செய்தி செளியீடு எண்.

நாள்

.10.2021

செய்தி செளியீடு
எதிர்ெரும் பண்டிகைக் ைாலங்ைளில் சைார ானா தடுப்புக்ைான ெழிைாட்டு
நகைமுகைைகை சபாது மக்ைள் தெைாமல் பின்பற்ை ரெண்டும் –
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலகமச்ெர்
திரு. மு.ை. ஸ்ைாலின் அெர்ைள் ரெண்டுரைாள்
தமிழ்நாட்டில், க ார ானா ரநாய்த் கதாற்றுப் ப வலைக்

ட்டுப்படுத்தும்

வல யில், அ சு ஆலை எண்.631, வருவாய் மற்றும் ரபரிடர் ரமைாண்லமத் துலை,
நாள் 05.10.2021-ன்படி, 31.10.2021

ாலை 6.00 மணி வல

தளர்வு ளுடன் கூடிய

ஊ டங்கு நலடமுலையில் இருந்து வருகிைது.
எதிர்வரும் பண்டில க் ாைங் ளில், க ார ானா ரநாய்த் கதாற்று ப வலைத்
கதாடர்ந்து ண் ாணித்து ட்டுப்படுத்த எடுக் ரவண்டிய நடவடிக்ல
அண்லட மாநிைங் ளில் ரநாய்த் கதாற்று நிலையிலனக்

ள் குறித்தும்,

ருத்தில் க ாண்டும்,

தலைலமச் கெயை த்தில் மாண்புமிகு முதைலமச்ெர் அவர் ளின் தலைலமயில்
13-10-2021 அன்று ஆரைாெலனக் கூட்டம் நலடகபற்ைது.
அதன் அடிப்பலடயில், கபாதுமக் ள் அலனவரும் எதிர்வரும் பண்டில க்
ாைங் ளில், கூட்டம் கூடுவலத தவிர்க்குமாறும், கபாது இடங் ளில் ட்டாயம் மு க்
வெம் அணிவரதாடு, ெமூ
மாவட்ட நிருவா ம், கபருந

இலடகவளியிலன
கென்லன மாந

ண்டிப்பா

லடபிடிக்குமாறும்,

ாட்சி, மருத்துவத் துலை மற்றும்

உள்ளாட்சி அலமப்பு ள் மூைம் நடத்தப்படும் தடுப்பூசி மு ாம் ளுக்கு கென்று
கபாதுமக் ள் தடுப்பூசி கெலுத்தி க ாள்ளுமாறும் ர ட்டுக் க ாள்கிரைன்.
பண்டில க்

ாைங் ளில் கபாதுமக் ள் அத்தியாவசியத் ரதலவ ளுக் ா

லட ளுக்கு கெல்வலதக் ருத்தில் க ாண்டு, இன்று முதல் ஏற்ைனரெ செயல்பை
அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ை

அகனத்து

ெகைக்

ைகைைள்,

உணெைங்ைள்

மற்றும்

அடுமகனைள் இ வு 11.00 மணி ெக இயங்ை அனுமதிக்ைப்படுகிைது.
ரமலும், அகனத்து ெழிபாட்டுத் தலங்ைளிலும், செள்ளி, ெனி மற்றும் ஞாயிறு
உட்பை

அகனத்து

நாட்ைளிலும்

சபாதுமக்ைள்

ெழிபாட்டிற்கு

அனுமதி

அளிக்ைப்படுகிைது.
அரத ரபான்று, அகனத்து தனிப்பயிற்சி நிகலயங்ைள் (Tuition Centres), அ சு
மற்றும் தனியார் ரெகலொய்ப்பு முைாம்ைள் ஆகியகெயும் இன்று முதல் செயல்பை
அனுமதிக்ைப்படுகிைது.
ரமலும்,

பின்வரும்

கெயல்பாடு ளுக்கு

1-11-2021

முதல்

அனுமதி

அளிக் ப்படுகிைது.
➢ மாவட்ட நிர்வா த்தால் நடத்தப்படும் மாதாந்தி
மு ாம் ள் நடத்தைாம்
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மக் ள் கதாடர்பு

