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(கைளியீட்டி ் இந்தத் த ை ் சரியொ  உள்ளது. ரைலுை் த ை ் அறிய பின்ைருை் இவைப்வப ் 

கிளி ் கசய்யவுை்: Coronavirus in Scotland - gov.scot (www.gov.scot)) 

 

முந்தைய மூல ோபோயக் கட்டதைப்பின் புதுப்பிப்பு பிப்ரவரி 2021 இ ் 

வவளியிடப்பட்டதிலிருந்து, COVID-19 வைோற்றோ ் நைது எதிரக்ோ ப் போதைதயப் 

போதிக்கக்கூடிய இரண்டு குறிப்பிடை்ைக்க முன்லனற்றங்கள் நடந்துள்ளன. ஒன்று 

ைடுப்பூசிகளுடன் வைோடரப்ுதடயது ைற்றது புதிய உருைோறிய COVID-19 - வட ்டோ ைோற்றுரு. 

ைடுப்பூசி லபோடட்ுக்வகோள்வது முன்பு நிகழோைது, என்றோலுை் ைடுப்பூசிகள் வைோடரந்்து COVID-19 

வைோற்று ைற்றுை் இறப்புகள் லைலுை் தவரஸ் பரவ ் ஆகியவற்தறக் குதறக்கின்றன. 

குறிப்போகை் ைடுப்பூசி லபோடட்ுக் வகோள்ளோைவரக்ளிதடலய, வட ்டோ ைோற்றுருை் வைோற்று 

அதிகைோக உள்ளது. எனலவ, வட ்டோ ைோற்றுரு, தவரஸுக்குை் ைடுப்பூசிக்குை் இதடயி ோன 

பந்ையை்தைை் துரிைப்படுை்துகிறது. 

அடுத்த ்  ட்ட நடைடி ்வ  ள் 

வட ்டோ ைோற்றுரு வைோடரப்ோன நிசச்யைற்ற ைன்தைகள் இருந்ைலபோதிலுை், வைோற்றுகள், 

கடுதையோன லநோய், ைருை்துவைதனயி ் லசருை ் ைற்றுை் இறப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு 

இதடலயயோன வைோடரப்ு ப வீனைதடந்து வருவைோகவுை், COVID-19 ஆ ் ைக்கள் 

ைருை்துவைதனயி ் வச வழிக்குை் லநரை் குதறந்து வருவைோகவுை் வைரிகிறது. இைன் வபோருள், 

தவரதஸ அடக்குவைற்கோன அணுகுமுதற மூ ை் நோை் அதை மிகவுை் குதறை்து அது 

அதிகரிக்கோை ் தவை்திருக்க முடியுை். அைன் மூ ை், திருை்ைப்படட் மூல ோபோய 

லநோக்கை்துக்கோன எங்கள் முயற்சிகளி ் கவனை் வசலுை்ை ோை்: தவரதஸ அடக்கி அைன் 

போதிப்புகதளை் ைணிக்குை் அலை லவதளயி ் சிறந்ை எதிரக்ோ ை்தை மீண்டுை் 

கட்டிவயழுப்ப ோை்.  

 

 புதிய ைோற்றுருக்களுக்கு எதிரோகை் ைடுப்பூசி வைோடரந்்து பயனளிக்குை் படச்ை்தி ், ைடுப்பூசி 

கண்டுபிடிப்பின் வோயி ோக, COVID-19 எதிவரோலியோகப் பரிந்துதரக்கப்படட் விதிகள் ைற்றுை் 

ஒழுங்குமுதறகதள அகற்றுவைற்கு நோங்கள் திட்டமிட ோை்.  

 

நித தைகள் சோைகைோக இருக்குை்லபோது ைடட்ுலை மீைமுள்ள கடட்ுப்போடுகதள நீக்குவதி ் 

நோை் கவனைோக இருை்ை ் அவசியை். அைற்கு அப்போலுை் நோை் வைோடரந்்து எசச்ரிக்தகயுடன் 

இருக்க லவண்டுை். பரவ ோகை் ைடுப்பூசி லபோடப்பட்டோலுை், COVID-19 எதிரக்ோ ை்தி ் 

வைோடரந்்து அசச்ுறுை்துை். நித  0 ஐ எப்லபோது ைோண்ட லவண்டுை் என்பதைை் தீரை்ோனிப்பது 

