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லைலலாட்டை் 

 

இப்பபோது ப ோவிட்-19 சரவ்பேச ப ோய்ப்பரவல்  டட்ுப்போட்டிற்குள் 

வ ்து குறற ்து விடும் என  ம்புகிபறோம் பமலும் ேடுப்பூசி மற்றும் 

புதிய சிகிசற்ச ள் ஆகியவற்றின் முன்பனற்றே்ேோல் க ோபரோனோ 

றவரஸ் ப ோய்ப்பரவலின் தீவிரம் குறறவது,  சோே்தியமோனது, இறவ 

இரண்டும் றவரஸின் ேோ ் ே்தின் தீவிரே்றே ் குறற ்  உேவியது. 

ப ோவிட ்19 இப்பபோதும் ஒரு அசச்ுறுேல் ேோன், ஆனோல் வரவிரு ்கும் 

வச ்ே ோலம் மற்றும் ப ோறடயில் இ ்ே அசச்ுறுே்ேல் கேோடர ்்து 

குறறயும் என  ம்புகிபறோம். 

 

எதிரக்ாலத்திற்கான உத்தி 

 
சட்டரீதியோன  டவடி ்ற  றள அ ற்ற மற்றும்  டட்ுப்படுே்தி 

அல்லது ேற் ோலி மோ ப் பயன்படுேே், ப ோகயதிரப்்பு ச ்தியின் 

 ன்றம பய ்கும் ேோ ் ம், பயனுள்ள சிகிசற்ச ள் அதி ரிே்து 

வருேல், ம ் ளின்  டே்றே ள் மற்றும் புற ிறல சூழல் ளு ்கு ஏற்ற 

வற யிலோன அவர ்ளின் இண ் ம் ஆகியவற்றற சோர ்்து 

இருப்பறே எதிரப் ோ ்குகிபறோம். 

ப ோய்ப்பரவலின் ேற்பபோறேய  ிறலறயயும் சோே்தியமோன எதிர ்ோல 

சூழல் றளயும்  ருே்தில் க ோண்டு ஒருபவறள ேற்பபோது  ோம் 

இரு ்  ்கூடிய  ப ோய்ப்பரவல் குறற ்திரு ்கும்  ட்டேற்ேப் 

பிரதிபலி ்  ப ோவிட ்19 -ஐ ் ற யோளும் உே்தி மோற்றப்பட பவண்டும் 

என்று  ோங் ள்  ிறன ்கிபறோம்.  

 

சிற ்ே எதிர ்ோலேற்ே  ோம் மீண்டும்  ட்டறமப்பேற்கு, சூழலு ்கு 

ஏற்ற மோற்றங் ள் மற்றும் சு ோேோர  டவடி ்ற  ள் மூலமும்  மது 

ேோங்குதிறன் மற்றும் ப ோயிலிரு ்து குணமோகும் ேன்றமறய 

வலுப்படுே்துு வேன் மூலமும், ப ோவிட ்19 ப ோய்ப்பரவறல 

திறம்பட  ிரவ்கி ் லோம்.  

 

 ட ்ே  ோலேற்ே விட ப ோயோல் போதி ் ப்பட்டவர ்ளின் 

எண்ணி ்ற றய ் குறறப்பதில் குறறவோ   வனம் கசலுே்தி 

ப ோயோல் ஏற்படும் போதிப்றப ் குறறப்பதில் அதி   வனம் 

கசலுே்துவறே எதிரப்ோர ்்கிபறோம். திருே்தியறம ் ப்பட்ட உே்தியின் 

ப ோ ் மோனதுப ோவிட் 19 ப ோயின்  ிரவ்ோ ே்திற் ோன கபோறுப்பு 

மே்திய மற்றும் உள்ளூர ்அரசோங் ம், பர ்ே கபோது பசறவ ள், 

வணி ங் ள், மூன்றோம் துறற, சமூ ங் ள் மற்றும் ேனி பர ்ளோல் 

பகிர ்்து க ோள்ளப்படுகிறது என்பறேயும் அறி ்துணரக்ிறது. 

எதிர ்ோலே்தில் ப ோய்ே் கேோற்றின் சோே்தியமோன தீவிர 

 ோல ட்டங் ளில் போதிப்றப ் குறற ் வும் , அதி ே ்ேோங்குே் 

ேன்றமறய ்  ட்டறம ் வும்  ோம் எவ்வோறு வோழ்கிபறோம், பவறல 

கசய்கிபறோம் மற்றும் ஒருவரிடம் ஒருவர ்ஊடோடுகிபறோம் ஆகிய 
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கசயல் ளில் ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்று குறிே்து விழிப்புடன் 

இருப்பதில்  ம் அறனவரு ்கும் ஒரு பங்கு உள்ளது.  

 

ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்றற திறன்மி ்  வற யில் 

 ிரவ்கிப்பேற் ோன  மது அணுகுமுறறயில்  மது ேோங்குே்திறனு ்கு 

வலிறம பசர ்் ே ்பேறவயோன சு ோேோர  டவடி ்ற  றளே் 

கேோடரவ்து மு ்கியமோன அம்சமோ  இரு ்கும். சு ோேோரம் மற்றும் 

சமூ  பரோமரிப்பு அறமப்பில் சிற ்ே ேோங்குதிறறன ஆேரி ்   மது 

கபோது சு ோேோர திறன் மற்றும் கசயல் வல்லறம ளில் கேோடர ்்து 

முேலீடு கசய்பவோம். 

 

கபோது சு ோேோர தீரம்ோனம், கபோது ம ் ள் சு ோேோரம் மற்றும் 

சிகிசற்சயில் இரு ்து பலன் கபறுபவோரு ் ோன சிகிசற்ச 

ஆகியவற்றற ஆேரி ்  அேற்குே ்ேகு ்ே பரிபசோேறனே் திறறன 

பரோமரிப்பறேயும் உருவோ ்குவறேயும் கூடே் கேோடரப்வோம். றவரஸ் 

போதிப்பு ஏற்படட்ு அேறனே் கேோடர ்்து சிகிசற்ச 

பேறவப்படுபவோரு ்கு தீவிர ப ோய் போதிப்பு அல்லது இறப்பு 

ஆபே்றே ் குறற ்  ேற்பபோது சிகிசற்ச முறற ள் உள்ளன. 

 

 ோம் வலுவோன, கேோற்றற ேோங்  ்கூடிய சமூ ேற்ே உருவோ ்  

பவண்டும், பமலும் கபோதும ் ள் மற்றும்  ிறுவனங் ளிடம் 

அவர ்ளின் போது ோப்பு ்கு கபோறுப்பபற்குமோறு கேோடர ்்து ப டட்ு ் 

க ோள்ளப்படும்.  ட ்ே இரண்டு ஆண்டு ளோ   மது அன்றோட 

வோழ்விலும் வணி  கசயல்போடு ளிலும்  ோம் அதி ம் 

பழ ் ப்படுே்தி ் க ோண்ட பல போது ோப்பு  டவடி ்ற  றள 

உள்ளட ்குவது இதில் அடங்கும்.  

