க ொவிட் – 19 க ொர ொனொ கெருந்க ொற்று நிலைலை க ொடர்ெொ சு ொ ொ ெணிப்ெொளர்
நொய த்தினொல் கெளியிடப்ெட்டுள்ள PA/DDG PHS 11/3/COVID/Gen/2020 (Sub
6) இைக் மும் 2021.05.01 தி தியும்க ொண்ட சு ொ ொ ெழி ொட்டல் ளுக்கு அலைெொ
கூட்டொட்சி ஆ னங் ளில் ெதிெெர் ளுக் ொன ெழி ொட்டல் க ொடர்
• DReAM

எண்ணக்கருவிற்கிணங்க

வதிவாளர்கள்

அனைவரும்

அனைத்து

சந்தர்ப்பங்களிலும் கட்டாயமாக சசயலாற்றுதல் வவண்டும்.
D

-Distance (சமூக இனடசவளினயப் பாதுகாத்தல் – குனைந்தபட்ச இனடசவளி

ஒரு மீற்ைராக அனமயத்தக்கதாக)

•

Re

-Respiratory Etiquette ( சுவாச செறிமுனைகனளப் பாதுகாத்தல்)

A

-Aseptic Practice ( கிருமித்சதாற்று நீக்கத்திற்காக னககனளக் கழுவுதல்)

M

- Masks (முனைசார்ந்த முகக்கவசம் அணிதல்)

அனைத்துவவனளகளிலும் சமூக இனடசவளி (குனைந்தபட்ச இனடசவளி ஒரு மீற்ைர்)
பாதுகாக்கப்படத்தக்கதாக சசயலாற்றுதல்.

• அனைத்து

வீடுகளிலும்

கதவுகள்

மூடப்பட்டிருத்தல்

வவண்டும்.

வீட்டுவாசிகள்

வீடுகளுக்குள்வளவய முடங்கி இருத்தல் வவண்டும். அொவசியமாை பயணங்கனளத்
தவிர்த்து அத்தியாவசிய அலுவல்களுக்காக மாத்திரம் கூட்டாட்சிக் கூறில் (வீட்டில்)
அல்லது கூட்டாட்சி ஆதைத்தில் இருந்து சவளிவயசசல்ல ஆவைசசய்தல்வவண்டும்.

• வதிவாளர்களும் விருந்திைர்களும் சபாது அம்சங்களில் [ெொ னத் ரிப்பிடங் ள், கூல
ைொடி (Roof Top),
நிலாமுற்ைம்

சந்திப்பு மண்டபங்கள் (Lobby), ெனடக்கூட பானத(Corridor),

(Balcony)

முதலியனவ]

கெறுைரன

ங்கி

இருப்ெல

விர்த்துக்க ொள்ளல்.
•

சவளியாட்கனளயும் விருந்திைர்கனளயும் (உைவிைர்களும் ெண்பர்களும்) அனைப்பனத
தவிர்த்தல்.

• வீட்டுப் பணிப்சபண்கள் ொளாந்தம் அனைக்கப்படுவனத குனைத்துக்சகாள்ளல் அல்லது
இயலுமாைவனர முற்ைாகவவ நிறுத்திக்சகாள்ள ெடவடிக்னக எடுத்தல். அவ்வாறு
சசய்ய முடியாவிட்டால் வசனவகள் மின்னுயர்த்தினய மாத்திரம் அவர்களுக்காக
பாவிக்க ெடவடிக்னக எடுத்தல்.

