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க ொர ொனொ வை ஸ் (COVID-19): ஸ் ொட்லொந்தின் மூரலொபொய ் 

 ட்டவைப்புப் புதுப்பிப்பு - நைை்ப ் 2021 

 

நம்முடைய COVID-19: ஸ்காை்லாந்தில் த ாற்றுநநாடய நிரவ்கிப்ப ற்கான 

எங்கள் அணுகுமுடறயின் பல்நவறு கூறுகடள மூநலாபாயக் கை்ைடமப்பு 

அடமக்கிறது. கடைசியாக  Strategic Framework in June 2021 , 

புதுப்பி ் திலிருந்து, ஜூடல மற்றும் ஆகஸ்ை் மா ங்களில் 

கைட்ுப்பாடுகடள ்  ளர ்்திநனாம், ஆனால் டவரடஸக் கைட்ுக்குள் 

டவ ்திருக்க உ வும் பல சை்ை நைவடிக்டககடளயும் 

வழிகாைட்ு டலயும்  க்க டவ ்துக் தகாண்நைாம். இ னுைன், எங்கள் 

COVID-19  டுப்பூசி ் திை்ைம் த ாைரந்்து விரிவடைந்து நிடறய 

பயனாளரக்ளிைம் தசன்று நசரக்ிறது. 

 

இன்டறய அளவில் த ாற்றால் பாதிப்பு அடைந் வரக்ள் எண்ணிக்டக 

மிகவும் உயரந்்து தகாண்நை உள்ள ால் மற்றும் COVID-19 அதிகப்படுவ ால் 

எங்கள் NHS மிகவும் குறிப்பிை  ்க்க த ாைரச்ச்ியான அழு  ்ங்கடள 

எதிரத்காள்கிறது. நாங்கள் சவாலான குளிரக்ால ட்  எதிரந்நாக்குகிநறாம் 

குறிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸா பருவ அபாயம் தகாண்ை ாக. COVID-19 

 டுப்பூசியின் வீரியம் காலப்நபாக்கில் குடறந்து வருகிறது என்பட யும், 

 ற்நபாது பூஸ்ைர ்  டுப்பூசி திை்ை ்தின் அவசிய ட் க் நகாடிை்டுக் 

காை்டுகிறது என்பட யும் நாங்கள் நன்றாகநவ அறிநவாம். 

 

இந்  மூநலாபாயக் கை்ைடமப்பின் புதுப்பிப்பு எதிரப்ாரக்்கக்கூடிய 

அழு ் ங்களின் சூழல் பின்னணியிலும் மற்றும் COVID-19 வழக்குகள் 

அதிகரிக்கும் அபாய ்தின் மூலமும், த ாற்றுநநாடய நிரவ்கிப்ப ற்கான 

எங்கள் சமீப ்திய அணுகுமுடறடய அடமக்கிறது. இந்  அணுகுமுடற 

தவற்றிதபற, நாம் நமது கூை்டு முயற்சிடயக் கடைப்பிடிக்க நவண்டும், 

விதிகள் மற்றும் வழிகாை்டு ல்கடளக் கடைபிடிக்க நவண்டும் மற்றும் 

 டுப்பூசிக்கு  குதி இருக்கும் நபாது  டுப்பூசி எடு ்துக் தகாள்ளநவண்டும். 

 

த ாற்றுநநாயின்  ற்நபாட ய நிடல மற்றும் எதிரக்ாலச ்

சா ்தியக்கூறுகடளக் கரு ்தில் தகாண்டு, எங்கள் COVID-19 பதிலுக்கு 

வழிகாை்டும்  ற்நபாட ய மூநலாபாய நநாக்கம் தபாரு  ்மானது என்று 

நாங்கள் தீரம்ானிக்கிநறாம்: "சீராக டவரடஸ அைக்குவதும் அ ன் 

தீடமகடள  ் ணிப்பந ாடு நாம் மீண்டு, மீண்டும் நல்ல எதிரக்ால ட்  நாம் 

குணமடைந்து கை்டிதயழுப்பலாம்" 

 

