமத 
யதார்ததோக அம்டய முடியும் எனேதில கவனம் கேலு்ததுவதாகும்.

 ∙ உஙகள் ேன அழு்தத்ததின அறைிகுறைிகமள அறைிந்து உஙகள் நலமன 
கண்காைிக்கவும். நீஙகள் ேோளிக்க ேிரேபேடுகிறைரீகள் எனறைால உதவிமய 
நாடுஙகள்.

 ∙ முகாம் முகாமேயாளரகளுக்கு அதிரச்ேியின தாக்க்தமத குமறைக்க நிறுவன 
ஆதரவு:

 ∙ முகாம் நிரவாக ஊழியரகள் தஙகள் ோ்ததிரஙகள் ேற்றும் மவமல 
நிமலமேகளில எனன எதிரோரக்கிறைாரகள் எனேமத நனகு 
விளக்கியிருபேமத உறுதி கேய்யவும்

 ∙ ேஙகு ேற்றும் ேைிச்சுமே குறைி்தது ேரிோரக்கவும்

 ∙ முயற்ேிகமள அஙககீகரிக்கவும்

 ∙ கோரு்ததோன இம்டகவளிகள் ேற்றும் மவமல மநரஙகமள 
இயக்கவும் ேற்றும் கேயலேடு்ததவும்

 ∙ இரகேிய ஆமலாேமன ேற்றும் முக்கியோன ேம்ேவ ஆதரமவ 
வழஙகவும்
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பகுதி ஐநது 

ப்ககாவிட-19 ைற்றும் அனரத்தங்களின் ்பகாது 
பகாது்ககாப்பு நிர்ய மு்ககாரைத்துவத்தில அதன் தகாக்கம் 

குறித்த ்ை்தி்க அவதகானிப்பு்கள்
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ப்ககாவிட -19 என்றைகால என்ன?

ககாவிட-19 புதிதாக அம்டயாளம் காைபேட்ட 
மவரஸால ஏற்ேடுகிறைது. இந்த மவரஸ 
SARS-CoV-2 எனறு அமழக்கபேடுகிறைது 
ேற்றும் ஆே்தது கதா்டரபு முனமனாக்குகள் 
WHO மவரமஸ “ககாவிட-19க்கு கோறுபோன 
மவரஸ” அலலது “ககாவிட-19 மவரஸ” 
எனறு கேயரிடுகிறைது. க்டந்த கால்ததில 
SARS ேற்றும் MERS கதாற்றுமநாய்கமள 
ஏற்ேடு்ததிய அமத குடும்ேக் குடும்ே்தமதச் 
மேரந்தது ககாமரானா மவரஸ.

ககாவிட -19 கதாற்றுமநாய் அவேரகால ோதுகாபபு மேய மேலாளரகள், கோது 
சுகாதார அதிகாரிகள் ேற்றும் ேிறை அவேர திட்டஙகளுக்கு தனி்ததுவோன 
ேவாலகமள உருவாக்கியுள்ளது.

2021 முழுவதும் ேற்றும் அதற்கு அபோல. நாடு தழுவிய தடுபபூேி முயற்ேிமய 
அதிகரிக்கும்மோது கூ்ட, மவரஸின ேரவல ேற்றும் தாக்க்தமத கரு்ததில 
ககாள்ள மவண்டிய அவேியம் குறைிபேி்ட்ததக்கதாக இருக்கும், 

மநாய்்தகதாற்றுக்கு ஆளானவரகளில கேரும்ோலானவரகள் ேிறைிய அலலது 
அறைிகுறைிகமளக் காட்டவிலமல, ேிலர தீவிர ேிகிச்மேப ேிரிவு ேிகிச்மே 
மதமவபேடும் மநாயின கடுமேயான வடிவ்தமத உருவாக்கும், மேலும் ேிலர 
இறைக்கக்கூடும்.

நாம் வடீம்ட விடடு கவளிமய வரும்மோது ஒரு ேீட்டர இம்டகவளிமய 
மவ்ததிரு்ததல, ேரியான மக கழுவுதல, இருமும் மோது வாய் ேற்றும் 

ப்ககாவிட-19 பைவல

துளி்கள்
மகாவிட -19 மநாயால ோதிக்கபேட்ட ஒருவர 
இருேல, தும்ேல, சுகாதாரேினறைி மேசும்மோது 
இந்த நீர்ததுளிகள் கவளிமயற்றைபேடும், மேலும் 
இந்த நீர்ததுளிகள் ஒரு ேீட்டர தூரம் வமர ேரவ 
வாய்பபுள்ளது.

்நைடி பதகாடரபு

மகாவிட -19 மநாயால ோதிக்கபேட்ட நேரகள் 
மநரடியாக கதா்டரபுககாள்வதன மூலம் (மு்ததம் 
ேற்றும் கடடிபேிடி்ததல) மநாமய நேரி்டேிருந்து 
நேருக்கு ேரபேலாம்.

ைரறைமு்க
நீர்ததுளிகள் அருகிலுள்ள கோருள்கள் 
ேற்றும் மேமேகள், கதவுக் கதவுகள் ேற்றும் 
ஹாடகரயிலகள் மோனறை மேற்ேரபபுகளில 
தமரயிறைஙகி கைிேோன மநரம் இருக்கும். இந்த 
கோருடகமள அலலது மேற்ேரபபுகமள்த கதாடடு, 
ேினனர அவரகளின கண்கள், மூக்கு அலலது 
வாமய்த கதாடுவது ஒரு நேமரப ோதிக்கலாம்.

1 meter

மூக்மக மூடுவது ேற்றும் மகயின 
உடபுறைம் அலலது டிஷயூ மேபேரில 
தும்ேல, ேரியான முகக்கவேம் அைிதல 
மோனறை நலல சுகாதார ேழக்கஙகமள 
கம்டேிடி்ததல முமறை, ேற்றும் தடுபபூேி 
நம்ேிம்டமய மநாய் ேரவும் அோய்தமதக் 
குமறைக்க உதவும்.
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ககீமழ உள்ள அறைிகுறைிகளில ேில அலலது அமன்தமதயும் நீஙகள் அனுேவி்ததால, 
உஙகளுக்கு மகாவிட-19 இருக்கலாம். தயவு கேய்து ேரு்ததுவர அலலது 
சுகாதாரப ேைியாளமர்த கதா்டரபு ககாண்டு ேரிமோதமன கேய்துககாள்ளவும்.

