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23 பிப்லொி 2021 இன் படி இந்தத் த லல் ெொிொனது ரலும் த லல் அமி
www.gov.scot/coronavirus இவைப்வபக் ிரிக் கெய்வும்.
படிந்த லவ பயயம் லறக் ொன லொழ்க்வ க்குத் தியம்ப பற்ெிக்கும் அரத
ரலவரிய வலஸ் பொதிப்வபக் குவமத்து அங்ர ர நிறுத்தி வலப்பரத ங் ள்
கெல் திட்டத்தின் ரநொக் ொகும். இவத அவடலதற்கு ங் ரிடம் ஆறு பக் ி
யலி ள் உள்ரன:







ங் ள் தடுப்பூெித் திட்டத்வத லிவலொ நவடபவமில் அமிப ம் கெய்தல்
ரெொதிப்பது ற்றும் பொது ொப்பவத ிகுந்த பயன் தயம் பவமில்
பன்படுத்துலது
வலஸ் பலவய ட்டுப்படுத்த லி ிதொெொப் பொது ொப்பு நடலடிக்வ வரப்
(லிதி ள் ற்றும் லறி ொட்டுதல்) பன்படுத்துதல்
வலஸ் இமக்குதி அபொத்வத நிர்ல ிக் ஆற்மல் ிக் நடலடிக்வ ள்
பொது ொப்பு நடலடிக்வ வரக் வடபிடிக் ப் கபொது க் ள், லைி ங் ள்
ற்றும் நிறுலனங் ளுக்குத் துவை நிற்பது
கநயக் டிின் பொதிப்பு வரத் தைிக் க் லனிப்வபயும் , ஆதவலயும்
லறங்குதல்

இந்த ஆவமயும் ஒன்மொ ப் பன்படுத்த ரலண்டிது அலெிம், ரலும் அவல
திமம்படச் கெல்பட நம் அவனலொின் அர்ப்பைிப்பும் அலெிம்.
இந்த இவைற்ம ொயங் ரில் க் வரப் பொது ொப்பதும் ஆதொிப்பதும் ஸ் ொட்டிஷ்
அெொங் த்தின் லனொ இயந்து லய ிமது, அது கதொடயம்.
உண்வொன லொழ்க்வ ஊதி லம்வப அதி ொிப்பதன் பயொ வும், ொனித்வதப்
கபம க் ளுக்கு உதவும் பயன் ரின் லம்வப லிொிவுபடுத்துலதன் பயொ வும் சுதனிவப்படுத்தலுக் ொன ஆதவு ொனித்வதச் கெலுத்துலதற் ொன தகுதிவ
நொங் ள் லிொிவுபடுத்து ிரமொம். ெிங் வர திர்க ொள்ளும் ரலவயில் உள்ர
பிமயக்கு ொனிம் லறங் உள்ளூர் அதி ொொி ளுக்கு அதி ொம் அரிப்ரபொம்.
கெல் திட்டக் ட்டவப்பின் லைி நிதிம் இந்த நிதிொண்வடத் தொண்டியும்
லைி ங் ளுக்குத் கதொடர்ந்து ஆதலரிக்கும், ரலும் லைி ங் ளுக் ொன பந்த
ஆதவல நொங் ள் கதொடர்ந்து திப்பொய்வு கெய்ரலொம். ிவடக் க்கூடி ஆதவு
குமித்த ெீபத்தி த லல் ற்றும் புதுப்பிப்பு வர findbusinesssupport.gov.scot
இவைதரத்தில் ொையொம்.
கதொற்றுரநொய்க் ொயம் பளலதும், தனிநபர் ள், லைி ங் ள் ற்றும் அவப்பு ள்
FACTS இன் பொது ொப்பொன ஸ் ொட்யொந்துக் ொன நடலடிக்வ வரக் யத்தில்
க ொள்லதன் பக் ித்துலத்வத நொங் ள் கதொடர்ந்து லலியுறுத்தியுள்ரரொம் (ரலும்
த லலுக்கு இவைப்வபக் ிரிக் கெய்வும்).