 

 ோம் எங்கு மற்றும் எவ்வோறு பவறல கசய்கிபறோம், வசி ்கிபறோம் 

மற்றும் பசறவ றள அணுகுகிபறோம் என்பறேன் அடிப்பறடயில் 

 ட்டிடங் ள் மற்றும் அறமப்பு றளப் போது ோப்போ  அறமப்பேற்கு 

 ோம் ஒன்றோ  இறண ்து பணிபுரிவது அே்தியோவசியமோகும். 

எதிர ்ோலே்தில் ப ோவிட ்19 றவரஸ் அதி ரிப்புு  மற்றும் அேன் திடீர ்

கபரு ் ம் எதிரப்ோர ்் ப்படுகிறது: இது  ிறுவன, உள்ளூர ்அல்லது 

பேசிய மட்டே்தில்  ி ழும். கபோது சு ோேோர  ி ழ்வு றள 

 ிரவ்கிப்பேற் ோன வழி ோடட்ுேல் புதுப்பி ் ப்படும், பமலும் ப ோவிட்-

19 இன் எதிர ்ோல  ண் ோணிப்பு மற்றும்  ண் ோணிப்பு ்கு ஆேரவோ  

மோதிரியறமே்ேல், ேரவு மற்றும் பகுப்போய்வு ஆகியவற்றின் புதிய 

 ட்டறமப்றப கூட்டோளர ்ளுடன் பசர ்்து உருவோ ்குபவோம். இது  ோம் 

எங்கு எப்படி கசயலோற்ற பவண்டும் என்பறே  ிரண்யி ்  உேவும்.  

 

றவரஸ் ஏற்படுே்ே ்கூடிய எதிர ்ோல அசச்ுறுே்ேல் றள திறன்மி ்  

வற யில் ற யோளும் திறறன பரோமரி ்கும் கபோருடட்ு பேறவயோன 

சட்டம் புதுப்பிே்ே  ிறலயில் இருப்பறே உறுதி கசய்பவோம். இ ்ே 

சட்டம் ேயோர ் ிறலயில் இருப்பேன் அரே்்ேம் அது பயன்படுே்ேப்படும் 
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என்பதில்றல, ஆனோல் பேறவப்பட்டோல் ேயோரோ  இரு ்கும் என்று 

அரே்்ேப்படும்.  

 

எதிர ்ோல மோற்றங் ள்,  ேணிப்பு ள் மற்றும் போது ோப்பு 

 டவடி ்ற  றள உருவோ ்கும் பபோது சமூ ே்தில் அறனவரின் 

பேறவ றளயும்  ோம் கேோடர ்்து  டட்ோயமோ ப் பரிசீலி ்  

பவண்டும். இ ்ேே் கேோற்றுப ோய் சமே்துவமின்றம, வறுறம மற்றும் 

குறறபோடு றள பமோசமோ ்கியுள்ளது, பமலும் பமோசமோன 

விறளவு றள ஏற் னபவ அனுபவிே்து வரும் ம ் ள் மற்றும் 

சமூ ங் ளில், தீங்கு சமமற்றேோ  உணரப்பட்டேற் ோன கேளிவோன 

சோன்று ள் உள்ளன. சமூ ே்தில்  டட்ுப்போடு ள் ேளரே்்ேப்படட்ு 

ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்றுடன் வோழ ்  ற்கும் பபோது  ோம் 

அறனவரும் இயல்பு  ிறலயில் வோழ்வறே உறுதி கசய்ய பவண்டும். 

இ ்ே ப ோய் வறுறமயில் வோடுபவர ்ள், வசதியற்றவர ்ள் அல்லது 

மருே்துவ ரீதியோ  அதி  ஆபே்தில் இருப்பவர ்றள போதி ்கும் 

ப ோயோ   ிறல ோட்டப்படுவறே  ோம் அனுமதி ்  ்கூடோது.  

 

கேோற்றினோல் ஏற்பட ்கூடிய அசச்ுறுே்ேல் ளு ்கு ஸ் ோடல்ோ ்றே 

ேயோரப்்படுே்ே உேவும் வற யில் திடட்ங் ள், கசயல்முறற ள் 

மற்றும் க றிமுறற ள் ேயோரோ  உள்ளன. ஸ் ோடல்ோ ்தில் கேோற்று 

அபோயங் ள்  ி ழும்பபோது அறவ எவ்வோறு  ிரவ்கி ் ப்படுகின்றன 

என்பறே உறுதிப்படுே்தும் சட்டவழிமுறற ளும் ேயோர ் ிறலயில் 

உள்ளன. புதிய றவரஸ் வற  ள் உருவோகும் பபோது கபோது சு ோேோர 

ஸ் ோடல்ோ ்து மற்றும் ஸ் ோட்டிஷ் அரசோங் ே்தில்  ம ்குே் 

பேறவயோன ேரவு மற்றும் பகுப்போய்வு றள உருவோ ்கும் திறன் 

இப்பபோது எங் ளிடம் உள்ளது.  
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ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்றற ் ற யோள்வேற் ோன எங் ளது 

உே்தி ள் கீபழ விள ் ப்படட்ுள்ளன.  

 

எங்களது அணுகுமுமறமயப் பயன்படுத்துவது 

 

முன்கனடுே்து கசல்லும்பபோது ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்றற 

திறன்மி ்  வற யில்  ிரவ்கி ்  எங் ளது திட்டங் றள பின்வரும் 

வற யில் அறமே்துள்பளோம். 

 

தடுப்பூசி 

 

உல  சு ோேோர   ிறுவனே்தின் அறி ்ற யின் படி ஸ் ோடல்ோ ்தில் 

 வம்பர ்2021 வறர பபோடப்பட்ட ேடுப்பூசி ப ோவிட் 19 ப ோயின் 

விறளவோ  ஏற்பட்டிரு ்  ்கூடிய 27,000 இறப்பு றளே் ேடுே்திரு ்கும் 

சோே்தியம் இரு ்கிறது. இ ்ே அறி ்ற  ்கு ஒே்து ப ோவிட் 19 ப ோய்ே் 

ேோ ்குேறல ் குறற ்கும்  டவடி ்ற யில் ேடுப்பூசி ஒரு மு ்கிய 

அம்சமோ  இரு ்து வருகிறது.  