ைற்றுை் உள்நோடட்ுச ்சட்டக் கடட்ுப்போடுகதள நீக்குவது ஆகியதவ ைருை்துவ 

ஆல ோசதனயின் அடிப்பதடயி ் வைரிவிக்கப்படுை். ஸ்கோட ்ோந்தி ் தவரஸ் லபோதுைோன 

கடட்ுப்போடட்ி ் இருப்பதையுை் லபோதுைோன அளவுக்கு தடுப்பூசியின் இரண்டு லடோஸ்களோ ் 

ைக்கள் போதுகோக்கப்படுகிறோரக்ள் என்பதையுை் லைலுை் திருை்ைப்பட்ட நைது மூல ோபோய 

லநோக்கை்துடலன நோை் இருப்பதையுை் இந்ை நிபந்ைதனகள் உறுதிவசய்யுை். வைோற்றுலநோயின் 

நித  குறிை்ை நைது ைற்லபோதைய பகுப்போய்வு, குதறந்ைபட்சை் 40 வயதுக்கு லைற்பட்ட 

அதனவருை் ைடுப்பூசியின் இரண்டு லடோஸ்களோ ் போதுகோக்கப்படுை் வதர நித  0 

கடட்ுப்போடுகதள நீக்கக்கூடோது என்பதைக் குறிக்கிறது. ஆகஸ்ட் 9 ஆை் லைதிக்குள் இது 

நடக்குை் என்று நோங்கள் எதிரப்ோரக்்கிலறோை் - இது ைடுப்பூசியின் லநோவயதிரப்்பு சக்தி 

நதடமுதறக்கு வருை் லைதி. 

 

மீைமுள்ள சட்டக் கடட்ுப்போடுகதள நீக்குை் கட்டை்தை அதடவது வைோற்றுலநோயின் முடிவ ் . 

COVID-19 என்ற லநோதய நோை் குறிப்பிட்ட கோ ை்திற்குச ்சைோளிக்க லவண்டியிருக்குை். லைலுை் 

இய ்புநித க்குை் திருை்புவதி ் நோை் அதடந்ை முன்லனற்றை்தைை் ைக்க 

தவை்துக்வகோள்வைற்கு, ைனிநபர,் வணிகங்கள் ைற்றுை் பிற நிறுவனங்கள் தவரஸ் மீண்டுை் 

பரவுவதை ைடுப்பைற்குை் ைடுப்பூசி போதுகோப்பு இ ் ோைவரக்தளப் போதுகோப்பைற்குை் 

அடிப்பதட நடவடிக்தககதளை் வைோடரந்்து கதடபிடிப்பது அவசியைோகுை். 

 

சி  வரை்புக்குட்படட் சடட்க் கடட்ுப்போடுகள் இப்லபோதுை் அவசியைோக இருந்ைோலுை், ைனிநபர ்

வபோறுப்பு, ந ்  நதடமுதற ைற்றுை் விவரைறிந்து முடிவவடுப்பது ஆகியவற்றிற்கு அதிக 

முக்கியை்துவை் ைரலவண்டுை். பின்வருை் நடவடிக்தககதள லைற்வகோள்வைன் மூ ை் 

அதனவருை் இதி ் பங்லகற்கலவண்டுை்:ந ்  கோற்லறோட்டை்தை உறுதி வசய்ை ்; ந ்  தக 

சுகோைோரை்தைப் பரோைரிை்ை ்; சுவோச சுகோைோரப் பயிற்சி; லைதவயோன ைருணங்களி ் 

முகக்கவசை் அணிவது; நைது லசோைதன ைற்றுை் போதுகோப்பு அதைப்புடன் வைோடரந்்து 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/


ஈடுபடுவது ைற்றுை் அறிகுறிகள் இருந்ைோல ோ அ ் து பரிலசோைதனயி ் வைோற்று உறுதி 

வசய்யப்படட்ல ோ சுய-ைனிதைப்படுை்திக்வகோள்வது. நித  0 இலிருந்து நோங்கள், கட்டை் 

கட்டைோக அலுவ கை்திற்குை் திருை்புவதை ஆைரிப்பைற்கோக வணிகை்துடன் இதணந்து 

வசய ்படுலவோை். 

 

இருப்பினுை், சோை்தியைோன ைற்றுை் வபோருை்ைைோன இடங்களி ் வீட்டிலிருந்து 

பணியோற்றுவைற்கு வைோடரச்ச்ியோன ஆைரதவ ஊக்குவிக்க நோங்கள் விருை்புகிலறோை் - 

தவரதஸை் வைோடரந்்து கடட்ுப்படுைை் உைவுவது ைடட்ுை ் ோை ், பரந்ை ந ்வோழ்வின் 

ந ன்களிலுை் அக்கதற வசலுை்துலவோை். ஸ்கோட ்ோந்து முழுவதுை் புதிய வைோற்றுகளின் 

வடிவை்தை நோங்கள் வைோடரந்்து கண்கோணிப்லபோை் ைற்றுை் திடீரப்்வபருக்கை்தை நிரவ்கிக்க 

லைை்பட்ட உள்ளூர ்வபோது சுகோைோர நடவடிக்தககளுக்கு ஆைரவளிப்லபோை். முன்பு லபோ லவ, 

லைலுை் வபருக்கை்தைக் கடட்ுப்படுைை் குறிப்பிடட் கடட்ுப்போடுகள் அ ் து அதிக அளவு 

வபோதுப் போதுகோப்பு நடவடிக்தககதளப் பயன்படுை்துலவோை். 