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கபொதுலொன பைப் பகுதிக்கு கலரிில் இயந்து ஸ் ொட்யொந்திற்கு லயம்
க் ளுக்குச் ெர்லரதெப் பைம் ற்றும் தனிவப்படுத்தலுக் ொன ட்டுப்பொடு வர
நொங் ள் பயப்படுத்தியுள்ரரொம்.
நொம் வ ொளும் க ொரொனொ வலஸின் புதி லவ ள் ஒய குமிப்பிடத்தக்
ெலொயொ உள்ரன. குமிப்பொ , இப்ரபொது ஆதிக் ம் கெலுத்தும் B.1.1.7 ொறுபொட்டின்
அதி ொித்த பொிொற்மத்தன்வொல் R ண்வை ஒன்மிற்குக் ீழ் நிறுத்தி வலத்து
வலவை ட்டுப்படுத்துலதொல் கெல்பொடு ள் ற்றும் அவப்பு வரத் திமப்பது
ரலும் டினம். இதன் லிவரலொ க், டந்த ர ொவடில் இயந்தவத லிடத்
தற்ரபொவத ஊடங்கு படிப்படிொ வும் ச்ெொிக்வ ொ வும் லியக் ப்படும் ன்று
நொங் ள் திர்பொர்க் ிரமொம்: அரத வலவைக் வ ொரலில்வய ன்ம தொர்த்தத்வத
இது பிதிபலிக் ிமது.
ஆம்பத்தில் ரதெி அடிப்பவடில் ற்றும் ெொிொன ரநத்தில் புலிில் ொீதிொ
ொறுபட்ட நிவய ளுக்குத் தியம்புலதன் பயம், ங் ள் கதொடக் ொய பன்னுொிவ ள்
ற்றும் பொிந்துவக் ப்பட்ட தரர்வு ளுக் ொன லொிவெப்படுத்துதல் வரச் சுயக் ொ த்
கதொிலிப்பதன் பயம், க் ள், லைி ங் ள் ற்றும் பிம நிறுலனங் ள் இல்பு
நிவயக்கு கநயக் ொ த்் தியம்புலதற் ொன பொவதவப் புொிந்து க ொள்ர படியும்.
ீரற க ொடுக் ப்பட்டுள்ர படம் 1 , கதொடர்ச்ெிொன நிவய ள் பயம் நொம் வ்லொறு
கதொட லியம்பு ிரமொம் ன்பவத லிரக்கு ிமது.
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படம் 1: கெல்திட்டக் ட்டவப்பின் ட்டம்

ஸ் ொட்யொந்து அசு ப்ரபொதுர ல்லிக்கு பன்னுொிவ அரிப்ரபொம் ன்றும்
ஆம்ப ொயக் ற்மல் ற்றும் குறந்வதப் பொொிப்பு ற்றும் பள்ரி ளுக்குக் ட்டம்
ட்டொ த் தியம்புரலொம் ன்றும் கதரிவுபடுத்தியுள்ரது. அது ற் னரல
துலங் ிலிட்டது, ற்றும் ீண்டும் பள்ரிில் கென்று ற்பதற் ொன அடுத்த ட்டம்
ொர்ச் 15 இல் நவடகபறும். அந்த நொரிலியந்து - புதி ெொன்று ள் அல்யது புதி
சூழ்நிவய ள் றுபொிெீயவன கெய்யும்படிக் ட்டொப்படுத்தொலிட்டொல் - 4 பதல் 7
லவியொன ஆம்ப லகுப்பு ரின் அவனத்துக் குறந்வத ளும் பளரந
அடிப்பவடில் பள்ரிக்குச் கெல்லொர் ள், ரலும் அவனத்துத் கதொடக் ப் பள்ரிக்
குறந்வத ளும் ொவய உைவு ற்றும் பவமப்படுத்தப்பட்ட குறந்வதப் பொொிப்பு
ற்றும் பள்ரிக்குப் பிம ொன ிரப்பு ளுக்குத் தியம்ப படியும்.