ெகாவ�ட்-19இன் 
அறி�றிகள் 

உங்க�க்�த் 
ெத��மா?

மோரவு காய்ச்ேல

வாந்தி

இருேலமூக்கம்டபபு

கண் அழற்ேி

தமலவலிகதாண்ம்ட வலி

சுமவ ேற்றும் 
ேைம் இழபபு

ப்ககாவிட -19 தடுப்பு நடத்ரத்கள் பின்பற்றைப்பட 
்வணடும்

1

5

2

4

6

7

8

1 meter3

ேவரக்காரம் ேற்றும் தண்ைரீில குமறைந்தது 20 
வினாடிகளுக்கு மககமள கழுவவும் அலலது 
ஆலகஹால அடிபேம்டயிலான மக மதய்்ததல 
திரவ்தமதப ேயனேடு்ததவும்.

முமறையான கிருேிநாேினிகமளப ேயனேடு்ததி 
வழக்கோன மேற்ேரபபுகமள சு்ததம் 
கேய்யவும்.

கநருஙகிய கதா்டரபு அமேபபுகமள்த 
தவிரக்கவும்.

ேற்றைவரகளி்டேிருந்து குமறைந்தேடேம் 
ஒரு ேீட்டர தூர்தமத ேராேரிக்கவும்.

இருேல ேற்றும் தும்ேமல முழஙமக அலலது திசு மூலம் 
மூடி மவக்கவும். மூடியு்டன ஒரு குபமே்தகதாடடியில 

திசுக்கமள அபபுறைபேடு்ததுஙகள்.

எபமோதும் சு்ததோன முகக்கவே்தமத 
ஒழுஙகாக அைியுஙகள்.

மூடிய ேற்றும் வமரயறுக்கபேட்ட 
இ்டஙகமள்த தவிரக்கவும்.

கநரிேலான இ்டஙகமள்த தவிரக்கவும்.
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5.1. தயகாரநிர் ்கடடம்:ப்ககாவிட -19 பதகாற்று்நகாய்களின் ்பகாது 
தற்்ககாலி்க பகாது்ககாப்பு நிர்யங்கர்ள அரடயகா்ளம் ்ககாை பின்பற்றை 
்வணடிய நடவடிகர்க்கள் 

ோதுகாபபு மேயஙகளின திறைமேயான 
முகாமே்ததுவ்ததிற்கு தயாரநிமல முக்கியம். 
ககாவிட-19 கதாற்றுமநாய்களின மோது இது 
இனனும் முக்கியோனது.

 ∙ உஙகள் ேகுதியில உள்ள ேலமவறு அோயஙகள், ோதிபபுகள் ேற்றும் 
திறைனகளின அோயஙகமள கதளிவாக புரிந்துககாள்வது ேிக முக்கியம். 

 ∙ இயற்மக அனர்தத அோயஙகள்: ோவட்ட மேரி்டர மேலாண்மே ேிரிவு 
அவரகள் ஏற்கனமவ மேகரி்தது கதாகு்ததுள்ள இ்டர வமரே்டஙகள் ேற்றும் 
ேிறை தகவலகமளப ேகிரவதன மூலம் உஙகளுக்கு உதவ முடியும்.

 ∙ ககாவிட-19 அோயஙகள்: உஙகள் மேய்ததின சுகாதார அதிகாரி (MOH) 
தற்மோது மவகோக ேரவி வரும் ேகுதிகமள அம்டயாளம் காை ககாவிட-
19 ேரவும் அோய்தமதப புரிந்துககாள்ள உதவுவார, இதனால ோதுகாபபு 
நிமலய முகாமே்ததுவ திட்ட்ததில கூடுதல ோதுகாபபு ந்டவடிக்மககமள 
எடுக்க முடியும். 

 ∙ உஙகள் ேகுதியில உள்ள ோதுகாபபு நிமலயஙகளின ேடடியமலப 
புதுபேிக்கவும். ககாவிட-19இன அோய்தமதப கோறு்தது, ோதுகாபபு நிமலய்ததில 
தஙகுவதற்கு குடும்ே அலகுகளிம்டமய மோதுோன உ்டல தூர்தமத ேராேரிக்க 
உஙகளுக்கு கூடுதல ோதுகாபபு நிமலயஙகள் மதமவபே்டலாம். மகாள 
மகமயடடில உள்ள கோது விதி, ஒரு நேருக்கு 3.5 ேீ 2 முதல 7 ேீ 2 வமர 
மதமவபேடும் நிமலயான குமறைந்தேடே இ்ட்தமத இரடடிபோக்க மவண்டும். 
குடும்ே அலகுகளுக்கு இம்டமய நியாயோன தூர்தமத மவ்தது குடும்ேஙகள் 
ஒனறைாக இருக்க மவண்டும்.

 ∙ மக கழுவுதல ேற்றும் மக சுகாதாரம் ககாவிட-19க்கான முக்கிய கதாற்று 
தடுபபு வழிமுமறைகள் எனேதால, ேரிந்துமரக்கபேட்ட மக கழுவும் 
நம்டமுமறைகமள கம்டேிடிக்க நீஙகள் கழிபேமறைகள் ேற்றும் நீர விநிமயாக 
வேதிகமள ஏற்ோடு கேய்யும்மோது அதிக தண்ைரீ, ேவரக்காரம் ேற்றும் 
ோனிம்டேர விநிமயாக்தமத உறுதி கேய்யுஙகள்.