இட  உறுதிப்படு  ் முயல்வ ன் மூலம் நாங்கள் நம்புவது என்னதவன்றால், 

எங்களின்  டலயீடுகள் த ாற்றுநநாயின் பல்நவறு தீங்குகடள ்  ணி ்து, 

அவசியமான ாகவும், விகி ாசச்ாரமாகவும் இருக்கச ் தசய்வ ன் மூலம், 

த ாற்றுநநாயின் கடுடமயான கை்ை ்தில் இருந்து ஸ்காை்லாந்ட  தவளிவர 

உ வ ஒரு சிறந் , நநரட்மயான மற்றும் பசுடமயான எதிரக்ால ்திற்காக 

மீை்க மற்றும் மீண்டும் கை்டிதயழுப்பும் நிடலக்கு நாங்கள் 

தகாண்டுவருநவாம் . த ாற்றுநநாடயச ்சமாளிப்ப ற்கு நாங்கள் டகயாளும் 

பல்நவறு  டலயீடுகள் 

எங்கள் மூநலாபாயக் கை்ைடமப்பின் ஆறு கூறுகளாக அடமக்கப்பை்டுக் கீநழ 

தகாடுக்கப்பை்டு உள்ளது. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-scotlands-strategic-framework-update-june-2021/pages/10/
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தடுப்பூசி 

 டுப்பூசி திை்ைம் த ாைரந்்து குறிப்பிை ் க்க முன்நனற்றம் அடைந்து 

வருகிறது மற்றும் 12-17 வயதுடையவரக்ளுக்கும் இ ்திை்ைம் 

விரிவுபடு ் ப்பை்டுள்ளது, அ ்துைன்  குதியான நபரக்ளுக்குப் பூஸ்ைர ்

மருந்து ஊசியும் வழங்கப்படுகிறது .  எங்களின் எப்நபாதுமில்லா மிகப்தபரிய 

இன்ஃப்ளூயன்ஸா  டுப்பூசி திை்ை ்துைன் இப்நபாது பூஸ்ைர ் திை்ைமும் 

இடணந்து தவளிவருகிறது.  டுப்பூசிமற்றும் நநாய்  ்டுப்புக் கூை்டுக் 

குழுவின்(JCVI)  ஆநலாசடனடயப் பின்பற்றி, நவம்பர ்15 ஆம் ந தி அன்று, 40 

மு ல் 49 வயதுடையவரக்ளுக்கும் பூஸ்ைர ்  டுப்பூசி வழங்கப்படும் மற்றும் 

விடரவில் அவரக்ள் ஊசி நபாை பதிவு தசய்து தகாள்ள முடியும். நமலும், 16 

மு ல் 17 வயதுடையவரக்ளுக்கு இரண்ைாவது நைாஸ்  டுப்பூசி வழங்கப்படும்.  

 

ர ொதவன க ய்ைது ைற்றுை் பொது ொப்பது  

இடலயுதிர ் மற்றும் குளிரக்ால ்தில் த ாற்று பரவுவட க் குடறப்பதில் 

நசா டன தசய்வது மற்றும் பாதுகாப்பது த ாைரந்்து முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கும்.  வரும் கால ்தில், த ாற்றுநநாயின் கடுடமயான கை்ை ்தில் 

இருந்து நாம் மாறும்நபாது பல இைங்களில் ந ான்றி இருக்கும் COVID-ஐ 

நிரவ்கிப்ப ற்காக, எங்கள் நைவடிக்டகளிள் நசா டனயின் கூறுகள் 

முக்கியப் பகுதிகளாக இருக்கும் - குறிப்பாக மரு ்துவப் பராமரிப்புக்கான 

நசா டன மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்கான நசா டன.  

மரபணு வரிடசமுடற மற்றும் கண்காணிப்புக்கான திறடன உறுதி தசய்வது 

(கழிவு நீர ்நசா டன உை்பை) அறிவு த்ிறம் வழங்குவதில், மற்றும்  டுப்பூசி 

நபாைாமல்  ப்பிக்கும் அபாயங்கடளக் குடறப்ப ற்கும் அல்லது 

சா ்தியமான மாறுபாடுகள் மூலம் தீவிர நநாய் அதிகரிப்பு ஏற்பபடுவட க் 

குடறப்ப ற்கும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். 

 

பொது ொப்பு நடைடி ்வ  ள் 

டவரடஸக் கை்டுக்குள் டவ ்திருக்கப் பல சை்ை ் ந டவகள் 

பின்பற்றபடுகின்றன தபாது அடமப்புகள் தகாண்ை தபரும்பாலான உை்புற 

கை்ைடமப்பில் மற்றும் தபாதுப் நபாக்குவர ்தில் கை்ைாய முகக் கவசம் 

அணிவது இதில் அைங்கும் (இதில் இருந்து விலக்குப் தபற்றவரக்டள ்  விர). 

