




என# இல'க): - DGHS/COVID 19/347/2020(III) 
,காதார ேசைவக4 பண78பாள: நாய=தி? அAவலக)  

,காதார அைமC, 

“,வசிDபாய” 

ெகாF)G-10 
220.03.29 
 
அைன=# நிHவன= தைலவ:கI'J), 
 
அரச ைவ=தியசாைலகளK? ஆMசாைலகளKN பதிOெசMய8பPட 

ேநாயாள:கI'கான மRS#கைள ெகாரனா திT: பரவலி?ேபா# (Outbreak) 
வ7னKேயாக) ெசMதN.  
 
ெகாரனா ைவரசி? திT: பரவN காரணமாக தVேபா# ேநாயாள:கள# தம# 

மRS#கைள' கிரமமாக8 ெபVH'ெகா4வதிN சிரமWகைள எதி:ேநா'Jகி?றன:. 

இதனாN ,காதார அைமC,) அYசN திைண'களZ) இைணS# காவN#ைற= 

திைண'கள=தி? உதவ7\ட? அரச ைவ=தியசாைலகளKN பதிOெசM#4ள 

ேநாயாள:கI'கான மRS# வைககைள அவ:கள# வ ]P^Vேக ெகா_` ெச?H 

வழWJ) ேவைல=திP;ட=திைன Z?ென`=#4ளன. இSத நடவ^'ைகயான# 

நாடளாவ7யbதிய7N 05.11.2020 இN இRS# ஆர)ப7'க8படO4ள#. 
 
ந]Wக4 அRகிN உ4ள தபாN நிைலய அதிபRட? ெதாட:Gெகா_`, கீd'காe) 

வழிகாPடNகI'J அைமய ஆவன ெசM\)ப^ ேவ_ட8ப`கிற]:க4. 
 
 

1. ெபாH8G ைவ=திய அதிகாDக4 இSத நடவ^'ைக இட)ெபH) கால8பJதி 

அைன=திA) உWகI'J அ_ைமய7N அைமS#4ள அYசN 

அAவலக=தி? ெபாH8பதிகாD\ட? fP^ைணS# ெசயVப`மாH 

ேகP`'ெகா4ள8ப`கி?றன:. உWகள# ைவ=தியசாைல ஆMசாைலய7N 

பதிO ெசMதிR'J) ேநாயாள:கI'JDய ஒRமாத) அNல# இர_` 

மாதWகI'J= ேதைவயான மRS#க4 அவ:கள# வ ]̀ கI'J 

வ7னKேயாகி'க8பட ேவ_`). அhவாH வ7னKேயாக8பதVJ Z?ன: 

ெதாைலேபசி வழியாக= ெதாட:G ெகா_` உHதி8ப`தி'ெகா4வதாN 

இதிN ஏVபட'f^ய தவHகைள' Jைற'கலா).  
 

2. சDயான ேநாயாளK'J சDயான மRS#க4 சDயான ப7ரமாணWகளK? ப^ 

அj8ப8ப`வைத நிHவன= தைலவ:க4 உHதி8ப`=த ேவ_`). 

உDயZைறய7N ெதDய8ப`=தாமA) ேநாயாளKைய ேநDN 

பா:ைவய7டாமA) மRS#கைள மாVறி வழWக' fடா# எ?பைத= 

தயOட? கவன=திN ெகா4க. 

 

3. சDயான ெபய:, ZகவD, ெதாைலேபசி இல'க), சாMசாைல எ_ மVH) 

ைவ=தியசாைலய7? ெபய: ஆகியன மRS#8 ெபாதிய7? ேமN 

ஒPட8ப`வைத உHதி8ப`=த ேவ_`). ைவ=தியசாைலய7? 



ெபாH8GவாMSத உ=திேயா=தர# (மRSதாள: அNல# மRS#' 

கலைவயாளர#) அைலேபசி இல'க=திைன அ8ெபாதிய7N Jறி8ப7`வ# 

ேமலதிக வ7ளWகWகைள ேநாயாள:க4 ெதாட:G ெகா_` ெபHவதVJ 

உதவ7யாக அைம\) ஆதலினாN அhவாH ெசMதN உசிதமான#. 

 

4. ேநாயாளDட) ேச:8ப7'க8படாத மRS#8 ெபாதிகைள திR)பO) 

ைவ=தியசாைலய7N ஒ8பைட'JமாH தபாN அதிபR'J அறிவ7'கO). 

 

5. ைவ=தியசாைல நி:வாக=தினாN சகல ேநாயாள:களKன#) ெபய: , ெதாட:G 

வ7பரWக4 மVH) ஆMசாைல எ_  உPபPட அைன=# வ7பரWகI) 

அடWகிய பதிேவP^ைன இR ப7ரதிகIட? தயாD=தN ேவ_`). ஒ?H 

ைவ=தியசாைலய7A) மVற# தபாலக=திA) ேபண8படN ேவ_`).  

 

தபாலக=திVJDய ப7ரதியான# மRS#8 ெபாதிகIட? ேச:=# 

தபாலதிபDட) ைகயளK'க8பட ேவ_`). இ8ப7ரதியான# ேநாயள:கI'J 

மRSதிைன வ7னKேயாகி'J)ேபா# தபாலதிபராN mரண8ப`=த8பட 

ேவ_`).  
 