 

ேடுப்பூசி மற்றும் ப ோய்ே்ேடுப்பிற் ோன கூடட்ு ் குழு (JCVI) -இன் 

சமீபே்திய ஆபலோசறனறயே் கேோடர ்்து 5 முேல் 11 வயது வரம்பில் 

உள்ள அறனவரு ்கும் ேடுப்பூசி வழங்கும் திட்டே்றே  ோங் ள் 

வடிவறமே்து வருகிபறோம். பமலும் விறரவில் 75 அல்லது அேற்கு 

பமற்பட்ட கபரியவர ்ளு ்கு, பரோமரிப்பு இல்லங் ளில் 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
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வசிப்பவர ்ளு ்கு் மற்றும் ப ோய்ே் ேடுப்போற்றல் இல்லோே 12 வயது 

அல்லது பமற்பட்டவர ்ளு ்கும் கூடுேல் பூஸ்டர ்படோஸ் 

வழங் வுள்பளோம். ப ோவிட் 19 ப ோய்ப் பரவறல ்  டட்ுப்படுே்ே 

2022/23 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகும் ேடுப்பூசி ளு ் ோன பேறவே் 

கேோடரும் என்ற அனுமோனே் திட்டம் ஒன்று உள்ளது. ஆற யோல் 

குறிப்போ  அதி  ஆபே்தில் உள்ளவர ்ளு ் ோ  கேோடர ்்து பூஸ்டர ்

ேடுப்பூசி படோஸ  ் ோன பேறவ ் ோ  திட்டங் றள வகுே்து 

வருகிபறோம். பேறவப்பட்டோல் விறரவோ  வழங்குவேற் ோ  சரஜ்் 

ேடுப்பூசி திட்டங் றளயும் உருவோ ்கி வருகிபறோம். கூடுேலோ , 

ஸ் ோடல்ோ ்தில் ேற்பபோதுள்ள ேடுப்பூசி மற்றும் ப ோய்ே்ேடுப்பு 

திட்டங் ளுடன் கூடபவ ப ோவிட் 19 ேடுப்பூசி றள வழங்குவேற் ோன 

ஒரு  ிறலயோன மோதிரி இருப்பறே உறுதி கசய்வபே கசயல்போடு 

மற்றும் திட்டமிடலின் மு ்கிய அங் மோகும்.  

 

ேடுப்பூசிே் திட்டம் அறனவறரயும் கசன்றறடவறே 

உறுதிகசய்வேற் ோன எங் ள் முயற்சி றள  ோங் ள் அதி ரிே்து 

வருகிபறோம், பமலும் பலவிேமோன அவுட்ரீச ்கசயல்போடு ள் மற்றும் 

சமூ ம் மற்றும் மூன்றோம் துறற  ிறுவனங் ளுடனோன கூட்டோண்றம 

மூலம் குறறவோன பிரதி ிதிே்துவம் உள்ள குழு ் ளுடன் ஈடுபடுவறே 

உறுதிப்படுே்துகிபறோம். 

 

பரில ாதமன ைற்றுை் கண்காணிப்பு 

 

பரிபசோேறன, ேடங் ோணுேல் மற்றும் ேனிறமப்படுே்துேல் குறிே்ே 

எங் ளது அணுகுமுறற ப ோய்ப் பரவல்  ிறலறம ளின் மோற்றே்திற்கு 

ஏற்ப கேோடர ்்து மோறி ்க ோண்பட இரு ்கும். எங் ள் சிகிசற்ச ளில் 

கடஸ்ட ்அண்ட் புகரோகட ்ட-்இன் பங்கு எதிர ்ோல  ட்டங் ளின் 

பேறவ ளு ்கு ஏற்ற அளவிற்கு இண ் மோ வும் எங் ளின் 

புதுப்பி ் ப்பட்ட உே்தி ப ோ ் ே்திற்கு இணங்கியும் இரு ்கும்.  

 

 வனமி ்  மற்றும் படிப்படியோன மோற்றே்தின் ஒரு பகுதியோ  

எங் ளின் கடஸ்ட் அண்ட ்புகரோகட ்ட் அணுமுறறயோனது பின்வரும் 

மு ்கிய முன்னுரிறம ளின் மீது  வனம் கசலுே்தும்:  

• அதி ம் போதி ் ப்பட ் கூடியவர ்ள் மற்றும் மருே்துவ ரதீியோ  

மி  அதி  ஆபே்தில் உள்ளவர ்றள போது ோேே்ல் (கேோற்றுப ோய் 

 ோலம் முழுவதும் மு ்கிய முன்னுரிறம); 

• ப ோயோளி பரோமரிப்பிற்கு ஆேரவளிப்பது; 

• ப ோய்  ிலவரே்றே ்  ண் ோணிப்பது; 

• ப ோய் திடீகரன கபருகும் சூழறல ் ற யோள்வது மற்றும் 

• எதிர ்ோல சு ோேோர அசச்ுறுே்ேல் ளு ்குே் பேறவயோன 

அளவிற்கு வடிவறமப்பது. 

 

2022 ஆம் ஆண்டு வச ்ே ோலம் மற்றும் ப ோறட ் ோலே்றே  ோம் 

 ட ்கும் பபோது எங் ளின் முன்னுரிறம ள் ேற்பபோறேய வழ ் மோன 
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ப ோய் ்குறியற்ற பரிபசோேறன திட்டங் ளிலிரு ்து விலகி, 

பின்வருவனவற்று ் ோன கேோடரச்ச்ியோன மற்றும் பபோதுமோன அளவு 

விறரவோன அணு றல உறுதி கசய்யும்: 

• மருே்துவப் பரோமரிப்புே் பேறவப்படுபவர ்ள் அல்லது புதிய 

சிகிசற்ச ளில் இரு ்து பயன்கபற ் கூடியவர ்றள 

பரிபசோதிப்பது; 

• மருே்துவரீதியோ  மி  அதி  ஆபே்தில் உள்ளவர ்றளப் 

போது ோப்பதின் மீது கேோடர ் வனம்;  

• சிகிசற்ச சிறப்போ  பலனளி ் , புதிய சி ் ல் றள 

முன்கூட்டிபய  ண்டறிவேற்கு பபோதுமோன வலுவோன 

 ண் ோணிப்றப (மரபணுே்கேோகுதி வரிறசமுறறப்படுே்துேல் 

உட்பட) பரோமரிே்ேல்;  

• கேோடரச்ச்ியோ  ப ோய்ப்பரவும் சமூ ங் ளில் இடம்சோர ்்ே 

சிகிசற்ச றளே் கேோடர ்்து ஆேரிே்ேல்; மற்றும்  

• குறிப்போ  அதி  ப ோய்ே்கேோற்று ஏற்படும் சோே்தியமுள்ள 

அறமப்பு ் ளில் ப ோய்ேகேோற்று பமலோண்றம மற்றும் அறேே் 

ேணிப்பேற் ோன ஆேரவு – எதிர ்ோலே்தில் அசச்ுறுே்ேல் றள 

ற யோளே் பேறவயோன கசயல்போடு றள அதி ரி ்கும் 

திறனுடன் இருே்ேல். 

 

2022 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோேே்தில் விரிவோன மோற்றே ்திட்டே்றே 

கவளியிடுபவோம், தீவிரம் குறற ்ே ப ோயோ  மோறும்  ட்டே்திற் ோன 

கடஸ்ட ்அண்ட் புகரோகட ்ட-்இற் ோ  பமம்படுே்ேப்பட்ட 

திட்டங் றளயும், ேற்பபோறேய  ிறலயிலிரு ்து அ ்ே இறுதி 

 ிறல ் ோன மோற்றே்றே எவ்வோறு  ிரவ்கிப்பது என்பறேயும்  ோங் ள் 

கவளியிடுபவோம். இது மோரச் ்மோே இறுதியில்மோற்றே்தின்  ோலே்றே 

உறுதிப்படுே்தும்.  