சில அதிக ் த ாற்று நநாய் பரிமாற்ற ஆப ்துக் தகாண்ை அடமப்புகளுக்கு  ்

 டுப்பூசி சான்றி ழ் திை்ைமும் அறிமுகப்படு ் ப்பை்டுள்ளது. இந் ச ் சை்ை  ்

ந டவகளுக்குக் கூடு லாக, மக்கள், வணிகங்கள் மற்றும் பிற 

நிறுவனங்களுக்கு ் த ாற்று நநாய் பரவும் அபாய ட் க் குடறக்க உ வும் 

வடகயில் பல்நவறு வழிகாை்டு ல்கள் உள்ளன. வீை்டிலிருந்து நவடல 

தசய்வது மற்றும் பள்ளிகளில் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் பின்பற்றுவது 

நபான்ற விஷயங்கடள இதில் உள்ளைங்கும். நநாய் எதிரப்்பு சக்தி மை்டும் 

நபாதுமான ாக இல்டல என்ப ால்.த ாற்றுநநாயின் தீங்குகடளக் குடறக்க 

இந்  'அடிப்படை நைவடிக்டககள்' இடணந்து  ற்நபாட க்கு அவசியம் 

என்று நாங்கள் நம்புகிநறாம். அடன ்து சை்ை நைவடிக்டககடளயும் 

ந டவயான ாக மற்றும் விகி ாசாரமாக இருப்பட  உறுதிதசய்ய, நாங்கள் 

த ாைரந்்து மதிப்பாய்வு தசய்து வருகிநறாம்.  த ாற்றுநநாயின் நிடல 

கணிசமாக நமாசமடைந் ால் - உ ாரண ்திற்கு,  டுப்பூசி குடற ல் அல்லது 

அதிகப் பரவக்கூடிய மற்றும் தீங்கு விடளவிக்கும் த ாற்று நநாய் மாறுபாடு 

காரணமாக - அந்  நநர ்தில் த ாற்றுநநாயியல் நிடலடமகடள 
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தவளிப்படு  ், இலக்கு மற்றும் விகி ாசார  ்  டலயீடுகளுைன் 

எதிரக்்தகாள்ள நாங்கள்  யாராக இருப்நபாம். நாங்கள் இட  

அவசியமில்டல என்று நம்புகிநறாம், இருந் ாலும் ஆரம்ப, பயனுள்ள 

 டலயீடு மூலம் பின்னர ் கடுடமயான நைவடிக்டககளின் ந டவடய  ்

 விரக்்கலாம் என்பட  அறிநவாம். 

 

கதொற்றுரநொய் இற ்குைதி ஆபத்வத நி ்ைகித்தல்  

டவரஸின் இறக்குமதிக்கு எதிராகவும் குறிப்பாக ் த ாற்றுநநாயின் புதிய 

வடககளின் இறக்குமதிக்கு எதிராகவும் விகி ாசார எல்டல நைவடிக்டககள் 

த ாைரந்்து பயன்படு ் ப்படுகின்றன. 

 

பின்பற்றுைவத ஆத ித்தல்  

 டுப்பூசி, நசா டன, விதிகள் மற்றும் வழிகாை்டு ல்கடளக் கடைபிடிப்பட  

ஊக்குவிப்ப ன் மூலம், த ாற்றுநநாய் பரவுவட க் குடற ்து நமலும் 

கை்டுப்பாடுகளின் ந டவடய  ்  விரப்்பட  நநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்நளாம். இந் ப் பகிரப்பை்ை முயற்சியில் எங்கள் கூை்ைாளரக்ளுைன் 

த ாைரந்்து பயனுள்ள  கவல் த ாைரப்ு மற்றும் சந்ட ப்படு ் ல், பங்கு ாரர ்

மற்றும் பிற வடகயான ஆ ரவின் மூலம் பணியாற்றுநவாம்.  த ாைரந்்து 

வலுவாகப் பின்பற்றுவது டவரடஸக் கை்டுக்குள் டவ ்திருக்க 

இன்றியடமயா  ாக உள்ளது. 

 

கநரு ் டியின் தீங்கு வளத் தணி ் ப் பொது ொப்பு ைற்றுை் ஆத வை 

ைழங்குதல் 

த ாற்றுநநாய் தநருக்கடியால் பாதிக்கப்பை்டுள்ள மக்கள், நிறுவனங்கள் 

மற்றும் வணிகங்களுக்குக் கவனிப்பு மற்றும் ஆ ரடவ வழங்குவது, 

த ாற்றுநநாடய நிரவ்கிப்ப ற்கான எங்கள் அணுகுமுடறயில் உள்ள ஒரு 

முக்கிய அம்சம் ஆகும். குறிப்பாக COVID-19 மற்றும் ‘நீண்ை நகாவிை்’ 

சிகிசட்சயில் குறிப்பிை ் க்க முன்நனற்றம் ஏற்பை்டு வருகிறது. 