 ∙ கழிபேமறைகள் ேற்றும் மக கழுவும் இ்டஙகளில கூட்ட கநரிேமலக் குமறைக்க, 
ோதுகாபபு நிமலய்ததில வேதிகளின எண்ைிக்மகமய அதிகரிபேமத கரு்ததில 
ககாள்ளவும். ோதுகாபபு நிமலயம், கழிவமறைகள், மநாய்வாய்பேட்ட அமறை, 
ேமேயலமறை ேற்றும் ோபோடடு ேகுதிகளின நுமழவாயிலில மக கழுவுதல 
புள்ளிகள் மதமவ.

 ∙ மோதுோன அளவு மேகரி்தது மேேி்தது 
மவக்கவும்:

 ∙ முகக்கவேஙகள் (ேீண்டும் 
ேயனேடு்ததக்கூடிய துைி 
முகக்கவேஙகமளப ேயனேடு்ததலாம்): 
வழக்கோன மநாக்கஙகளுக்காக ஒரு 
நேருக்கு வார்ததிற்கு 2 மோதுோனதாக 
இருக்கும்.

 ∙ ேவரக்காரம் ேற்றும் கிருேிநாேினிகள்.

 ∙ ேந்மதக்ததிற்கி்டோன மநாயாளிமயக் 
கண்்டறைிந்தால ேற்றும் அதற்குப ேிறைகு 
தனிபேட்ட ோதுகாபபு உேகரைஙகளின 
(PPE) முழுமேயான கதாகுபபுகள் 
ேயனேடு்ததபே்ட மவண்டும். ஒரு 
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு இரண்டு கேட 
PPEக்கள் மோதுோனதாக இருக்கும், 
கூடுதல கதாகுதிகள் ேிரிவு அளவில 
கிம்டக்கும். PPE களில குமறைந்தேடேம் 
ஒரு கவரல/கவுன, அறுமவ ேிகிச்மே 
முகமூடி, மக மகயுமறைகள் ேற்றும் 
ஒரு கண் கவேம் ஆகியமவ அ்டஙகும்.

 ∙ இனஃபரா-கரட (IR) கவபேோனிகள்: 
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு 2 ேிறைந்ததாக 
இருக்கும், ஆனால கேயலிழபபு 
ஏற்ேட்டால ேிரிவுகள் ேட்ட்ததிலிருந்து 
உ்டனடியாக கிம்டக்கபகேற்றைால, ஒரு 
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு 1 IR 
கவபேோனிமயப ேயனேடு்ததலாம்.  
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5.2. ப்ககாவிட-19இன் ்பகாது ஒரு பகாது்ககாப்பு நிர்யத்ரத 
நிரவகிககும் ்பகாது எடுக்க ்வணடிய கூடுதல படி்கள்

ோதுகாபபு நிமலய்தமத நிறுவும் மோது, ஒருவருக்கு 
நேர கதா்டரபு ேற்றும் மநாய் ேரவுவமத குமறைக்க 
எபமோதும் ந்டவடிக்மக எடுக்கவும். ‘தயார நிமலயில’ 
வழஙகபேட்ட வழிகாடடுதமல முழுமேயாகப 
ேினேற்றுஙகள்.

 ∙ குடியிருபோளரகளின ோதுகாபபு 
ேற்றும் தனியுரிமேமய 
ோதிக்காேல, மோதுோன 
காற்மறைாட்ட்தமத உறுதி 
கேய்யவும்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய்ததில வேிக்கும் 
குடும்ே அலகுகளுக்கு இம்டமய 
எபமோதும் மோதுோன இம்டகவளி 
இருபேமத உறுதி கேய்யவும்.

 ∙ ககாவிட-19 வழக்குகளின 
கதா்டரபுகமளக் கண்்டறைிய 
வேதியாக, குடியிருபோளரகளின 
வருமக ேற்றும் ோதுகாபபு 
நிமலய்ததிலிருந்து கவளிமயறும் 
திகதி உள்ளிட்ட ேதிவுகமளப 
ேராேரிக்கவும். ோதுகாபபு 
நிமலய்ததிற்கு ஊழியரகள் 
ேற்றும் ேிறை ோரமவயாளரகள் 
கதா்டரோக அமத தகவல ேதிவு 
கேய்யபே்ட மவண்டும். மதமவ 
ஏற்ேட்டால கதா்டரபுகமளக் 
கண்்டறைிவதில ஏமதனும் 
ேிரே்தமத இது குமறைக்கலாம்.

 ∙ ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு 
சுற்றுவட்டார்தமத ோதுகா்ததல 
ேற்றும் ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு 
ேற்றும் நேரகளின மதமவயற்றை 
நகரவுகமள தடுக்க. ோதுகாபபு 
நிமலய்ததிற்கான 
நுமழவாயிலகளின 
எண்ைிக்மகமய 
குமறைந்தேடேோக மவ்ததிருஙகள், 
முனனுரிமே ஒரு மக கழுவும் 
நிமலய்தது்டன ஒரு 
நுமழவாயில. அவேரகால 
கவளிமயற்றைஙகள் என 
அம்டயாளம் காைபேட்ட எந்த 
வாேலகமளயும் வாயிலகமளயும் 
தடுக்காததும் முக்கியம்.

 ∙ கதாற்றுமநாய் கால்ததில 
முகக்கவேம், ோனிம்டேர, 
மகயுமறை உள்ளிட்ட ேிறு 
வியாதிகள் ேற்றும் 
காயஙகளுக்கு ேிகிச்மேயளிக்க 
மதமவயான அடிபேம்ட 
ேருந்துகள் ேற்றும் ேரு்ததுவ 
கோருடகள் அ்டஙகிய 
முதலுதவி கேடடிமய 
மவ்ததிருஙகள். 

Records
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 ∙ ஒரு தனி அமறைமய முதலுதவி 
அமறையாக அம்டயாளம் காை 
முடிந்தால, இது எந்த ந்டோடும் 
சுகாதார ேரு்ததுவேமனயின மதரவு 
அமறையாகவும் ேயனேடு்ததபே்டலாம். 
இந்த அமறையில நலல காற்மறைாட்டம், 
இயற்மகயான சூரிய ஒளி, மக 
கழுவும் இ்டம், முடிந்தால தனி 
கழிவமறை, ேடுக்மக, மூடிய கதாடடி 
மோனறை திசுக்கள், ேயனேடு்ததபேட்ட 
முகக்கவேஙகள் ேற்றும் 
தனியுரிமேக்காக திமர மோனறை 
அசு்ததோன கோருடகமள 
அகற்றைவும்.