➢ தனியார் நிறுவனங் ள் நடத்தும் கபாருட் ாட்சி ள் (Private Exhibitions)
உரிய க ார ானா தடுப்பு வழி ாட்டு கநறிமுலை லளப் பின்பற்றி
கெயல்படைாம்
➢ மழலையர் விலளயாட்டு பள்ளி ள் (Play Schools), நர்ெரி பள்ளி ள் ((LKG,
UKG),

அங் ன்வாடி

பள்ளி ள்

முழுலமயா

கெயல்படைாம்.

ாப்பாளர், ெலமயைர் உட்பட அலனத்து பணியாளர் ளும் தடுப்பூசி
கெலுத்தியிருக் ரவண்டும்.
➢ ஞாயிற்றுக்கிழலம ளில்

டற் ல க்கு

கெல்ை

கபாதுமக் ளுக்கு

அனுமதி
➢ திருமைம் மற்றும் திருமைம் ொர்ந்த நி ழ்வு ளில் 100 நபர் ள்
பங்குகபை அனுமதி
➢ இைப்பு ொர்ந்த நி ழ்வு ளில் 50 நபர் ள் ைந்து க ாள்வதற்கு அனுமதி
ஏற்க னரவ

அனுமதிக் ப்பட்டுள்ள

கெயல்பாடு ள்

உரிய

ட்டுப்பாடு ளுடன் கதாடர்ந்து அனுமதிக் ப்படும்.
திருவிழாக்ைள்,

அ சியல்,

ெமுதாய

மற்றும்

ைலாச்ொ நிைழ்வுைளுக்கு

நகைமுகையிலுள்ை தகை சதாைரும்.
சபாது:லட ளிலும்,
பண்டில க்

கபாது

ாைத்லதக்

மக் ள்

கூடக்கூடிய

இடங் ளிலும்

எதிர்வரும்

ருத்தில் க ாண்டு, கீழ்க் ண்ட முக்கிய நிலையான

வழி ாட்டு நலடமுலை லள பின்பற்ை ரவண்டும்.
➢

லட ளின் நுலழவு வாயிலில், வாடிக்ல யாளர் பயன்படுத்தும் வல யில்
ல

சுத்தி ரிப்பான் ள்

(hand

sanitizer

with

dispenser)

ட்டாயமா

லவக் ப்படுவரதாடு, உடல் கவப்ப நிலை பரிரொதலன ருவி க ாண்டு
பரிரொதலன கெய்ய ரவண்டும் (thermal screening).
➢

லட ளில்

பணிபுரிபவர் ளும்,

வாடிக்ல யாளர் ளும்

ட்டாயம்

மு க் வெம் அணிவலத ெம்மந்தப்பட்ட நிர்வா ம் உறுதி கெய்ய ரவண்டும்.
➢ அலனத்து லட ளும், குளிர் ொதன வெதி இல்ைாமல் கெயல்படுவரதாடு,
லட ளில், ெமூ

இலடகவளிலய

லடப்பிடிக்கும் வல யில் ஒர

ரந த்தில் அதி ப்படியான நபர் லள அனுமதிக் க்கூடாது.
➢

லட ளின் நுலழவு வாயிலில் கபாது மக் ள் வரிலெயில்

ாத்திருக்கும்

ரபாது, ஒரு நபருக்கும் மற்கைாருவருக்கும் இலடரய ரபாதுமான
இலடகவளி இருக்கும் வல யில் குறியீடு ள் ரபாடப்பட ரவண்டும்.
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ரநாய்த் சதாற்று ைட்டுப்படுத்துெதற்ைான ெழிமுகைைள்
• ரநாய்த்

கதாற்றுக்கு

உள்ளானவர் லள

ண்டறிதல்,

ரநாய்த்

கதாற்றுக்குள்ளானவர் ளுடன் கதாடர்பில் இருந்தவர் லள ண்டறிதல்,
சிகிச்லெ அளித்தல், தடுப்பூசி கெலுத்துதல் மற்றும் க ார ானா ரநாய்த்
தடுப்பு நடவடிக்ல
19