த ாற்றுநநாயால் ஏற்படும் பாதிப்புகடள நமலும் குடறப்ப ற்கு நாங்கள் 

தபாருளா ாரம் மற்றும் பரந்  சமூகம் முழுவதும் உள்ள துடறகளுைன் 

ஆ ரவாக ் த ாைரந்்து தநருக்கமாகப் பணியாற்றி வருகிநறாம். 

ஸ்காை்லாந்து முழுவதிலும் உள்ள மக்கள், வணிகங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களின் த ாைரச்ச்ியான முயற்சிகளால் ஒருங்கிடணந்  

ஆ ரவுைன், இந்  நைவடிக்டககள் த ாற்றுநநாயின் பரந்  தீங்குகடள  ்

 ணிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிநறாம், நமலும் எங்கள் கவனம் COVID-19 

மீை்தைழு லில் தசலு ்துகிநறாம். 

 

எதி ் ொலத்வதப் எதி ்ரநொ ்கி 

ஸ்காை்லாந்து முழுவதிலும் உள்ள மக்கள், வணிகங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களின் த ாைரச்ச்ியான முயற்சிகள் மற்றும் பங்களிப்புகளால் 

ஆ ரிக்கப்படும், இந்  நைவடிக்டககள் த ாற்றுநநாயின் பரந்  தீங்குகடள ் 

 ணிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிநறாம். இது நிடலயான மீை்புக்கான 

 ள ட்  வழங்கும் மற்றும் சிறந்  மற்றும் நநரட்மயான எதிரக்ால ட்  

டமயமாகக் தகாண்டு கவனம் தசலு  ்: 

• நல்ல, பசுடமயான நவடலகள் மற்றும் நியாயமான நவடல; 

• குடறந்  வருமானம் தகாண்ை குடும்பங்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பு; 

மற்றும் 

• குழந்ட கள் மற்றும் இடளஞரக்ளின் நல்வாழ்வு. 
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எதிரக்ால ்திற்கான பாைங்கடள நாம் கற்றுக் தகாள்ள நவண்டும், 

கற்றுக்தகாள்ளநவாம் - எங்களின் வரவிருக்கும் தபாது விசாரடண என்ன 

நைந் து, ஏன் நைந் து என்பட  விளக்க உ வும், நமலும் எதிரக்ால ்தில் 

இதுநபான்ற சவால்கடளச ்சிறப்பாக நிரவ்கிக்கவும் உ வும். 

 

சா ்தியமான COVID-19 எதிரக்ால நமலாண்டமயில் அைங்குபடவ எடவ 

என்றால், அவ்வப்நபாது பூஸ்ைர ்  டுப்பூசிகள், நமற்பாரட்வ, கண்காணிப்பு 

மற்றும் நநாயறி ல் நநாக்கங்களுக்காக ் த ாைரந்்து நசா டனகள், 

சரவ்ந ச பயண நைவடிக்டககள் (மற்ற நாடுகளால்  க்கடவக்கப்பை்ைடவ 

உை்பை), கை்டிைங்களில் நமம்படு ் ப்பை்ை காற்நறாை்ைம், நமம்படு ் ப்பை்ை 

சுகா ார நைவடிக்டககளின் த ாைரச்ச்ி, அறிகுறி ் த ன்படும் நபாது  ானாக 

முன்வந்து முகமூடி அணிவது, மற்றும் த ாற்று நநாய்களால் பாதிக்கப்படும் 

நபாது நவடலயில் இருந்து விலகி இருப்பது. 

 

இந்  நைவடிக்டககள் மற்றும் நை ட் கள் COVID-19-ஐ சமாளிப்பட   ்

 ாண்டி நநரம்டறயான பலன்களாக, நீண்ை கால ்திற்குப் பரந்  தபாதுச ்

சுகா ாரம், சமூக மற்றும் தபாருளா ார நலன்கள் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டிருக்கும். இவற்றில் தபரும்பாலானடவ ஏற்கனநவ நடைமுடறயில் 

உள்ளது, பலரின் முயற்சிகள் மற்றும் புரி லுக்கு நன்றி. அடவ எவ்வளவு 

முக்கியமானடவ என்பட யும், நம் வாழ்வில் நமலும் இயல்புநிடலடய 

எவ்வாறு தகாண்டு வருவது என்பட யும் நாங்கள் கற்றுக்தகாள்கிநறாம். 

நாங்கள் நல்ல தபாதுச ் சுகா ார நைவடிக்டககள் நமக்கு அளிக்கக்கூடிய 

பாதுகாப்டப நிடறவு தசய்து பராமரிக்கும்நபாது அந  நவடளயில்,  ற்நபாது 

அவசியமான சில சை்ை நைவடிக்டககள் அகற்றப்படுவட  அதிக 

நம்பிக்டகயுைன் எதிரப்ாரக்்கலாம். 