 

இேற்கிறடபய கபோது ம ் ளு ்கு ேற்பபோது வழங்கும் அபே 

அடிப்பறடயில் PCR மற்றும் பலட்டரல் ஃப்பளோ பரிபசோேறன ் ோன 

அணு றல கேோடர ்்து வழங்குபவோம்  பலட்டரல் ஃப்பளோ 

பரிபசோேறனறய பமற்க ோள்ள பவண்டிய ்  ோல இறடகவளி ் ோன 

ஆபலோசறன மோற்றே்திற்கு உட்பட்டது.  எனினும் கபோது ம ் ள் 

மட்டே்தில் ேற்பபோது ப ோய் ்குறி இல்லோேபபோது பமற்க ோள்ளப்படும் 

பரிபசோேறன அணுமுறறயில் மோற்றங் ள் கசய்கிபறோம். ேற்பபோது 

பிறறர ச ்தி ் ச ்கசல்லும் ஒவ்கவோரு ச ்ேரப்்பே்திலும் பரிபசோேறன 

பமற்க ோள்ளுமோறு அறிவுறுே்ேப்படுகிறது, அதிலும் குறிப்போ  

கூட்டமோன இடங் ளு ்கு கசல்லும் முன் அல்லது வயதின்  ோரணமோ  

அல்லது பிற உடல் ிறல ளின்  ோரணமோ  மருே்துவ ரீதியோ  

போதி ் ப்படும் சோே்தியம் உள்ளவர ்றள ச ்தி ்  கசல்லும் முன் 

ேற்பபோது பரிபசோேறன பமற்க ோள்ளப்பட பவண்டும்.   

இப்பபோதும் ப ோவிட் 19 ப ோய் அறிகுறி உள்ளவர ்றள PCR 

பரிபசோேறன பமற்க ோள்ளுமோறு அறிவுறுே்துகிபறோம், பமலும் 
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பரிபசோேறன (PCR அல்லது பலட்டரல் ஃப்பளோ பரிபசோேறன) மூலம் 

ப ோய்ே்கேோற்று உள்ளேோ  ்  ண்டறியப்பட்டவர ்றள வீட்டிபலபய 

பரி ்துறர ் ப்படட்  ோலே்திற்கு ேனிறமப்படுே்தி ்க ோள்ள 

அறிவுறுே்துகிபறோம். இேன் மூலம் அவர ்ள் மருே்துவரதீியோ  

போதி ் ப்பட ்கூடியவர ்ள் உட்பட பிறரு ்கு ப ோறயப் பரப்பும் 

ஆபே்றே ் குறற ்  முடியும். 

 

சிகி ம்   

 

ப ோவிட ்19 ப ோயோல் போதி ் ப்படட்ு சிகிசற்ச ் ோ  

மருே்துவமறனயில் அனுமதி ் ப்படட்ிரு ்கும் ப ோயோளி ளு ்கு 

சி ்கிறசயளி ்  ேற்பபோது பல புதிய சிகிசற்ச முறற ள் 

 ிறுவப்படட்ுள்ளன. அறவ ப ோயின் தீவிரே்றேயும் ப ோயினோல் 

ஏற்படும் இறப்றபயும் குறற ்கும்.  COVID-19  போதி ் ப்பட்ட அதி  

ஆபே்தில் உள்ள மருே்துவமறனயில் பசர ்் ப்படோே 

ப ோயோளி ளு ்குப் பயன்படுே்ே, மரு ்து ள் மற்றும் சு ோேோரப் 

கபோருட ்ள் ஒழுங்குமுறற ஏகஜன்சி (MHRA) அங்கீ ரிே்துள்ள புதிய 

சிகிசற்ச முறற றளயும்  ோங் ள் இப்பபோது வழங்குகிபறோம்.  

 

£10 மில்லியன்  ீண்ட  ோல ப ோவிட ்போதிப்பு ஆேரவு  ிதியின் 

ஆேரவுடன்  ீண்ட  ோல ப ோவிட் 19 போதிே்ேவர ்ளு ் ோன பரோமரிப்பு 

மற்றும் ஆேரறவ பமம்படுே்துவறேயும்  ோங் ள் கசயலோ ்கி 

வருகிபறோம். கூடுேலோ , ம ் ள் ேங் ள் ப ோய் அறிகுறி றள 

 ிரவ்கிப்பேற்கும், பேறவப்படும் இடங் ளில் கூடுேல் ஆேரறவ 

கபறுவேற்கும் பேசிய சு ோேோர பசறவ (NHS) -இல் ஒரு  ீண்ட ப ோவிட் 

போதிப்பு ே வல் ேளே்றே  ோங் ள் உருவோ ்கியுள்பளோம், பமலும் 

ப ோவிட ்19-இன்   ீண்ட ோல விறளவு ள் குறிே்ே ஐ ்கிய இரோசச்ியம் 

முழுவதும் உள்ள மருே்துவ வழி ோடட்ுேறல கசயல்படுே்துவறே 

 ோங் ள் கேோடர ்்து ஆேரிப்பபோம். பேசிய சு ோேோர பசறவயின் 

பேசிய பசறவ ள் பிரிவு, ஸ் ோடல்ோ ்தில்  ீண்ட  ோல ப ோவிட் 

போதிப்பு ஏற்பட்டவர ்ளு ் ோ   கேோடர ்்து  பமம்போடு, வளங் ள் 

மற்றும் பசறவ றள கசயல்படுே்துவேற் ோன ஆேரவு வழங்  

மருே்துவ வல்லு ர ்ள், பேசிய சு ோேோர பசறவ வோரியங் ள் மற்றும் 

ப ோய் போதிப்பு அனுபவம் க ோண்டவர ்றள ஒன்றிறண ்கும் ஒரு 

மூபலோபோய வறலயறமப்றப  ிறுவுகிறது.  

 

மன லம் மற்றும்  ல்வோழ்றவ பமம்படுே்துவதில்  ோங் ள்  வனம் 

கசலுே்துபவோம், பமலும் ப ோவிட்-19 ப ோய் போதிப்பு ஏற்பட ்கூடிய 

மருே்துவரீதியோன அதி  ஆபே்தில் உள்ளவர ்ளு ்கு 

ஆேரவளிப்பபோம், பமலும் சு ோேோர ஏற்றே்ேோழ்வு றளச ்

சமோளிப்பேற் ோன பணிறயே் கேோடருபவோம். 
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லதமவயானலபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்மககமள லைற்ககாள்வது 

 

 ோம் அறனவரும் கேோடர ்்து எசச்ரி ்ற யுடனும் விழிப்புடனும் 

இரு ்  பவண்டும், பமலும் பின்வருவனவற்றற ்  றடப்பிடி ்  

ஸ் ோடல்ோ ்து அரசோங் ம் அறனவறரயும் ஊ ்குவி ்கும்:  

•  ோற்பறோட்டே்றே அதி ரிப்பது. 

• ற  றள அடி ் டி  ழுவுவது  மற்றும் இருமும்பபோது அல்லது 

தும்மும்பபோது உங் ள் மூ ்ற யும் வோறயயும் மூடி ்க ோள்வது.  

• சோே்தியமோன சூழ் ிறல ளில் வீடு மற்றும் அலுவல ம் என ் 

 ல ்து (‘றைபிரிட்”) பவறல கசய்வது.  