ஈஸ்டர் லிடுபவமக்குப் பிமகு அவனத்து ரல்நிவயப் பள்ரி ொைலர் ளும் பளரந
அடிப்பவடில் பள்ரிக்குத் தியம்புலொர் ள் ன்ம கதரிலொன திர்பொர்ப்புடன், ொர்ச்
15 பதல், அவனத்து உர்நிவய ொைலர் ளும் உர்தத் கதொவயநிவயக் ற்மல்
ற்றும் ெிய பள்ரிில் கென்று ற்மல் இண்வடயும் கபறுலொர் ள்.
பள்ரிக்குத் தியம்புலதற் ொன ட்டம் ட்டொன ங் ரது உறுதிொன அணுகுபவம
நிபுைர் ரின் ஆரயொெவனின் அடிப்பவடில் உள்ரது. படிந்தலவ பொது ொப்பொ ,
படிந்தலவ அதி ொன குறந்வத வர பள்ரிக்கு அவறத்துச் கெல்லதற் ொன ெிமந்த
ற்றும் ி வும் நிவயொன நீடித்த லறி இதுரல ஆகும்.
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தங் ிியப்ரபொயக்கும் அலர் ரது உமலினர் ற்றும் நண்பர் ளுக்குொன
ெந்திப்புக் ொ , ொர்ச் ஆம்பம் பதல் ஆதவு இல்யங் வரத் திமப்பது குமித்து
அமிலித்துள்ரரொம்.
இயப்பினும் , அவத அவடந்த பிமகு, ஆதவு இல்ய லயவ வரயும் ரெர்த்துத்
திமப்பதொல், ொர்ச் த்திில் லவ ரலறு ந்தக் ட்டுப்பொடு வரயும் தரர்த்துலது
ெொத்திில்வய. கலரிில் கெல்யலதற் ொன நிொொன ொைங் ள்
இல்யொலிட்டொல் வீட்டிரயர தங் ிியக்கும் தற்ரபொவத ட்டுப்பொடு ள் ப்ல்
துலக் ம் லவ இயப்பது, அதி ொன இவரலர் ள் பள்ரிக்குத் தியம்பப் ரபொதுொன
இடரிக்கும்.
ரததி ள் பன்னர தீர்ொனிக் ப்படொல், ெொன்று ள் ற்றும் தவு ரின்
அடிப்பவடில் ரந ொற்மங் ள் படிவு கெய்ப்படும். ொற்மங் ரின் தொக் த்வத
அமி ஆய்வு ளுக்கு இவடில் ரபொதுொன ரநத்வத ஒதுக்குலதும் பக் ிம் ஆகும்.
ஸ் ொட்யொந்தில் கபொது சு ொதொத்திற்கு வலைொல் குமிப்பிடத்தக் அச்சுறுத்தல்
இல்யொத லவ புலிில் ொீதிொ ொறுபட்ட நிவய அணுகுபவமக்குத் தியம்ப
படியுகன திர்பொர்க் ிரமொம். பலவயத் தடுப்பதிலும் ற்றும் உடல் நயத்வதப்
பொது ொப்பதிலும் தடுப்பூெி அமிப ம் ி வும் பக் ிம் ன்ம லவ ில் , நது
தற்ரபொவத திட்டப்படி குவமந்தது ( தடுப்பூெி ற்றும் ரநொய்த்தடுப்புக் ொன கூட்டுக்
குள ) 1 பதல்- 9 லவியொன அவனத்து JCVI பன்னுொிவக் குளக் ளுக்கும்
தடுப்பூெி லறங்குலது, ஸ் ொட்யொந்து பளலதும் ொறுப்பட்ட நிவய ளுக்குத்
தியம்புலதற்குப் பொது ொப்பொ இயக்கும்.