மVைறய ப7ரதியான# தபாலக=திN மRS#கைள' ைகயளK'J)ேபா# 

சா?H8ப`=தியப7?ன: ைவ=தியசாைலய7N ேபண8பட ேவ_`). இSத 

நைடZைறய7? இHதிய7N இ8 பதிேவP^? mரண8ப`=த8பPட ப7ரதி 

ஒ?H ைவ=தியசாைலய7A) மVைறய# தபாலக=திA) ேபண8ப`);. 

தயOெசM# சDயான Zைறய7N  அAவல:கIட? ெதாட:பாடNகைள 

ேமVெகா_` மRS#களK? JளK:சWகிலிைய ேபண7'ெகா4ள ேவ_`). 
 

6. சில மRS#க4 nDய ஒளK'J) ெவ8ப=#'J) உண:திற? 

ெகா_டைவயாதலாN அ) மRS#கள# தர) ேபண8ப`) வைகய7N 

ெபாதி ெசMய8ப`தைல உHதி ெசMய ேவ_`). 
 

7. அYசN திைண'கள பண7யாள:கI'J ேதைவயான மR=#வ Zக' 

கவசWக4, ைக\ைறக4 மVH) ைககFO) ெதாVHந]'கி= திரWக4 

ஆகியைவ வழWக8ப`வைத ந]Wக4 உHதி8ப`=தேவ_`). 

 

8. இ'கால8 பJதிய7N மP`) ெமா=தமாக மRS#கைள கண'கீ` ெசM\) 

Zைறய7ைன8 பய?ப`=தி மRS#' ைகய7R8ப7ைன சம? ெசMவதVJ 

அjமதி'கO). 

 

9. இSத நடவ^'ைகைள Z?ென`8பதVJ= ேதைவயான 

உ=திேயாக=த:களK? எ_ண7'ைக ெதாட:ப7N நிHவன= தைலவ:கேள 

Z^ெவ`'கலா) எ?ப#ட?, ேதைவ ஏVப`) சSத:8பWகளKN இவ:கள# 

ேசைவய7ைனC சாதாரண கடைம ேநர=திVJ அ8பாேலா அNல# 

இRப=#நா?J மண7ேநரZேமா ெபVH' ெகா4ளலா). 



 

10. அைன=# நிoவன= தைலவ:கI) மRS#கைள8 ெபாதி ெசMவதVJ= 

அவசியமான ெபாRPகைள ேதைவயான அளவ7N இR8G 

ைவ=#'ெகா4வைத உHதி8ப`=தேவ_`). 

 

11. ேநாயாளK பதிO ெசM#4ள ைவ=தியசாைல ெதாைலவ7N இR8ப7?, 

அhவாறான ேநாயாள:கI'கான மRS#கைள அவ:கள# வதிவ7ட=திVJ 

அRகிN உ4ள ைவ=தியசாைலயான# ேநாயாளK சம:8ப7'J) ஆMசாைல8 

G=தக=தி? அ^8பைடய7N வழWகZ^\). இhவாH வழWக8ப`வைத 

ேநாயாளK பதிO ெசM#4ள ைவ=தியசாைல'J தVேபா# மRSதிைன 

வழWJ) ( ேநாயாளKய7? வதிவ7ட=திVJ அ_ைமய7N உ4ள ) 

ைவ=தியசாைலயான# அறிய=தரேவ_`).  

 

12. ேநாயாள:கI'J ைவ=தியசாைலய7? ெதாைலேபசி இல'க=திைன 

ெபா#C ,காதார மR=#வ மா# , ெபா#C ,காதார8 பDேசாதக: மVH) 

கிராம அAவல: ஆகிேயா: ஊடாக வழWகி அதqடாக ேநாயாளDடமிRS# 

ைவ=தியசாைலயான# #Nலியமான தரOகைள= திரPட Z^\).  

 

13. இSத8 ெபாறிZைறயான# ெவVறிகரமாக நைடZைற8ப`=த8ப`வதைன 

சகல மகாண ,காதார ேசைவக4 பண78பாள:க4, ம=திய ,காதார 

அைமCசி? கீdவR) ைவ=தியசாைலகள# ெபாH8பாள:க4 மVH) 

ப7ராSதிய ,காதார ேசைவக4 பண78பாள:க4 ஆகிேயா: உHதி8ப`=#)ப^ 

ேகP`'ெகா4ள8ப`கி?றன:.  
 
இSத ெநR'க^யான ndநிைலய7N இ8 பண7ய7ைன ெவVறிகரமாக 

நிைறேவVHவதVகாக ந]Wக4 காP`) ஒ=#ைழ8ப7ைன\) உதவ7ய7ைன\) நா? 

ெமC,கிேற?.  
 
 
ைவ=திய: அேசல Jணவ:=தன 

,காதார ேசைவக4 பண78பாள: நாயக) 
 
ப"ரதிக': ெசயலாள:- ,காதார அைமC,- தகவA'காக 

            சகல மாகாண/ ப7ராSதிய ,காதார ேசைவக4 பண78பாள:க4- உDய  

                       நடவ^'ைக'காக 

                      அYசN மாஅதிப:- தகவA'காக 
 