 ∙ அமனவரும் முகக்கவேம் அைிவமத 
எபமோதும் உறுதி கேய்யவும். மகதிகள், 
சுகாதாரப ேைியாளரகள் ேற்றும் ேிறை துமை 
ஊழியரகள் ேற்றும் ோரமவயாளரகள். 
வழிகாடடுதலகமளப ேினேற்றைி, 
ேயனேடு்ததபேட்ட முகக்கவேஙகமள 
ோதுகாபோக அகற்றுவதும் முக்கியம். 
ேயனேடு்ததபேட்ட முகக்கவேஙகள் ேற்றும் 
PPE களுக்கு ஒரு தனி கழிவு்த கதாடடிமய 
ேஞேள் நிறை்ததில கே்டல இயக்கபேடும் 
அலலது ஒரு மூடி ககாண்்ட ஒரு கதாடடிமய 
மவ்ததிருஙகள். 

 ∙ காய்ச்ேல, ேயை வரலாறு, 
ககாவிட -19 வழக்குகளு்டன 
ோ்ததியோன கதா்டரபு வரலாறு 
ேற்றும் ஐஆர கவபேோனிமயப 
ேயனேடு்ததி கவபேநிமலமய 
அளவிடுவதன மூலம் 
சுருக்கோக மநரகாைல ேற்றும் 
காய்ச்ேமலப ேரிமோதிபேதன 
மூலம் சுவாே மநாய்்தகதாற்மறைக் 
குறைிக்கும் எந்த அறைிகுறைிகளுக்கும் 
திமரயில வேிபேவரகள்.

ஐஆர பவப்பைகானிரயப் பயன்படுத்தவும்:

 ∙ மகதிகளின ஆரம்ே 
ேரிமோதமனக்காக

 ∙ தினேரி காய்ச்ேல கண்காைிபபுக்காக

 ∙ துமை ஊழியரகள் ேற்றும் 
ோரமவயாளமர்த திமரயி்ட

 ∙ குடிேக்களுக்கு முக்கிய்ததுவம் 
குறைி்தது முதல நாளிமலமய சுகாதார 
கலவிப கோருள்கமள 
காடேிபேடு்ததி ேரபபுஙகள்:

 ∙ எலலா மநரஙகளிலும் 
ஒருவருக்ககாருவர 1 ேீ 
தூர்தமத மவ்ததிருஙகள், 
குறைிபோக, வரிமேகள் ேற்றும் 
ேலமவ, குளியல ோபோடு 
ேற்றும் கோழுதுமோக்கு ேகுதிகள் 
மோனறை ேிறை கூட்டஙகளில. 
வரிமேப ேகுதிகளில 1 ேீட்டர 
தூர்தது்டன மகாடுகமளக் 
குறைிக்கவும்.

 ∙ சுவகராடடிகள், ேதாமககள், கோது 
முகவரி அமேபபுகள், 
கதாமலக்காடேி, ேலடிேீடியா 
பகராகஜக்்டர அலலது டிஜிட்டல 
டிஸபமளக்கமளப ேயனேடு்ததி 
சுகாதாரக் கலவிப கோருமளப 
ேரபபுஙகள்.

 ∙ ேவரக்காரம் ேற்றும் ஓடும் நீரில 
மககமளக் கழுவுதல ேற்றும் அது 
அசு்ததோன/அழுக்காகும் மோகதலலாம்.

 ∙ முகக்கவேஙகமள முமறையாக அைிவது.

 ∙ காய்ச்ேல மோனறை காய்ச்ேலுக்கு 
வழிவகுக்கும் எந்தகவாரு உறுபபுக்கும் 
கவளிபேடுவமத்த தவிரபேது (எ.கா: 
ேமழயில நமனவது).

1 meter
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ககாவிட -19 இன தனமேமயப கோறு்ததவமர, இந்த மநாய் 
திடீகரன எந்த மநர்ததிலும் ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்குள் இருந்து 
அறைிமுகபேடு்ததபே்டலாம் அலலது கவளிபே்டலாம். எனமவ, எபமோதும் 
விழிபபு்டன இருஙகள் ேற்றும் ோதுகாபபு ந்டவடிக்மககமள கதா்டரந்து 
ேராேரிக்கவும்.

 ∙ ககாவிட-19 கதாற்று இருபேதாக ேந்மதகிக்கபேடும் நேரகளு்டன ேழகும் 
மோது சுகாதாரப ேைியாளரகள் கோரு்ததோன PPE அைிய மவண்டும்.

 ∙ மக கழுவுதல ேற்றும் மக சுகாதாரம், வழக்கோன மேற்ேரபபுகள், கோருடகள் 
ேற்றும் கழிபேமறை ேகுதிகமள முமறையாக சு்ததம் கேய்தல ேற்றும் கிருேி 
நீக்கம் கேய்தல உள்ளிட்ட IPC ந்டவடிக்மககமள கேயலேடு்ததுதல ேற்றும் 
கண்காைி்ததல. நிரவாக ேைியாளரகள், ோரமவயாளரகள் ேற்றும் திரும்பும் 
மகதிகள் (அ்ததியாவேிய மநாக்கஙகளுக்காக ோதுகாபபு நிமலய்தமத விடடு 
கவளிமயறை அனுேதிக்கபேட்டவரகள்) உடே்ட அமனவரும் ோதுகாபபு 
நிமலய்ததிற்குள் நுமழவதற்கு முன ேவரக்காரம் ேற்றும் தண்ைரீில 
மககமளக் கழுவ மவண்டும்.