 

நித  0 க்கு அப்போலுை் இ க்கு சோரந்்ை வவளிநோடட்ுப் பயணங்களுக்குக் கடட்ுப்போடுகள் 

இருக்க வோய்ப்புள்ளது. இருப்பினுை், வவளிநோடுகளி ் இருந்து தவரஸ் பரவுை் அசச்ுறுை்ைலுக்கு 

எதிரவ்ிதனயோற்றை் லைதவயோன அளவி ் ைடட்ுலை நோங்கள் கடட்ுப்போடுகதள 

தவை்திருப்லபோை்.  

 

 தனி நபர் இவடகைளி பற்றிய ைதிப்பொய்வு  

வணிகங்கள், லபோக்குவரை்து, க ்வி ைற்றுை் பிற நிறுவனங்கள் ைனி நபர ்இதடவவளி 

வைோடரப்ோன நடவடிக்தககதளக் கதடபிடிக்கக் குறிப்பிடை்ைக்க தியோகங்கதளச ்வசய்ய 

லவண்டியுள்ளது. சமீபை்திய ைதிப்போய்தவை் வைோடரந்்து, கீலழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, 

வபோருளோைோரை் ைற்றுை் சமூகை் குதறந்ை கடட்ுப்போடட்ுகளுடன் வசய ்பட ஏதுவோக, ைனி நபர ்

இதடவவளிை் லைதவகதள எசச்ரிக்தகயுடன் எளிைோக்குலவோை். நித  0 ைற்றுை் அைற்கு 

அப்போலுை் வச ்வைற்கோன முக்கியை் லைதிகதள அட்டவதண கோடட்ுகிறது. எங்கள் 

திருை்ைப்பட்ட மூல ோபோய லநோக்கை்துடன் ஒை்துப்லபோவது அவசியைோனது என்று ைரவு 

சுட்டிக்கோடட்ினோ ் இந்ைை் லைதிகதள நோங்கள் முன் நகரை்்ை ோை் அ ் து பின் ைள்ள ோை். 

 

அட்டவதண: கடட்ுப்போடுகதளை் ைளரை்்துவைற்கோன குறியீடட்ுக் கோ  அட்டவதண  

 

லைதி ைளரவ்ின் நித   ைனிநபர ்இதடவவளி 

19 ஜூத   

இந்ைை் லைதிக்கு 

முன்னைோகை் வைோற்றுலநோய் 

நித  பரிசீ தன 

வசய்யப்படுை் 

அதனை்து பகுதிகளுை் 

நித  0 க்கு நகருை் 

வவளிப்புறை்தை 0 

மீட்டரோகக் குதறை்ை ் 

உட்புறங்கதள 

1மீ1குதறை்ை ் 

9 ஆகஸ்ட்  

40 வயதிற்கு 

லைற்பட்டவரக்ளுக்கு 

முழுதையோகை் ைடுப்பூசி 

வசலுை்ைப்பட்டிருக்க 

லவண்டுை் இந்ைை் லைதிக்கு 

முன்னைோகை் வைோற்றுலநோய் 

நித  பரிசீ தன 

வசய்யப்படுை் 

அதனை்து பகுதிகளுை் 

நித  0 க்கு அப்போ ் நகருை்  

(நித க் கடட்ுப்போடுகள் 

நீக்கப்படட்ன) 

 அதனை்துை் ைனி நபர ்

இதடவவளி 

விதிமுதறகளுை் 

நீக்கப்படட்ன  

 

 

 
1 இது வபோது உள்ளரங்க அதைப்புகதளப் வபோறுை்ைது. ஜூத  19 முை ், ைரவுவின் படி, அதனை்து வபோது 

உட்புற அதைப்புகளிலுை், அனுைதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்தகதயயுை் வீடுசோரந்்ை வரை்புகளுக்குை் அடங்குை் 

சந்திப்புகளி ் உள்ளவரக்ள் இனி ைங்கள் சந்திப்பு / குழுவின் உறுப்பினரக்ளுக்கிதடயி ் ைனி நபர ்

இதடவவளிதயப் பரோைரிக்க லவண்டிய அவசியமி ்த , ஆனோ ் ைற்ற அதனவரிடமிருந்துை் குதறந்ைது 

1மீ இதடவவளிதயப் பரோைரிக்க லவண்டுை்.  

 

 ஒரு ைனியோர ்குடியிருப்பு அ ் து லைோட்டை்தி ் கூடுை்லபோது ைனி நபர ்இதடவவளிதயப் பரோைரிக்கை் 

லைதவயி ்த  (அனுைதிக்கப்பட்ட வரை்புகளுக்குள்) என்பதைை் ைற்லபோதைய வழிகோட்டுை ் 

அனுைதிக்கிறது.  

 


