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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தல்
என்றால் என்ன?
வயதானவர்கள் / கடுமையான உடல் நலப்
பிரச்சிமனகள் உள் ளவர்கள்
(பாதிக்கப் படக்கூடிய அல் லது அதிக இடர்
குழுவில் உள் ளவர்கள் ) தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தல் ைற் றவர்களிடமிருந்து
தனிமைப் படுத்துவதன் மூலை் ககாவிட் -19
கநாயால் பாதிக்கப் படுவமதத் தடுக்கிறது.

தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் ஒரு தடுப் பு
நடவடிக்மக
2

ககாவிட் -19 உயர் ஆபத்தில்
(பாதிக்கப் படக்கூடிய அல் லது
உயர் இடர் குழு) யார்?
• மூத்த குடிைக்கள் (60 வயது ைற் றுை் அதற் கு
கைற் பட்டவர்கள் )
• எல் லா வயதினருக்குை் கடுமையான உடல் நலப்
பிரச்சிமனகள் உள் ளவர்கள் (எ.கா. இரத்த அழுத்தை் ,
நீ ரிழிவு கநாய் , இதய கநாய் , புற் றுகநாய் , சிறுநீ ரகை்
அல் லது கல் லீரல் கநாய் )
• எல் லா வயதினரிடமுை் கநாய் எதிர்ப்பு சக்தி (எச்.ஐ.வி
அல் லது எய் ட்ஸ் உள் ளவர்கள் )
• எல் லா வயதினருக்குை் கநாயயதிர்ப்புத் தடுப் பு
ைருந்துகமளப் பயன்படுத்துபவர்கள்
• எல் லா வயதினருக்குை் நாள் பட்ட தடுப் பு நுமரயீரல்
கநாய் உள் ளவர்கள்
• கர்ப்பிணிகள்
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ககாவிட் -19 சதாற் று ஏற் பட்டால்
இறப் பு விகிதங் கள்

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
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ஏன் தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தல் ??
ககாவிட் 19 கநாய் த்யதாற் றுகளுக்கான இறப் பு
விகிதத்மதப் பாருங் கள் !
கைாசைான கநாய் கைாசைான ைக்களில் இறப் பு
அதிகரித்தகதாடு யதாடர்புமடயது.
வயதானவர்களுக்கு ககாவிடா -19 கநாய் த்யதாற் று
காரணைாக அதிக ஆபத்து உள் ளது
அமவ நிகைானியா அல் லது இகத கபான் ற
கடுமையான கநாய் களுக்கு அதிக ஆபத்தில்
உள் ளன, அமவ ைரணத்திற் கு வழிவகுக்குை் .
அவற் மற முழுமையாகத் தனிமைப் படுத்துவதன்
மூலை் , கநாமய அகற் ற முடியுை்
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தல் :
ஒரு பார்கவயில் உள் ளூர்
அரொங் கங் களின் கடகைகள்

தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல்
➢ஒருங் கிகைப் பு

➢செயல் திறன்
➢கவனிப் பு
இந்த நடவடிக்மககமள சுகாதார ைற் றுை்
நலக்குழு கூட்டாக கைற் யகாள் ள கவண்டுை்
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தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற
பாதிப் பு
வகரபடை் :
இப் பகுதி
யில் அதிக
ஆபத்து
உள் ளவர்க
ளின்
பட்டிய
கலத்
தயாரிக்க
வுை்

இந்த கநாக்கத்திற் காக
அதிக ஆபத்துள் ள
நபர்கள் குறித்த
தற் கபாமதய
புள் ளிவிவரங் கமளப்
பயன் படுத்தவுை்

வீட்டிற் கு அமழப் பதன்
மூலமுை் நீ ங் கள்
கநரடியாக
தகவல் கமள
கசகரிக்கலாை்
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தல் :
உள் ளூர் அரொங் கங் களின்
கடகைகள்
✓.அவர்கமள யதாடர்பு யகாள் ள தகவல் கமள
கசகரிக்கவுை்
✓அவர்களுக்கு கதமவயான கசமவகளின் பட்டியமல
உருவாக்கவுை்
✓ கசமவகமள வழங் குவதற் கான அமைப் புகள்
➢யதாண்டர்கள்
➢ஆரை் ப சுகாதார மையத்துடன் ஒரு உறமவ
நிறுவுதல்
➢அவர்களுக்கு கதமவயான உள் கட்டமைப் மப
வழங் குதல்
➢அவர்களுக்கான கசமவகளின் ஒருங் கிமணப் பு
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தல் :
உள் ளூர் அரொங் கங் களின்
கடகைகள்
✓ அவசர உதவி கைமச வடிவமைக்கவுை் .
✓ தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தப் பட்ட மையங் கமள
உருவாக்குங் கள் , தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தலுக்கான வசதிகமள வழங் குதல்
✓ தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் பற் றி
யபாதுைக்களுக்கு கல் வி கற் பித்தல்
✓ ஒவ் யவாரு நாளுை் பின் யதாடரவுை்
✓ யகாகரான அறிகுறிகள் யதாடங் கியவுடன் ககாவிட்
முதல் வரிமச சிகிச்மச மையங் களுக்கு (CFTC)
ைாற் றுவதற் கு வசதி
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தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற
ஒரு பகுதியில் ஒரு நபரின்
ைரைை் அல் லது இறப் பு
ஏற் பட்டால் , அந் த பகுதியில்
தடுப் பதன் ஒரு பகுதியாக
உயர் இடர் குழுகவ எவ் வாறு
பராைரிக்க முடியுை் ?
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தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற
இடமாற்ைம்