 ∙ மநாய்வாய்பேட்ட ஆண் ேற்றும் கேண் ேக்களுக்கு தனி கழிபேமறைகமள 
ஒதுக்கி, ோனிட்டரி நாபகினகள், குழந்மத ்டயபேரகள் ேற்றும் ேிறை 
கழிவுகமள அகற்றை தனி கதாடடிகமள வழஙகவும். கேண்கள் கழிபேமறைகளில, 
ககாக்கிகள்/ேலமக மோனறை ேரியான சுகாதார முகாமே்ததுவ்தமத எளிதாக்க 
ேிறைிய ோற்றைஙகமள உறுதிகேய்து ககாள்ளுஙகள் (ோரக்கவும் சுகாதாரம்/
ஓய்வு அமறைகளில சுகாதார்த தகவலகளு்டன சுகாதார நாபகினகமள 
மவ்ததிருஙகள் ேற்றும் ேயனேடு்ததபேட்ட நாபகினகமள முகாேிற்குள் 
ோதுகாபோக அகற்றுவமத உறுதி கேய்யவும்).

 ∙ கோரு்ததோன கிருேிநாேினி கமரேலு்டன கழிபேமறைகமள ஒரு நாமளக்கு 
ேல முமறை சு்ததம் கேய்யவும். ோதுகாபபு நிமலயம் கேயலேடும் மோது 
இந்த க்டமேகமளச் கேய்ய நீஙகள் ோதுகாபபு நிமலய்ததில 
உ்ளளவரகளி்டேிருந்து ஒரு ேடடியமல உருவாக்கலாம்.

 ∙ குமறைந்த எண்ைிக்மகயிலான 
ஊழியரகள் குடியிருபோளரகளு்டன 
கதா்டரேில இருபேமத கதா்டரந்து 
உறுதிகேய்க. ோதுகாபபு 
நிமலயஙகளுக்கு கவளியாடகள் 
வருவமத கடடுபேடு்ததுஙகள். 

அதி்க முன்னுரிரை: பகாது்ககாப்பு நிர்யங்களில 
ப்ககாவிட-19 ரவைஸ் பைவுவரதத் தடுக்கவும்.

5.3. குடியிருப்பகா்ளர்களின் ஆ்ைகாககியம் ைற்றும் பகாது்ககாப்ரப 
உறுதி ப்சயதல 

1. ோதுகாபபு நிமலய்ததில வேிக்கும் அமன்தது ஊழியரகள், ோரமவயாளரகள் 
ேற்றும் ேக்களிம்டமய தினேரி அடிபேம்டயில ேற்றும் ஒரு நாமளக்கு 
இரண்டு முமறை ஐஆர கவபேோனிமயப ேயனேடு்ததி காய்ச்ேமலச் ேரிோரக்க 
மவண்டும்.

2. ேைியாளர ஒரு நாமளக்கு ஒரு முமறையாவது ோதுகாபபு நிமலய்ததில உள்ள 
அமன்தது குடும்ேஙகளுக்கும் கேனறு மகடக மவண்டும்:

 ∙ காய்ச்ேல,

 ∙ இருேல,

 ∙ மூச்சு விடுவதில ேிரேம்,

 ∙ மூக்கு ஒழுகுதல,

 ∙ கதாண்ம்ட வலி,

 ∙ உ்டல வலிகள் ேற்றும் 
வலிகள்

 ∙ வயிற்றுபமோக்கு

 ∙ அமனாஸேியா (வாேமன 
உைரவு இழபபு)

ஒனறு அலலது அதற்கு மேற்ேட்ட குடியிருபோளரகள் ககாவிட-19 இன 
அறைிகுறைிகமளக் காடடுகிறைாரகளா எனேமதக் கண்காைிபேது முக்கியம். ககீமழ 
உள்ள ேடிகமளப ேினேற்றைவும்: 

்கழிவு்கர்ள முரறையகா்க அ்கற்றுவரத உறுதி ப்சயதல
ேயனேடு்ததிய முகமூடிகள், PPE ேற்றும் மவறு எந்த ேரு்ததுவ கழிவுகமளயும் 
ேிரி்தது அகற்றுவதில கூடுதல முயற்ேி எடுக்கபே்ட மவண்டும். உள்ளாடேி 
வழிகாடடுதலகளினேடி உள்ளாடேி அதிகாரிகளு்டனும் கோது சுகாதார 
ஊழியரகளு்டனும் ஒருஙகிமை்தது கழிவுகமள (ேரு்ததுவ ேற்றும் 
ேரு்ததுவேற்றை கழிவுகள்) ேற்றும் கழிவுகமள அகற்றுவது.

பகாது்ககாப்பு நிர்யத்ரத எப்்பகாதும் சுத்தைகா்க ரவத்திருங்கள்!
கோது மநாக்க்ததிற்காக கிருேிநாேினிகள் ஒவகவாரு நாளும் கோதுப ேகுதிகள் 
ேற்றும் குடியிருபபு ேகுதிகமள கிருேி நீக்கம் கேய்ய ேயனேடு்ததபே்டலாம். 
கிருேிநாேினிகமள்த கதளிபேதற்காக ககாவிட -19 இன ேந்மதக்ததிற்கி்டோன 
அலலது உறுதிபேடு்ததபேட்ட வழக்குகமளக் மகயாள விரும்பும் எந்த PPEயும் 
ேயனேடு்ததபே்டாேல இருபேது முக்கியம். விவோய-இரோயனஙகமளக் 
மகயாளப ேயனேடும் கோது மநாக்கம் PPE கள், இந்த மநாக்க்ததிற்காக 
மோதுோனது. கோது சுகாதார துமறை ஊழியரகள் சு்ததம் ேற்றும் கிருேி நீக்கம் 
கேய்யும் முழு கேயலமுமறைமயயும் மேற்ோரமவயிடுவாரகள்.

ஜகாககிைரத! படஙகு ்ககாயச்சலின் ்பகாதும் தர்வலி ைற்றும் ப்ககாவிட -19 
உடல வலி ்பகான்றை சி் அறிகுறி்கள் ஏற்பட்காம். சி் ்நைங்களில, ஒருவர  

ப்ககாவிட-19 ைற்றும் படஙகு ஆகிய இைணடகாலும் பகாதிக்கப்பட்காம்.                        