• பண்டங்களின் விற்பனையாளர்களும் விநிவயாகத்தர்களும் கூட்டாட்சி ஆதைங்களில்
பிரவவசிப்பனத தடுக்கவவண்டுசமன்பவதாடு பாதுகாப்பு காவலரணுக்கு அருகிி்ல்
மாத்திரம் வர அனுமதி வைங்குதல்.
•

மின்னுயர்த்திப் பாவனைனயக் குனைக்கவும் இயலுமாை எல்லாவெரத்திலும் படிக்கட்டு
வரினசனய சமூக இனடசவளி பாதுகாக்கப்படத்தக்கவனகயில்
பாவிக்கவும்
சசயலாற்றுதல் வவண்டும். மின்னுயர்த்தினயப் பாவிக்னகயில் ஒருவருக்சகாருவர்
வெருக்குவெராக பார்க்காதவனகயில் இருத்தல் வவண்டும்.

• மின்னுயர்த்தினயயும் படிக்கட்டு வரினசனயயும் பாவிக்னகயில் னககளால் சதாடுவனத
தவித்துக்சகாள்வதற்காக Tooth Pick, னகத்துனடக்கும் கடதாசி (Tissue Paper)
வபான்ைவற்னைப் பாவித்தலும் முைங்னகனயப் பாவித்தல் வபான்ை பாதுகாப்பு
வழிமுனைகனள கனடப்பிடித்தலும்.
• அனைத்துவிதமாை

கருத்தரங்குகள்,

சசயலமர்வுகள்

மற்றும்

கூட்டங்கள்

ெடத்தப்படலாகாது.
(அதைால் வருடாந்த / விவசட மகாசனபக் கூட்டங்கனளயும் முகானமத்துவ வபரனவக்
கூட்டங்கனளயும் ெடாத்தலாகாசதன்பவதாடு முகானமத்துவ வபரனவயின் (Council
Meeting)

கூட்டங்கள்

மாத்திரம்

Zoom

சதாழில்நுட்பத்னதப்

பயன்படுத்தி

அத்தியாவசியமாை நிர்வாக அலுவல்கள் இனடயைாமல் வபணிவரப்படல்வவண்டும்.)
• மனைசார்ந்தவனகயிலும்

அதற்கு

சவளியிலும்

ஒன்றுகூடல்கள்,

விருந்துகள்,

குனைந்தபட்சம்

25 வபரின்

னவபவங்கள் ெடத்தப்படலாகாது.
மரணச்சடங்கின்வபாது 24 மணித்தியாலங்களுக்குள்
பங்வகற்புடன் ெடாத்துதல் வவண்டும்.
• உடற்பயிற்சி நினலயங்களும் உள்ளக வினளயாட்டரங்குகளும் 25% உச்ச எல்னலக்கு
கட்டுப்பட்டதாகவும்

1.5

சதுரமீற்ைர்

1.5

(1.5m2)

பாதுகாக்கப்படத்தக்கதாகவும் மாத்திரம் திைக்கப்படல் வவண்டும்.
• நீச்சல் தடாகங்கள் (Swimming Pool) மூடப்படல் வவண்டும்

• சிறுவர் பூங்காக்கள் (Children Park) மூடப்படல் வவண்டும்.

இனடசவளி

• சினிமா மண்டபங்களும் ொடக அரங்குகளும் மூடப்படல் வவண்டும்.
• ஸ்பா(Spa) மற்றும் Pub மூடப்படல் வவண்டும்.
• ெனடபானத நிரல்கனள கூட்டாகப் பாவிக்க இயலாசதன்பவதாடு தனித்தனியாக
மாத்திரம் பாவித்தல்வவண்டும்.
• சிற்றுண்டிச்சானலகள் (Restaurant) சமாத்த ஆசைக் சகாள்ளளவில் 25%
வாடிக்னகயாளர்கனள உச்ச எல்னலயாகக்சகாண்டு குனைந்தபட்ச காலப்பகுதிக்குள்
தங்கியிருக்கத்தக்கதாக திைந்துனவக்கப்படல் வவண்டும்.
• பல்சபாருள் அங்காடிகள் (Super Market) வாடிக்னகயாளர்கள் 25% உச்சஎல்னலக்கு
1.5

கட்டுப்பட்டதாகவும்

(1.5m2)