•  ீங் ள் ேகுதிகபறும் பபோது உங் ள் ேடுப்பூசி மற்றும் பூஸ்டறர 

கபறுவது. 

• Protect Scotland மற்றும் Check-in Scotland ஆப் - றள 

பயன்படுே்துவது; 

• வோரம் இருமுறற பலட்டரல் ஃப்பளோ சோேன பரிபசோேறனறய 

பமற்க ோள்வது, குறிப்போ  கூட்டமோன இடங் ளு ்கு கசல்லும் 

முன் அல்லது மருே்துவரீதியோ  போதி ் ப்பட ் கூடியவர ்றள 

ச ்தி ் ச ்கசல்லும் முன். 

• ப ோவிட ்19 ப ோய் அறிகுறி ள் உங் ளு ்கு ஏற்பட்டோல் அல்லது 

கடஸ்ட் அண்ட் புகரோகட ்ட் உங் றள பரிபசோேறன 

பமற்க ோள்ளுமோறு கூறினோல் PCRபரிபசோேறன பமற்க ோள்வது. 

• உங் ளு ்கு ப ோய்ே் கேோற்று ஏற்பட்டோல் அல்லது கடஸ்ட ்அண்ட் 

புகரோகட ்ட் உங் றளே் ேனிறமப்படுே்தி ்க ோள்ள 

அறிவுறுே்தினோல் ேனிறமப்படுே்தி ்க ோள்ளவும். 

 

போது ோப்பு  டவடி ்ற  ள் கேோடரப்ோன கபரும்போலோன 

 டட்ுப்போடு ள்  ீ ் ப்பட்டோலும், சட்டே்தின் அடிப்பறடயில் 

கேோடர ்்து  ோன்கு அடிப்பறட  டவடி ்ற  ள் 

பேறவப்படுகின்றன (இ ்ே மூபலோபோய  ட்டறமப்பின் புதுப்பிப்பு 

கவளியிடப்பட்ட ப ரே்தில், 22 பிப்ரவரி 2022): 

 

• கபரும்போலோன உள்ள  கபோது இடங் ளில் மற்றும் கபோதுப் 

பபோ ்குவரே்தில்  ீங் ள் மு  ் வசம்  ட்டோயம் அணிய 

பவண்டும் (வில ்கு அளி ் ப்பட்டிரு ்ேோல் ேவிர) 

• ைோஸ்பிடோலிட்டி வணி ங் ள் கடஸ்ட ்அண்ட் புகரோகட ்ட் 

கேோடரப்ுே் ேடங் ோணலுு  ்கு உேவ வோடி ்ற யோளர ்ே வறல 

பச ரிே்துப் பகிர பவண்டும். 

• வணி ங் ள், பசறவ வழங்கு ர ்ள் மற்றும் வழிபோடட்ுே ்

ேலங் ள் ேங் ள் வளோ ங் ளில் ப ோவிட-்19 போதிப்பு 

அபோயே்றே ் குறறப்பது பற்றிய வழி ோடட்ுேறல ்  ருே்தில் 

க ோண்டு, ேங் ள் வளோ ங் ளில் ப ோவிட-்19 போதிப்பு மற்றும் 

பரவறல ் குறறப்பேற்கு  ியோயமோன  றடமுறற ்கு ஏற்ற 

 டவடி ்ற  றள பமற்க ோள்ள பவண்டும்.  

https://protect.scot/
https://www.checkin.scot/
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• கபரிய  ி ழ்வு ள் மற்றும் இரவு ேோமேமோ   ி ழ்வு ள்  ட ்கும் 

இடங் ள் 28 பிப்ரவரி 2022 வறர ப ோவிட் 19 சோன்றிேழ் 

திட்டே்றே இய ்  பவண்டும்; இ ்ே  டவடி ்ற றய 

சரியோறம ்  பின்வரும் திட்டங் றளப் போர ்் வும் 

 

இேற்கிறடயில்  ோங் ள் இ ்ே சட்ட  டவடி ்ற  றள 

வழி ோடட்ுேல் ளோ  மோற்றுபவோம். கபோரு ்தும் இடங் ளில் றவரறஸ 

 டட்ுப்போட்டில் றவே்திருப்பதில் உேவ இ ்ே  டவடி ்ற  றள 

பின்பற்றுவது ேனி பர ்ள் மற்றும்  ிறுவனங் ளு ்கு சிற ்ேது. 

 

பிப்ரவரி 28 அன்று, ப ோவிட் 19 சோன்றிேழின் சட்டப்பூரவ்ே் பேறவ சில 

சூழல் ளில் முடிவு ்கு வரும். எனினும் சில வளோ ங் ள் ேங் ள் 

வோடி ்ற யோளர ்ள் மற்றும் ஊழியர ்ளு ்கு போது ோப்போன 

உணரற்வ வழங்குவேற் ோ  அே்ேற ய சோன்றிேழின் பேறவறயே் 

கேோடர விரும்பலோம். 

 

மோரச் ்21 அன்று (குறிே்ே பேதி - உறுதி கசய்யப்பட பவண்டும்),உள்ள  

கபோது இடங் ள் மற்றும் கபோதுப் பபோ ்குவரே்தில் மு  ் வசம் 

அணிய பவண்டிய சட்டப்பூரவ்ே் பேறவறய  ீ ்  திட்டமிடட்ுள்பளோம். 

எனினும் சில வளோ ங் ள் மற்றும் பசறவ வழங்குனர ்ள் ேங் ள் 

வோடி ்ற யோளர ்ள் மற்றும் ஊழியர ்றளப் போது ோ ்கும் கபோருடட்ு 

மு  ்  வசம் அணியும் பேறவறயே் கேோடர விரும்பலோம். பிற 

சட்டப்பூரவ்ே் பேறவ ள் கபோரு ்துவேற்கு ஏற்ப 

வழி ோடட்ுேல் ளோ வும் சிற ்ே  றடமுறற ளோ வும் மோறும். 

 

இறேே் கேோடர ்்து எங் ள் கடஸ்ட் அண்ட் புபரோகட ்ட் மோற்றே் 

திட்டே்தில் முன்கனடுே்துச ்கசல்லும் பபோது, பரிபசோேறன, சுய 

ேனிறமப்படுே்துேல் மற்றும் கேோடரப்ுே் ேடங் ோணல் 

ஆகியவற்று ் ோன அதி   ிறலயோன அணுகுமுறறறய 

பமற்க ோள்ளே் திடட்மிடட்ுள்பளோம்.  மற்ற கேோற்று ப ோய் றளப் 

பபோலபவ, எவரு ்ப னும் உடல் ிறல சரியில்லோமல் இரு ்ேோல், 

அவர ்ளின் அறிகுறி ள் சரியோகி அவர ்ள் உடல் ிறல சரியோகும் 

வறர வீட்டிபலபய இரு ்குமோறு  ோங் ள் கபோதுவோ  

அறிவுறுே்துகிபறோம்.. சட்டப்பூரவ் ்  டட்ுப்போடு ள் அ ற்றப்பட்ட 

பிறகு, ப ோய்ப் பரவறல ் குறற ்கும் வற  ளில் கபோதும ் ளும் 

 ிறுவனங் ளும் ேங் ள்  டே்றே மற்றும் சூழல் றள 

மோற்றியறமப்பறேே் கேோடரவ்ோர ்ள் என்று எதிரப்ோர ்்கிபறோம்.  