ப்சயயககூடியரவ 
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பகாது்ககாப்பு நிர்யத்தில ்சந்த்கத்திற்கிடைகான ப்ககாவிட -19 வழககு 
்கணடறியப்படடகால, சிறைப்பு கிருமிநகாசினி நரடமுரறைரயப் பின்பற்றைவும்
தற்மோதுள்ள வழிகாடடுதலகளினேடி, கோது சுகாதார ஊழியரகளின ஆதரவு 
ேற்றும் வழிகாடடுதலு்டன மஹமோகுமளாமரட கமரேல ேற்றும்/அலலது 70% 
ஆலகஹால ேயனேடு்ததவும்.

வழக்கைகான ்தரவககு ்ைல கூடுதல நீர வழங்கல வழங்கவும்
குறைிபோக மக கழுவுதல ேற்றும் சு்ததம் கேய்வதற்கான அதிகபேடியான 

ேயனோடம்ட பூர்ததி கேய்ய. நீர வழஙகல ேிகவும் குமறைவாக இருக்கும் 

சூழநிமலகளில, ஒரு நேருக்கு ஒரு நாமளக்கு குமறைந்தது 30L கிம்டக்க 

மவண்டும்.

முகக் கவே்தமத 
கழற்றைவும்.

ேிளாஸடிக் மேயில 
முகக்கவே்தமத 

இ்டவும்.

அதமன இரண்்டாக 
ேடிக்கவும்.

குபமே்தகதாடடியில 
ேிளாஸடிக் மேமய 

இ்டவும்.

காது கோருகியினால 
சுற்றைி கட்டவும்.

ஆகக் குமறைந்த 30 
கேக்கனகளுக்கு 

மககமள கழுவவும்.

1

4

2

5

3

6

முரறையகா்க மு்கக்கவ்சத்ரத 
அ்கற்றுவது எவவகாறு?

்கவனத்துடன் உைவு விநி்யகாகிக்கவும் 
ைற்றும் சு்ககாதகாை வழி்ககாடடுதல்களுககு 
இைங்கவும் 
ஆரம்ே கட்ட்ததில கவளியில இருந்து 
ேமே்தத உைவாக இருக்கும். இ்ததமகய 
உைவு தயாரிபேது கள சுகாதார ஊழியரகளின 
மேற்ோரமவயில கேய்யபே்ட மவண்டும். 
எவவாறைாயினும், ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்குள் 
ேமூக ேமேயல முடிந்தவமர ேகீக்கிரம் 
கதா்டஙகபே்ட மவண்டும், கவளியில இருந்து 
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு மநாய் வரும் 
அோய்தமதக் குமறைக்க மவண்டும். எந்தகவாரு 
ேரியான காரை்ததிற்காகவும் ேமூக ேமேயல 
நம்டமுமறையில ோ்ததியேிலமல எனறைால, ஒரு 
மூல்ததிலிருந்து அ்ததமகய உைமவ வழஙகுவது 
ஊக்குவிக்கபேடும்.

குடும்ப அ்கு்களுககு எப்்பகாதும் 
்்ககாப்ரப்கள், தடடு்கள், ்கைணடி்கர்ள 
பகிரவரத ைடடுப்படுத்தவும்.

முடிநதவரை, பகாது்ககாப்பு நிர்யத்திற்குள் 
வரும் துரை ஊழியர்களின் 
எணணிகர்கரய ்கடடுப்படுத்துங்கள்:
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்குள் அ்ததியாவேிய 
கேயலோடுகமளச் கேய்ேவரகளுக்கு ேடடுமே 
அனுேதி வழஙகபேடுகிறைது. ோதுகாபபு 
நிமலய்ததிற்கு வருேவரகமள எபமோதும் 
அனுேதிக்கக் கூ்டாது.

பகாது்ககாப்பு நிர்யத்திற்கு உள்்்ளயும் 
பவளி்யயும் குடியிருப்பவர்களின் 
நடைகாடடத்ரத ஊககுவிக்கவும்: 
ேிக முக்கியோன அலலது அவேர காரைேினறைி, 
ககாவிட -19 ேரவுவமதக் குமறைபேதற்கும் ேற்றும் 
ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்குச் கேலவதற்கும். 
எதிரகால கண்காைிபபு ந்டவடிக்மககளுக்கு 
வேதியாக அவரகளின இயக்கஙகள் ோதுகாபபு 
நிமலய நிரவாக்ததால நிரவகிக்கபேடடு ேதிவு 
கேய்யபே்ட மவண்டும்.

ப்சயயககூடகாதரவ
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நன்ப்ககாரட விநி்யகா்கம் பகாது்ககாப்பு 
நிர்யங்களுககுள் ஊக்கப்படுத்தப்பட 
்வணடும்: 
அ்ததியாவேியேற்றை அமன்தது கோருடகமளயும் 
விநிமயாகிபேதமன கடடுபேடு்ததுவதற்கு 
ஊக்குவிக்கவும். அமன்தது அ்ததியாவேிய 
நிவாரைப கோருடகளும் ோதுகாபபு நிமலய 
நிரவாக்ததால (அலலது முனனுரிமேப ேிரிவு 
ஊழியரகளால) மகயகபேடு்ததபேடடு அமன்தது 
மகதிகளுக்கும் ேேோன ேற்றும் கவளிபேம்டயான 
முமறையில விநிமயாகிக்கபே்ட மவண்டும். 
நனககாம்டயாளரகள் கோருடகமள மநரடியாக 
மகதிகளி்டம் ஒபேம்டபேது ஆே்தமத குமறைக்க 
அனுேதிக்கக்கூ்டாது.