சதுர

மீற்ைர்

இனடசவளி

பாதுகாக்கப்படத்தக்கதாகவும் மாத்திரம் திைந்துனவக்கப்படலாம்.
• பகல்வெரப் பராமரிப்பு நினலயங்கள் திைக்கப்படலாகாது.
• வீடுகளில்

தனினமப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள்

சபாதுஅம்சங்கனள

பாவிப்பனத

தவிர்த்துக்சகாள்ளல் வவண்டும்.
• வீடனமப்புக்கூறுகள் வாடனகக்வகா அல்லது குத்தனகக்வகா புதிதாக வைங்கப்படுதல்
தற்காலிகமாக இனடநிறுத்தப்படல் வவண்டும்.
• சுகாதார பணிப்பாளர் ொயகத்திைால் காலத்திற்குக்காலம் சவளியிடப்படுகின்ை சுகாதார
வழிகாட்டல்களுக்கிணங்க சுட்டாட்சி ஆதைங்களின் சபாது அம்சங்கனளயம் சபாது
வசதிகனளயும் வபணிவருதல் மற்றும் அதற்கனமவாக சசயலாற்றுவதற்காக அனைத்து
வீட்டுரினமயாளர்கனளயும்
வதிவாளர்கனளயும்
விழிப்புணர்வூட்டவவண்டியது
முகானமத்துவ வபரனவயின் சபாறுப்பாகும்.
•

அவசியமாை அனைத்து சபாது அம்சங்களிலும் (காவலரண்,
கதவுகள்,

உடற்பயிற்சி

வபான்ைனவ)

நினலயங்கள்

னககழுவுவதற்காை

மற்றும்

திரவத்னத

உள்ளக

மின்னுயர்த்தியின்

வினளயாட்டரங்குகள்

னவக்கவவண்டியது

முகானமத்துவ

வபரனவயின் சபாறுப்பாகும்.
•

சகாவராைா
சதாற்ைாளர்களுக்கும்
சுயதனினமப்படுத்தலுக்கு
இலக்காகி
உள்ளவர்களுக்கும்
அது சம்பந்தமாக முகானமத்துவ வபரனவ
உடைடியாக
கட்டாயமாக விழிப்புணர்வூட்ட வவண்டுசமன்பவதாடு அது சம்பந்தமாக அனைத்து
வீடனமப்புக்கூறுகனளயும் முகானமத்துவப் வபரனவ விழிப்புணர்வூட்டவவண்டும்.

• அத்தியாவசிய உணவுப்சபாருட்கள் மற்றும் ஔடதங்கனள வதிவாளர்கள் எளிதாகவும்
பாதுகாப்பாகவும் சபற்றுக்சகாள்வதற்காை முனையியசலான்னை வகுக்க அவசியமாை
ெடவடிக்னககனள முகானமத்துவ வபரனவ வமற்சகாள்ளவவண்டும்.
• இந்த காலப்பகுதிக்குள் கூட்டாட்சி ஆதைங்களின் திருத்தவவனலகள் சம்பந்தமாக
புதிதாக
உடன்படிக்னககனள
சசய்துசகாள்வனத
முகானமத்துவப்
வபரனவ
தவிர்த்துக்சகாள்ள வவண்டுசமன்பவதாடு வீடனமப்புக்கூறுகளில் அத்தியாவசியமற்ை
திருத்தவவனலகனள
வமற்சகாள்வனத
தவிர்த்துக்சகாள்ள
உரினமயாளர்களும்
ஆவைசசய்தல்வவண்டும்.
• வமலும் இந்த வழிகாட்டல்களில் அடங்கியிராத எனினும் கூட்டாட்சி ஆதைங்களின்
வதிவாளர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு சதாடர்பாக சபாருத்தமாை வழிமுனைகனள
முகானமத்துவ வபரனவ வமற்சகாள்ளல் வவண்டும்.
-උ- 2021.05.28