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படம் 2 : திட்டிட்ட ட்டுப்பொட்டுத் தரர்வு ள்

இந்த நடலடிக்வ வர நொங் ள் டுக்கும்ரபொது, கதொடர்ச்ெிொன ரெொதவன,
தடுப்பூெிவ அமிப ம் கெய்தல், ல்வய நடலடிக்வ ள் ற்றும் பொது ொப்பு
நடலடிக்வ வரக் வடபிடிக் உதவும் நபர் ளுக்கும் லைி ங் ளுக்குொன ஆதவு
பக் ிொனதொ இயக்கும். க ொடி வலவை ட்டுப்படுத்துலதற்கு இந்தக்
யலி ள் வ்லரவு பனுள்ரதொ இயக்கும் ன்பவத உறுதிப்படுத்த நொங் ள்
பொடுபடுரலொம். நொம் அவனலயம் நம் பங்வ ச் கெய்தொல் இது ெிமப்பொ ச் கெல்படும்.
இறுதிில் ர ொலிட்-19 பற்மிலுொ வமந்தியக் லொய்ப்பில்வய ன்மொலும், அது
நது அன்மொட லொழ்க்வ ில் இவடயூறு லிவரலிப்பவத நிறுத்து ிமது, ரலும் இது
கபொது சு ொதொத்திற்குக் டுவொன அச்சுறுத்தயொ க் யதப்படுலதில்வய.
இயப்பினும், இந்த நிவயவ அவட, அதி பட்ச் ட்டுப்படுத்தலுக் ொன ஒய
கெல்திட்டம் அலெிம்.
ஸ் ொட்யொந்தில் உள்ர அவனலயர ப்ரபொது ீண்டும் இல்புநிவலுவ
உைர்லொர் ள் ன்பவதயும் “புதி இல்பு நிவய” ப்படி இயக்கும் ன்பவதயும்
அமி லியம்பு ிரமொம். வலவைச் சுற்மியுள்ர நிச்ெற்ம தன்வவக் யத்தில்
க ொண்டு, இந்தக் ட்டத்தில் தீர்வு வரப் பற்மி ொயம் பளவொ நம்ப படிொது.
ஆனொல் திர் ொயத்வதப் பொர்க்கும்ரபொது, ர ொலிட் உடன் கதொடர்புவட
ரநொய்லொய்ப்படும் தன்வ ற்றும் இமப்பு இண்வடயும் தடுப்பூெித் திட்டம்
ைிெொ க் குவமக்கும் ன்று நொங் ள் நம்பு ிரமொம், திர்பொர்க் ிரமொம். புதி
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ெி ிச்வெ ள் உயலொ ி லய ின்மன, அவல கதொடர்ந்து ரம்படுத்தப்பட்டு, ர ொலிட்
இன் ரநடிொன பொதிப்வப ரலும் குவமக்கும்.
ொயப்ரபொக் ில், இந்த ரநர்வமொன பன்ரனற்மங் ள் ர ொலிட் இனி
ஸ் ொட்யொந்தில் கபொது சு ொதொத்திற் டுவொன அச்சுறுத்தவய ற்படுத்தொது
ன்பவதக் குமிக் ிமது. இயப்பினும் இது ஒய கபொது சு ொதொம் கதொடர்பொன
லவயொ நீடிக்கும் ன்று கதொி ிமது: ஒய ெப ொ நொம் நிந்த அம்ெொ க்
ர ொலிட் உடன் லொற ரலண்டிியக்கும். ெிய கபொது சு ொதொ நடலடிக்வ வர நொம்
தொர் நிவயில் வலத்தியக் ரலண்டிியந்தொலும், திர் ொயத்தில் ற்படும்
திர்பொொ அதி ொிப்பு குமித்து லிறிப்புடன் இயக் ரலண்டிியந்தொலும், கபொதுலொன
ட்டுப்பொடு வர நீக்குலவத திர்ரநொக் யொம்.
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