5.4. ்சந்த்கப்படும் ப்ககாவிட-19 ்நகாயகாளி ஒரு பகாது்ககாப்பு 
நிர்யத்திலிருநது ்கணடுபிடிக்கப்படடகால பின்பற்றை ்வணடிய 
படி்கள்  
கடுமேயான சுவாேக்குழாய் மநாய்்தகதாற்றைின 
அறைிகுறைிகமளக் ககாண்்ட ஒரு மநாயாளி, ோதுகாபபு 
நிமலய்ததின நுமழவாயிலின ஆரம்ே்த திமரயி்டலில, 
அறைிகுறைி கண்காைிபேின மோது, ோதுகாபபு நிமலய்ததின 
நுமழவாயிலில ேைியாளரகள் ேற்றும் ோரமவயாளரகமள்த 
திமரயிடும் மோது அலலது சுய அறைிக்மக கேய்த நேரகமளக் 
காைலாம் . 

ஒரு ோதுகாபபு நிமலய்ததிலிருந்து ேந்மதக்ததிற்கி்டோன 
ககாவிட -19 மநாயாளி கண்டுேிடிக்கபேட்டால, தனிநேரகளின 
கண்ைியம் ேற்றும் ோதுகாபமே உறுதி கேய்ய, 
தனிமேபேடு்ததமல ஊக்குவிக்கவும், ேிகிச்மேக்காக 
உ்டனடியாக ேரிந்துமர கேய்யவும், கோதுேக்களின 
மகாே்தமத தவிரக்கவும் நிமலமே கவனோக மகயாளபே்ட 
மவண்டும்.

கடுமேயான சுவாேக்குழாய் மநாய்்தகதாற்றைின 
அறைிகுறைிகளு்டன ேந்மதகபேடும் அமன்தது 
நேரகளுக்கும் மநரடியாகமவா அலலது கள சுகாதாரப 
ேைியாளரகள் மூலோகமவா சுகாதார ேரு்ததுவ 
அதிகாரிக்கு (MOH) கதரிவிக்கவும்.

இதுமோனறை அமன்தது மநாயாளிகளுக்கும் 
ோதுகாபபு நிமலய்ததில ஒரு ேதிமவடு 
ேராேரிக்கபே்ட மவண்டும்.  

சுகாதார ேரு்ததுவ அலுவலரின 
வழிகாடடுதலின ககீழ, மநாயாளிகள் 
கடுமேயாக மநாய்வாய்பேடடிருந்தால 
அவரகமள ோற்றுவதற்கு 1990 சுவகேரியா 
ஆம்புலனஸ மேமவயின உதவிமயப 
கேறுஙகள்.

அம்டயாளம் காைபேட்ட அமன்தது ேந்மதக நேரகமளயும் 
சுகாதார ஊழியரகள் ோரக்கும் வமர அம்டயாளம் காைபேட்ட 
தனி அமறையில தனிமேயில மவக்கவும்.  ேந்மதகபேடும் 
அமன்தது நேரகளும் முகக்கவேம் அைிவது, உ்டல தூர்தமத 
ேராேரிபேது, மக சு்ததிகரிபோனகமளப ேயனேடு்ததுதல ேற்றும் 
ேற்றை அமன்தது IPC வழிகாடடுதலகமளயும் ேினேற்றுவமத 
உறுதிகேய்க. முகக்கவேஙகள், ோனிம்டேரகள் ேற்றும் மூடிய 
கழிவு்த கதாடடிகள் மோனறைவற்மறை அவரகள் ேயனேடு்ததும் 
கோருடகமள அபபுறைபேடு்தத வழஙகவும்.
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5.5. உறுதிப்படுத்தப்படட வழககு அல்து ப்ககாவிட-19 இன் 
பநருஙகிய பதகாடரபு்கள் பகாது்ககாப்பு நிர்யத்திலிருநது 
்கணடுபிடிக்கப்படடகால பின்பற்றை ்வணடிய படி்கள் 

5.6. ப்ககாவிட-19 பதகாற்று்நகாய்களின் ்பகாது பகாது்ககாப்பு 
நிர்யங்கர்ள நீககுதல 

ேரு்ததுவேமனக்கு ேரிந்துமரக்கபேட்ட மநாயாளிக்கு ககாவிட-19 க்கு ோதகோக 
இருபேது கண்்டறைியபேட்டால அலலது உறுதிபேடு்ததபேட்ட வழக்கின கநருஙகிய 
கதா்டரபு ோதுகாபபு நிமலய்ததில காைபேட்டால, சுகாதார ேரு்ததுவ 

A. இந்த கேய்தி ோதுகாபபு நிமலய்ததின மகதிகளுக்கு கதரிவிக்கபே்ட 
மவண்டும் ேற்றும் அவரகளிம்டமய மதமவயற்றை ேதீிமய்த தடுக்க 
ோ்ததியோன அமன்தது ந்டவடிக்மககளும் எடுக்கபே்ட மவண்டும். உ்டனடி 
குடும்ே உறுபேினரகள் ேற்றும் மநாயாளியின ேிறை கநருஙகிய கதா்டரபுகமள 
அம்டயாளம் காை கோது சுகாதார ஊழியரகளுக்கு அமன்தது ஆதரவும் 
வழஙகபே்ட மவண்டும்.

B. கோது சுகாதார ஊழியரகளால நிறுவபே்டக்கூடிய எந்தகவாரு 
தனிமேபேடு்ததல, மோதமன, தனிமேபேடு்ததல நம்டமுமறைகமள 
ஆதரிக்கவும். கோது சுகாதார ஊழியரகளின வழிகாடடுதலின ககீழ கூடுதல 
ோதுகாபபு ந்டவடிக்மககள் எடுக்கபே்ட மவண்டும்.

C. மநாய் ேரவும் அோய்தமத்த தவிரபேதற்காக, ோதுகாபபு நிமலய்ததிற்கு 
ேக்கள் ேற்றும் மதமவயற்றை நகரவுகமள்த தடுக்க இதுமோனறை 
சூழநிமலகளில குடியிருபோளரகளுக்கு கூடுதல ோதுகாபமேயும் 
ோதுகாபமேயும் வழஙகவும்.. 

A. ோதுகாபபு நிமலயஙகமள அகற்றுவதற்கான ஒரு முமறையான, ேற்றும் 
ோதுகாபோன மூமலாோய்தமத ஏற்றுக்ககாள்வது தற்மோதுள்ள 
வழிகாடடுதலகமளப ேினேற்றை மவண்டும். 