 

 ிறுவன, உள்ளூர ்மற்றும் பேசிய மட்டே்தில் கபோருே்ேமோன ஆேரவு 

சட்டம் மற்றும் வழி ோடட்ுேல் மூலம் கேளிவோன ப ோய்ப்பரவல் 

பமலோண்றமே் திட்டங் றள உருவோ ்கி கசயல்படுே்ே எங் ள் 

கூட்டோளர ்ளுடன் இறண ்து பணிபுரிவறேே் கேோடரப்வோம். இேன் 

மூலம் கபோதும ் ளும்  ிறுவனங் ளும் ப ோறய ்  டட்ுப்படுே்ே 

என்ன பேறவ மற்றும் எ ்ே விேமோன சூழல் ளில் அறே கசய்ய 
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பவண்டும் என்பறே புரி ்துக ோண்டு அேற்கு ஏற்ற விேே்தில் 

கசயல்பட முடியும்.  

 

றவரஸ் மூலம் ஏற்படும் அசச்ுறுே்ேல் அதி ரிப்பு ப ோய் எதிரப்்பு ச ்தி 

குறறவேோல் அல்லது புதிய வற  றவரஸ் அல்லது பிற  ோரணி ளோல் 

ஏற்பட்டோலும் அறே ் ற யோள  ோங் ள் ேயோரோ  இருப்பபோம்.  

சூழலு ்கு ஏற்ற இண ் ங் ள் மற்றும் சு ோேோர  டவடி ்ற  ள் மூலம் 

கபற  ிறன ்கும் அதி ரிே்ே ேோங்குே் திறன் உள்ளிட்ட அறனே்து 

கபோருே்ேமோன  ோரணி றளயும்  ருே்தில் க ோண்டு  வனே்துடன் 

பரிசீலிப்பபோம்.  

 

எங் ள் கசயல்போடு ள் சரியோன இல ்கு றள ் க ோண்டிருப்பறே 

உறுதிகசய்யே் பேறவயோன க கிழ்றவே் ே ் றவ ்கும் அபே 

ப ரே்தில் திட்டமிடும் ப ோ ் ங் ளு ் ோ  இயன்ற அளவு 

மதிப்பிடப்பட்ட அசச்ுறுே்ேல் ளு ் ோன சோே்தியமோன 

கசயல்போடு றள பின்வரும் அட்டவறண  ோடட்ுகிறது. சோே்தியமோன 

அறனே்து அசச்ுறுே்ேல் ளின் போதிப்பும் ஒபர மோதிரி இரு ் ோது 

என்பறே  வனே்தில் க ோள்வது மு ்கியமோகும். பமலும்  மது 

கசயல்போடு ள் அறனே்துப் கபோருே்ேமோன  ோரணி றளயும் 

 ண ்கில் க ோள்ள பவண்டும். 

 

ப ோய்ப் பரவல்  ோலே்தில் ‘அசச்ுறுே்ேல் அளவு’ என்பது எறே ் 

குறி ்கிறது என்பறேே் தீரம்ோனிப்பது மற்றும் அறே எவ்வோறு 

பயன்படுே்துவது என்ற இரண்டும் உள்ளடங்கும். என்ன 

 டவடி ்ற  ள் எடுப்பது என்பறேே ்தீரம்ோனிப்பேற்கும் அபே உே்தி 

ேோன் பேறவப்படும். றவரஸின் புதிய வற  எனும் பபோது அேன் 

தீவிரே்ேன்றம மற்றும் அது பரவும் பவ ம் இரண்றடயும்  ருே்தில் 

க ோள்பவோம். அறனே்து ஆபே்து ளின் ேோ ் ங் ளும் ஒபர மோதிரி 

இருப்பதில்றல என்பறே  மது அனுபவே்தின் மூலம் 

கேரி ்துக ோண்படோம். ஆற யோல் அறனே்து ஆபே்து ளு ் ோன 

தீரவ்ு ளும் ஒபர மோதிரி இரு ் ோது. எடுே்து ் ோட்டோ , மி  பவ மோ ப் 

பரவும் ஒரு புதிய வற  றவரஸின் தீவிரம் குறறவோ  இரு ் லோம். 

இேனோல் ஏற்படும் அசச்ுறுே்ேல் அதி  தீவிரமோன ஆனோல் கமதுவோ ப் 

பரவும் வற றய விட ் குறறவு. அேனோல் ேோன்  டவடி ்ற  

எடுப்பேற்கு  ிறலயோன எண்ணி ்ற றய அறமப்பது 

(எடுே்து ் ோட்டோ  100,000  பர ்ளு ்கு குறிப்பிட்ட எண்ணி ்ற  

ப ோயோளி ள்) கபோருே்ேமோனேோ பவோ உேவி ரமோனேோ பவோ 

இரு ் ோது. ஏகனனில் அது குறறவோன அல்லது அதி  எதிரவ்ிறன ்கு 

வழிவகு ்  ்கூடும். எ ்ேகவோரு எதிர ்ோல ஆபே்து ளின் ேன்றம 

மற்றும் சோே்தியமோன ேோ ் ம் குறிேே் தீரவ்ும் மு ்கியமோனேோ  

இரு ்கும். 

 

வழ ் மோன கசயல்போடு  ிறல ்கு பமல் ேற் ோலி  போது ோப்பு 

 டவடி ்ற  ள் ேயோரோ  இரு ்கும் பபோகேல்லோம்,  ோங் ள் அவற்றற 
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வழ ் மோன மதிப்போய்வின் கீழ் றவே்திருப்பபோம் (எ. ோ. ஒவ்கவோரு 

மூன்று வோரங் ளு ்கும்) மற்றும் கேோடரப்ுறடய ப ரடி ப ோவிட், பர ்ே 

சு ோேோரம், சமூ  மற்றும் கபோருளோேோர குறி ோட்டி றள 

உன்னிப்போ  ்  ண் ோணிப்பபோம். இேன் மூலம் அ ்ே போது ோப்பு 

 டவடி ்ற  றள சரியோன ப ரே்தில் எடு ்  முடியும். 

 

எதிர ்ோல அசச்ுறுே்ேல் ளு ் ோன எங் ளது கசயல்போடு ள்  ோடு 

முழுவேற்கும் ஒபர ப ரே்தில் கபோருேே்மோ  இரு ்கும் என 

எதிரப்ோர ்்கிபறோம். இருப்பினும்,  டவடி ்ற  ளின் எ ்ேகவோரு 

பயன்போடும் ஸ் ோடல்ோ ்தின் கவவ்பவறு புவியியல் பகுதி முழுவதும் 

அவற்றின் பேறவ மற்றும் விகிேோசச்ோரே்றே  ண ்கில் 

எடுே்து ்க ோள்ளும், எடுே்து ் ோட்டோ ,  மது தீவு ளில் வோழ்பவர ்ள், 

உரிய ப ரே்தில். 
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 ாதகைான நடத்மதகள் ைற்றுை் ைாற்றங்கமள ஆதரிப்பது  

 

ப ோவிட ்19 பரவறல ் குறற ்  உேவும் விதி றளப் பின்பற்றுவதில் 

இரு ்து கபோதும ் ள் மற்றும்  ிறுவனங் ள் சரியோன  டே்றே என்று 

 ம்பும் சோே மோன  டே்றே றள ேோனோ  முன்வ ்து அன்றோட 

வோழ்வில் உள்ளட ்குவறே ப ோ ்கி முன்பனற விரும்புகிபறோம்.  