Appropriate

லள பின்பற்றுதல் (Test-Track-Treat-Vaccination-Covid-

Behaviour)

ஆகிய

ர ாட்பாடு லள

ண்டிப்பா

நலடமுலைப்படுத்தப்படும்.
• க ார ானா லவ ஸ் ரநாய்த் கதாற்று ப வலைத் தடுப்பதற்கு, ரநாய்த்
கதாற்று

பாதிப்பிற்குள்ளானவர் ள்

உள்ள

பகுதி ளில்,

ரநாய்க்

ட்டுப்பாட்டு மண்டை எல்லை லள நுண்ைளவு வல (Micro Level)
வல யலை கெய்து, நிலையான வழி ாட்டு நலடமுலை ளின்படி,
தீவி மா ரநாய்த் தடுப்பு நடவடிக்ல

லள மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும்

உள்ளாட்சி அலமப்பு ள் ரமற்க ாள்ள ரவண்டும்.
வல யறுக் ப்பட்ட ரநாய்க் ட்டுப்பாட்டு பகுதி ளில், கீழ்க் ண்ட ரநாய்க்
ட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ல
• ரநாய்க்

ள் ண்டிப்பா பின்பற்ைப்பட ரவண்டும்.

ட்டுப்பாட்டு பகுதி ளில் அத்தியாவசிய கெயல்பாடு ளுக்கு

மட்டும் அனுமதி அளிக் ப்பட ரவண்டும். இந்த ரநாய் ட்டுப்பாட்டு
பகுதி ளில், மருத்துவ அவெ

ரெலவ ள் மற்றும் அத்தியாவசியப்

கபாருட் ள் வழங்குதல் தவி , இத கெயல்பாடு ள் அனுமதி இல்லை.
• ரநாய் ட்டுப்பாட்டு பகுதி ளில், தீவி மா ரநாய்த் கதாற்று ப வலை,
வீடு வீடா

ண் ாணிக் குழுக் ள் அலமத்து ண் ாணிக் ப்படும்.

• க ார ானா ரநாய்த் கதாற்று

ட்டுப்பாடு நலடமுலை ள் கதாடர்ந்து

ண் ாணிக் ப்பட்டு, விதிமீைல் ளில் ஈடுபடுவர் ள் மீது அப ாதம்
விதிக் ப்படும்.
எதிர்வரும்
அதி ப்படியான
நடவடிக்ல

பண்டில க்
கபாதுமக் ள்

ாைத்தில்

ஒர

கூடுவலத

லள மாவட்ட நிருவா ம், கபருந

ரந த்தில்,

தடுக்

ஒர

இடத்தில்

ரதலவயான

அலனத்து

கென்லன மாந

ாட்சி, உள்ளாட்சி

அலமப்பு ள் மற்றும் ாவல்துலை ரமற்க ாள்ள ரவண்டும்.
பண்டில க்

ாைங் ளில், கபாதுமக் ள் அலனவரும் மி வும்

வனத்துடன்

இருக்குமாறும், கூட்டம் கூடக்கூடிய இடங் ளுக்கு கெல்வலத தவிர்க்குமாறும்,
கபாது இடங் ளில் ட்டாயம் மு க் வெம் அணிவரதாடு, ெமூ இலடகவளிலய
தவைாது

லடப்பிடிக்

ஒத்துலழப்பு வழங்

ரவண்டும் என்றும், அ சின் அலனத்து முயற்சி ளுக்கும்
அன்புடன் ர ட்டுக் க ாள்கிரைன். அலனத்து வணி
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நிறுவனங் ளும்

ட்டுப்பாட்டு விதிமுலை லள தவைாது

லடபிடிக்

எனவும் ர ட்டுக்க ாள்கிரைன்.
செளியீடு: இயக்குநர், செய்தி மக்ைள் சதாைர்புத்துகை, சென்கன-9
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ரவண்டும்