B. கோது மநாக்கஙகளுக்காக கிருேிநாேினிகளு்டன கூடுதல கிருேி நீக்கம் 
கேய்வது வளாக்ததின உரிமேயாளரகள்/ேஙகாளிகள் (முனனாள். ேள்ளிகள், 
பூோரிகள் ேற்றும் மகாவிலகளின “தயாகஙகள்” முதலியமவ) 
முனனிமலயில அவரகளுக்கு மேலும் உறுதியளிக்கும்.

C. கிருேிநாேினி திரவம், ேவரக்காரம், முகக்கவேம் மோனறை கோருடகள் 
மோதுோன அளவில கிம்டபேமத உறுதி கேய்யவும்.

D. அடிக்கடி ேயனேடு்ததபேடும் கோருள்கள் ேற்றும் மேற்ேரபபுகமள 
(கடடி்டஙகளின தளம், மேமேகள், நாற்காலிகள், கதவுக் கதவுகள், ஜனனல 
ேிமரம்கள், சுவிடச் கோ்ததானகள் ேற்றும் ேிறை உேகரைஙகள் அலலது 
தளோ்டஙகள்) முமறையான சு்ததம் ேற்றும் கிருேி நீக்கம் கேய்வமத 
உறுதிகேய்க..

5.7. இடம்பபயரநத ைக்களுடன் அனுதகாபம் 

ககாவிட -19 மோனறை கதாற்று மநாய்கள் அதிக அளவில ேக்கள் கூடும் 
இ்டஙகளில ேிக மவகோக ேரவும். கதாற்று தடுபபு ேற்றும் கடடுபோடு (IPC) 
ந்டவடிக்மககள் ேற்றும் மக கழுவுதல ந்ட்தமதகள் கேரிய கூட்டஙகளுக்கு 
ே்ததியில இ்ததமகய கதாற்று மநாய்கள் ேரவுவமதக் குமறைக்கும்.

முமறையற்றை கழிவுகமள அகற்றுவது க்டஙகு ேரவுவதற்கு வழிவகுக்கும். 
மோேோன நீர ேற்றும் சுகாதாரம் நீர ேரவும் மநாய்கள் ேரவுவதற்கு 
வழிவகுக்கும். 

யகாருககு ்வணடுைகானகாலும் ப்ககாவிட -19 பதகாற்றை்காம்!

இந்த மகமயடடில ேரிந்துமரக்கபேட்ட அமன்தது 
ந்டவடிக்மககளும் இருந்தமோதிலும், யாராவது ககாவிட-19 
மநாயால ோதிக்கபேடடிருந்தால, அந்த நேமர குற்றைம்ோட்டமவா 
அலலது அவேதிக்கமவா கூ்டாது.
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நூல ேடடியல

 ∙ COVID-19 guidance based on humanitarian standards:  
https://spherestandards.org/coronavirus/

 ∙ Camp coordination and Camp management: Gender equality and 
specific sectors: 
https://www.gihahandbook.org/media/pdf/en_topics/Safety Center_
coordination_and_Safety Center_management.pdf

 ∙ IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings with the 
IASC Global CCCM Cluster. Mental Health and Psychosocial Support 
in Emergency Settings: What should Camp Coordination and Camp 
Management Actors Know?

 ∙ Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) reference 
materials -  IASC Guidelines on MHPSS in Emergencies, IOM Manual 
on Community-Based Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergencies and Displacement and COVID-19 Guidance and Toolkit for 
Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Teams

 ∙ Search and Rescue Guidelines during COVID-19 and Camp Management 
Guidelines during COVID-19:  
https://drive.google.com/file/d/1PTDFH4k1Z0kgJeBAxTclSoxNR5oRtc
NW/view

 ∙ Minimum Standards for Prevention and Response to SGBV during 
Emergencies, UNFPA

 ∙ Our Voices Matter: The views of children on emergency preparedness 
and response in Sri Lanka, 2017, Save the Children and UNICEF

முககிய பதகாடரபு இ்க்கங்கள் 

பபயர பதகார்்பசி 
இ்க்கம்

அனர்தத முகாமே்ததுவ நிமலயம் 117

ககாவிட-19 கதா்டரேில ஆமலாேமன கேறுவதற்கான 
உதவி மேமவ

1390

மேலோகாை்ததில வடீடில தனிமேபேடு்ததபேடடுள்ள 
ககாவிட-19 மநாயாளிகமள மகயாள்வதற்கான 
எஸஎம்ஸ தீரவு ேற்றும் உதவி மேமவ

1904

அவேரகால ேற்றும் ேீடபு சுமவ – தீயமைபபு மேமவ 
திமைக்களம் 

110

மதேிய உதவி மேமவ 118

கோலிஸ அவேரகால உதவி மேமவ 119

24 ேைிமநர மும்கோழி உதவி மேமவ 1999

கேண்கள், ேிறுவர விவகாரஙகள், ேற்றும் ேமூகப 
ோதுகாபபு அமேச்ேின 24 ேைிமநர உதவி மேமவ

1938

மதேிய ேனநல உதவி மேமவ 1926

CCC உதவி மேமவ (இலஙமகயில இலவே 
உளவள்ததுமை மேமவ)

1333

மதேிய ேிறுவர ோதுகாபபு அதிகார ேமே 1929

அரோஙக தகவல நிமலயம் 1919

அம்ேியுலனஸ மேமவ 1990

கேண்கள், ேிறுவர விவகாரஙகள், ேற்றும் ேமூகப 
ோதுகாபபு அமேச்ேின ேமூக ோதுகாபபு ேிரிவு

011 2887349

இலஙமக கோலிஸ கேண்கள் ேைியகம் 011 2444444

ேமூக மேமவகள் திமைக்களம் 011 2187050
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நீங்கள் பகாது்ககாப்பகா்க இருங்கள்!



கவளியடீு ேற்றும் அறைிமுகம்: 
அனர்்த்த அெொயக் குமைப்பு சர்வத்தச ்தினம் (IDRR)

13 ஒக்தடொெர் 2021