 

இ ்ே றவரஸ், எதிர ்ோலே்தில் வர ்கூடிய சோே்தியமோன றவரஸ் 

வற  ள் மற்றும் சோே்தியமோன பிற றவரஸ் ளு ்கு எங் ளின் 

 ீண்ட ோல கசயல்போடு றள அதி ரி ் , கபோருே்ேமோன  போது ோப்பு 

 டே்றே றள உள்ளட ் வும், பமம்பட்ட கபோது சு ோேோர 

மறுகமோழி ளு ் ோன  ட்டறமப்றப உருவோ ் வும் வணி ங் ள் 

மற்றும்  ிறுவனங் ளுடன் கூடட்ு பசர ்்து வழி டே்துபவோம். 

ஸ் ோடல்ோ ்தின் வணி ங் ள்,  ிறுவனங் ள் மற்றும் கபோதும ் ள் 

எதிர ்ோலே்தில் ஏற்பட ்கூடிய அதிரச்ச்ி ளு ் ோன ேோங்குே் திறனுடன் 

இருப்பறே உறுதிகசய்ய ஸ் ோடல்ோ ்து அரசு அறனே்துே் 

துறற ளுடனும் இறண ்து கசயல்படும் வணி ப் பிரசச்ோரங் ள், 

கேளிவோன மற்றும் எளிேோ  அணு  ்கூடிய ஸ் ோடல்ோ ்து அரசு 

வழி ோடட்ுேல் றள உருவோ ்குபவோம், இண ்   ருவிே்கேோகுப்றபப் 

புதுப்பிே்து, வோடி ்ற யோளர ்ள் போது ோப்போ  உணர உேவும் 

ேன்னோரவ்ச ்கசயறல ஆேரிப்பபோம். 

 

பல்பவறு துறற ளு ்குப் கபோருே்ேமோன இண ் ங் றள ்  ண்டறிய 

அவர ்ளுடன் இறண ்து பணிபுரிபவோம். அறவ றவரஸின் 

அபோயே்றே ் குறற ்  உேவுவபேோடு, புதிய அசச்ுறுேே்ல் 

கவளிப்படும் பபோது பமலும் போது ோப்பு  டவடி ்ற  ள் பேறவப்படும் 

வோய்ப்றப ் குறறப்பேன் மூலம் வணி ங் ள் ேங் ள் வணி ே்றே 

பமற்க ோள்ள உேவும். றைபிரிட் பணி மோதிரி றள ்  ருே்தில் 

க ோள்ள பணியமரே்்து ர ்ள் ேங் ள் பணியோளர ்ளுடன் இறண ்து 

பணி புரிவறே வலுவோ  ஊ ்குவிப்பபோம். 

 

‘போது ோப்போ  வோழ்வது’ ே வல்கேோடரப்ு உே்தி மதிப்போய்வின் கீழ் 

உள்ளது மற்றும் விறரவில் புதுப்பி ் ப்படும். கபோதும ் ள் என்ன 

கசய்யலோம் மற்றும் எேற் ோ  அவற்றற கசய்ய பவண்டும் என்பறே 

புரி ்துக ோள்ள கேளிவோன கசய்தி றளப் பயன்படுேத்ி பேறவயோன 

 டே்றே றள  மது அன்றோட வோழ் ்ற யில்  பமற்க ோள்வதில் 

 வனம் கசலுே்ேப்படும். 

 

 ர்வலத  அளவில் லகாவிட் 19 லநாய்த்கதாற்மற நிர்வகிக்க 

உதவுதல் 

 

ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்று போதி ்  ்கூடிய அதி  ஆபே்துள்ள 

பட்டியலில் ேற்பபோது எ ்ே  ோடும் பிரபேசங் ளும் இல்றல என்றோலும் 

UK Health Security Agency (UKHSA) சரவ்பேச ேரறவ கேோடர ்்து 
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 ண் ோணிே்து வருகிறது மற்றும் ஏபேனும் பிரசச்றன ள் இரு ்ேோல் 

அறே  ோன்கு  ோடு ளு ்கு கேரிவி ்கும். எதிர ்ோலே்தில் ஆபே்துப் 

பட்டியலில் இரு ்கும்  ோட்டிலிரு ்து வரும் பயணி ளு ்கு 

 ிரவ்கி ் ப்படும் ேனிறமப்படுே்தும் பசறவ விடுதி ளு ் ோன 

மோற்று வசதி ள் பிப்ரவரி பிற்பகுதியில்/மோரச் ்கேோட ் ே்தில் பமலும் 

பரிசீலி ் ப்படும். 

 

சரவ்பேச பயண  டவடி ்ற  ளின் அடுே்ே  ட்ட மதிப்போய்வு 

றவரஸின் எதிர ்ோல வற  ்கு ஏற்ற கசயல்போட்டின் மீது  வனம் 

கசலுே்தும். இதில் சரவ்பேச சூழலில் ‘முழுறமயோ  ேடுப்பூசி 

கசலுே்ேப்பட்டது’ என்பதின் வறரயறறயும் அவர ்UKHSA -ஆல் 

பமற்க ோள்ளப்படும் எல்றல வரு ி ழ்வு  ருவிே்கேோகுப்பு 

உருவோ ் மும் அடங்கும்.  

 

கேற்கில் உள்ள எங் ள் கூட்டோளர ் ோடு ளுடன் கேோற்றுப ோய் ் ோன 

கசயல்போடு றள ஆேரி ்   ோங் ள் கேோடர ்்து பணியோற்றுபவோம். 

ப ோவிட ்19 மருே்துவ உப ரணங் ள் வழங்குவது, திறன்மி ்  

ேடுப்பூசிே் திட்டேற்ே உறுதிகசய்ய உேவுவது, உல ளவில் ேடுப்பூசி 

சமபங்கு பமம்போடு ளு ்கு அறழப்பு விடு ்  ஒே்துறழப்பது மற்றும் 

துறண-சைோரோ ஆப்பிரி ்  கூட்டோளர ் ோடு ளில் ப ோவிட் 19 

ேடுப்பூசி ளு ்கு சமமோன அணு றல ஆேரிப்பேற் ோன 

முயற்சி ளில் கேோடர ்்து  ிதி முேலீடு கசய்வது ுஆ்கியவற்றின் 

மூலம் இறே பமற்க ோள்பவோம்.   

 

மிக அதிக ஆபத்துள்ளவரக்ளுக்கு ஆதரவளிப்பது ைற்றுை் சுகாதார 

ஏற்றத்தாழ்வுகமளக் குமறப்பது 

 

அதி  ஆபே்துள்ளவர ்ளு ்கு பமலும் வழி ோடட்ுேல் பேறவப்பட்டோல் 

யோறர  ோடுவது என்பறே உறுதிகசய்வறேே் கேோடரப்வோம் மற்றும் 

இ ்ே ் குழுறவ ஆேரி ்  அதி  ஆபலோசறன மற்றும் ே வறல 

வழங்குபவோம். பமலும் அதி  ஆபே்துள்ளவர ்றள அறடயோளம் 

 ோணவும் அவர ்றள ஆேரி ் வும் அதி  வழி றள ் 

 ண்டுபிடிப்பறேே் கேோடரப்வோம். இறவ அறனே்தும் சோே்தியமோன 

புதிய றவரஸ் வற  ள் மற்றும் ப ோய்ப்பரவல் ஆகியவற்றற ் 

 ருே்தில் க ோண்டு பமற்க ோள்ளப்படும். 

 

பரோமரிப்பு இல்ல அறமப்பு ளில் ப ோவிட ்19 ப ோய்ே்கேோற்றின் 

எதிர ்ோல  ிரவ்ோ ம் கேோற்று ேடுப்பு மற்றும்  டட்ுப்போடு மற்றும் 

ேனிப்பட்ட போது ோப்பு உப ரணங் ள் (PPE), மற்றும் ேடுப்பூசியின் 

 ன்றம ள் ஆகியவற்றின் மு ்கியே்துவம் பற்றி என்ன  ற்று ் 

க ோள்ளப்பட்டது என்பேன் மீது  ட்டறம ் ப்படும்.  

 

ஸ் ோடல்ோ ்து அரசு 2022-23 ஆண்டு முழுவதும் அரசுே ்துறற 

ஸ் ோடல்ோ ்தில் PPE -ஐ எவ்வோறு க ோள்முேல் கசய்து வழங்குகிறது 
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என்பது குறிே்ே புதிய அணுகுமுறறறய உருவோ ்குகிறது, இது 2023 

ஆம் ஆண்டு  றடமுறற ்கு வரும்.  

 

பரந்த அளவிலான பாதிப்புகமளத் தனிப்பது ைற்றுை் 

குணைாக்குவதற்கு உதவி க ய்வது 

 

கபோருளோேோரம் மற்றும் பர ்ே சமூ ம் முழுவதிலும் உள்ள 

துறற ளுடன்  ோங் ள் கேோடர ்்து பணியோற்றுபவோம், க ரு ் டியின் 

 ோரணமோ  ஏற்படட்ுள்ள கேோடரச்ச்ியோன மற்றும் திரண்டுள்ள 

தீங்கு றளே் ேணிே்து, எங் ள் கபோதுச ்பசறவ றள 

மீடக்டடுப்பேற்கும், சிற ்ே எதிர ்ோலே்திற் ோ  மீண்டும் 

 ட்டிகயழுப்புவேற்கும்  ோங் ள் கூட்டோ  பணிபுரிகிபறோம். ப ோவிட் 19 

ஆனது  மது சமூ ே்தில் சிலரு ்கு அதி  தீங்கு றள 

ஏற்படுே்தியிரு ்கிறது என்பறே  ோங் ள் அறிபவோம், எனபவ  மது 

கசயல் ள் சமே்துவமின்றமறய அதி ரி ் ோமல், அேற்குப் பதிலோ  

விறளவு றள பமம்படுே்துவறே உறுதிகசய்பவோம். எங் ள் 

வணி ங் ள்,  ல்வி அறமப்பு ள், சமூ ப் போது ோப்பு, வீடட்ுவசதி, 

பபோ ்குவரே்து,  ீதி மற்றும் பிற கபோதுச ்பசறவ ளு ்கு 

ஆேரவளி ்கும் எங் ள் ப ோவிட் 19 மீட்பு உே்தி ்கு இணங்  உேவும் 

கசயல்போடற்ட  ோங் ள் கேோடர ்்து பமற்க ோள்பவோம். 

 

நாங்கள் எதிர்லநாக்குவது 

 

ப ோய் ேோங்குே்ேன்றமறய ே ்  றவ ் வும் றவரறஸ 

 டட்ுப்போட்டில் றவ ் வும் பேறவயோன அறனே்றேயும்  ோம் 

அறனவரும் கேோடர ்்து பமற்க ோள்ள பவண்டும்.  மது வோழ் ்ற  

ப ோவிட-்19 ப ோய்ப்பரவலு ்கு முன்னர ்இரு ்ேறேப் பபோன்ற  ிறல 

பபோல் இனி ஒரு பபோதும் இரு ் ோது, பமலும் ப ோய்ப்பரவல்  ோலே்தில் 

 ோம்  றடப்பிடிே்ே சில அம்சங் றள சிற ்ே எதிர ்ோலே் 

பேறவ ளு ் ோ  –  ோம் ே ்  றவ ்  விரும்பலோம். 

 

சிற ்ே எதிர ்ோலேற்ே  ோம் மீண்டும்  ட்டறம ்கும் பபோது, சூழலு ்கு 

ஏற்ற மோற்றங் ள் மற்றும் சு ோேோர  டவடி ்ற  றள 

பமற்க ோள்வேன் மூலம் ப ோறய திறம்பட  ிரவ்கி ்  இ ்ே 

அணுகுமுறற  மது மூபலோபோய ப ோ ் ே்துடன் இணங்கி இரு ்கும். 

எங் ள் அணுகுமுறறயின் ஒரு பகுதியோ ,  ோம் என்ன கசய்ய 

பவண்டும் என்பேற் ோன வழி ோடட்ுேல் கேளிவோ  இருப்பறே உறுதி 

கசய்பவோம்.  

 

இ ்ே றவரஸோல் துரதிரஷ்்டவசமோ  இழ ்ே அறனவறரயும்,  ோங் ள் 

ஒன்றோ  எதிரக் ோண்ட பல பபோரோட்டங் ள் மற்றும் 

தியோ ங் றளயும் பமலும் பலரும் பல அறமப்பு ளும் கேோடர ்்து 

எதிரக் ோள்ளும் பபோரோட்டங் றளயும்  ோங் ள் மற ்  மோட்படோம். 
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குறிப்போ  ப ோவிட ்19 ப ோய் போதி ்  ்கூடிய அதி  ஆபே்தில் 

உள்ளவர ்ளு ்கு  ோம் கேோடர ்்து ஆேரவளி ்  பவண்டும். 

 

UK கபோது விசோரறணயுடன் கூடபவ ஸ் ோடல்ோ ்தில் COVID-19 கபோது 

விசோரறணயின் பணி ்கு  ோங் ள் உேவி புரிபவோம். எதிர ்ோலே்தில் 

பரவ ்கூடிய கேோற்றுப ோய் ள் மற்றும் பிற அவசர ிறல றள 

சிறப்போ  ற யோள  உேவும் வளர ்்துவரும் ஆய்வு ள் மற்றும் 

ஆரோய்சச்ி றள  ோங் ள்  வனிப்பபோம்.  