அதிக ஆபத்துள் ள குழு ஒரு தனி இடத்மத அமைக்க
கவண்டியிருக்கலாை் (எ.கா. ஒரு ஆகராக்கியைான அமற),
ைற் ற நபர் பரிந்துமரத்த உடல் தூரத்திற் கு இமசவான
முமறயில் , ஆனால் தனிமைப் படுத்தப் படவில் மல.

அவரது சசாந்த
வட்டில்
ீ

பக்கத்து வட்டில்
ீ
அல்லது உைவினரின்
வட்டில்
ீ

ெமூகை் தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
கையை்
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தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற
▪ அதிக ஆபத்துள் ள குழுவிற் கு ஒரு குறிப் பிட்ட
இருப்பிடை் இருக்கலாை் (எ.கா. ஒரு சுகாதாரைான
அமற) இது ைற் ற நபர்களுக்கு பரிந்துமரக்குை்
ஆனால்
தனியாக உணராத உடல்
தூரத்மத
பராைரிக்க முடியுை் . கநாய் பரவினால் அவர்கள்
இடைாற் றை் யசய் வதன் மூலை் சிறந்த பாதுகாப் மப
வழங் க முடியுை்
▪ இந்த ைக்களுக்கு உதவியாளராக இருந்த எவருக்குை்
அமனத்து வசதிகளுை் இருக்க கவண்டுை் . தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தலின் அமனத்து
வழிகாட்டுதல் கமளயுை் உதவியாளர் பின் பற் ற
கவண்டுை்
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற - சிறப் பு கவனை்
யவவ் கவறு சமூக ைற் றுை் யபாருளாதார குழுக்கள்
உயர் இடர் குழுவில் கசர்க்கப் பட்டுள் ளதால் ,
உள் ளூர் சுய அரசு நிறுவனை் பல் கவறு

நிறுவனங் கள் ைற் றுை் தன் னார்வலர்களுடன்
ஒருங் கிமணந்து இந்த பிரிவில் மிகவுை்
பாதிக்கப் படக்கூடியவர்களுக்கு சிறப் பு கவனை்
யசலுத்த கவண்டுை் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தகல
எவ் வாறு செயல் படுத்துவது?
•தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தலில் உள் ள வீடுகளின் விஷயத்தில் ,
யதாமலகபசி எண்மண வீட்டிற் கு யவளிகய ஒட்ட கவண்டுை் .
•உள் ளூர் உதவி அமைப் புகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு 24 ைணிகநர
அணுகலுடன் ஒரு உதவி கைமச இருக்க கவண்டுை் . கைலுை் ,
உதவி கைமச வழங் குை் கசமவகள் பதிகவட்டில் பதிவு
யசய் யப் பட கவண்டுை்
•தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தலில் குழந்மதகள் இருந்தால் ,
யபற் கறார்களில் ஒருவர் குழந்மதயுடன் தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தலில் யசன்று உள் ளாட்சி அமைப் புகள்
கதமவயான அமனத்து வசதிகமளயுை் வழங் க கவண்டுை் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: விவரங் களுக்கு
சபாதுவான கவனை்
•தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தலில் உள் ள நபருக்கு சிறப் பு
கிளாஸ், பாத்திரங் கள் , துண்டுகள் ைற் றுை் படுக்மககள் .
உணவு பாத்திரங் கள் , படுக்மக விரிப் புகள் ைற் றுை்
தமலயமணமய கசாப் பு ைற் றுை் தண்ணீரில் கழுவவுை் .
•யதாடர்ந்து யதாடுை் அமனத்து கைற் பரப் புகளுை் 1%
கசாடியை் மைகபாகுகளாமரட் கமரசலுடன் ஒரு
நாமளக்கு இரண்டு முமற கருத்தமட யசய் யப் பட
கவண்டுை் . வீட்டு சுத்தை் யசய் யுை் முகவர் ைற் றுை் 1%
கசாடியை் மைகபாகுகளாமரட் கமரசலுடன் தினமுை்
தமரமய சுத்தை் யசய் யுங் கள் .
•யகாடுத்த பிறகு அல் லது வாங் கிய பிறகு மககமள
கழுவவுை் .
•கதமவப் படுை் கபாது உடல் யவப் பநிமலமய ஒரு
யதர்கைாமீட்டர் மூலை் கண்காணிக்க முடியுை் . உங் களுக்கு
காய் ச்சல் , இருைல் , மூச்சுத் திணறல் , யதாண்மட வலி,
உடல் வலி ைற் றுை் காய் ச்சல் இருந்தால் , உடனடியாக அந்த15
பகுதியின் HI / JPHN க்கு அறிவிக்கவுை் .

தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: வழங் கப் பட
கவை்டிய முக்கிய கெகவகள்
•அரிசி ைற் றுை் உணவுப் யபாருட்கள் , அத்துடன் அத்தியாவசிய
யபாருட்கள் இருப் பமத உறுதியசய் து, சமைத்த உணமவ
கதமவயான இடத்தில் யகாண்டு வாருங் கள்
•கபாதுைான ைருந்துகள் , நாள் பட்ட கநாய் களுக்கான
ைருந்துகள் (நீ ரிழிவு / பிபி / இதய கநாய் கபான்றமவ)
அருகிலுள் ள சுகாதார மையத்திலிருந்து ஒரு ைாதத்திற் கு
வழங் கவுை் .
•உங் களுக்கு உடல் நிமல சரியில் மல எனில் உடனடியாக
உங் கமள யதாடர்பு யகாள் ள ஒரு எண்மணக் யகாடுங் கள்
•படுக்மக கநாயாளிகளுக்கு வடிகுழாய் / மரல் ஸ் குழாய்
கபான்றவற் மற வழங் குதல் ைற் றுை் கதமவப் பட்டால்
புதியவற் மறச் யசருகுவது..

•கர்ப்பிணிப் யபண்களுக்கு ஸ்ககன் யசய் ய வசதி யசய் யுங்16கள் .

தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தல் :
உள் ளூர் அரொங் கங் களின்
கடகைகள்
✓அவசர உதவி யைல் ப் யடஸ்க் வடிவமைக்கவுை்
✓ தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தப் பட்ட மையங் கமள
உருவாக்குங் கள் , தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தலுக்கான வசதிகமள வழங் குதல்

✓தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் பற் றி
யபாதுைக்களுக்கு கல் வி கற் பித்தல்
✓ஒவ் யவாரு நாளுை் பின் யதாடரவுை்

✓யகாகரானா அறிகுறிகமளப் பார்த்தவுடன்
ககாவிட் முதல் வரிமச சிகிச்மச மையங் களுக்கு
(சி.எஃப் .எல் .டி.சி) ைாறுவதற் கு வசதி யசய் யுங் கள்
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தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: வீட்டில்
• அணிந்தவருக்கு கபாதுைான காற் கறாட்ட அமற
வழங் கவுை்
• பாதிக்கப் படக்கூடிய நபர் சிறப் பு சுத்தை் யசய் ய
கவண்டுை் . இல் மலயயன் றால் , ஒவ் யவாரு முமறயுை்
ஒரு சுத்தைான சுத்திகரிப் பாளமரப்
பயன்படுத்துங் கள்
• தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் பற் றி வீட்டு
உரிமையாளர்களுக்குக் கற் பித்தல்
• ககாவிட்டின் யபாதுவான வழிகாட்டுதல் கள்
அமனவராலுை் கண்டிப் பாக
கமடபிடிக்கப் படுகின்றன
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்துை்
செயல் முகற: அக்கை் பக்கத்து /
உறவினர் வீடு
• தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் பற் றி வீட்டு
உரிமையாளர்களுக்குக் கற் பித்தல்
• அதிக ஆபத்துள் ள தனிநபரின் கதமவகமளப்
பராைரிப் பதற் கான யபாறுப் பு வீட்டு
உரிமையாளரிடை் உள் ளது

• ககாவிட்டின் யபாதுவான வழிகாட்டுதல் கள்
அமனவராலுை் கண்டிப் பாக
கமடபிடிக்கப் படுகின்றன
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: ெமூக தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட கையங் கள்
• தமலகீழ் தனிமைப் படுத்தல் பற் றி குடியிருப் பாளர்கள்
ைற் றுை் ஊழியர்களுக்கு கல் வி கற் பித்தல்
• நல் ல காற் கறாட்டை் ைற் றுை் சூரிய ஒளி யகாண்ட ஒரு
தனியார் அமறயில் அதிக ஆபத்துள் ள நபமர ஒதுக்குங் கள்
• பார்மவயாளர்கமளக் கட்டுப் படுத்துங் கள் . சுகாதார
ஊழியர்கள் இந்த அமறக்கு யசல் வமத கட்டுப் படுத்த
கவண்டுை் .
• கதமவயான உபகரணங் கமள ைட்டுகை அமறக்கு யகாண்டு
வாருங் கள் .
• அமறக்கு யவளிகய மக கழுவுதல் நிமலயை் மவக்கவுை் .
ஆகராக்கியை் பராைரிப் பு வழங் குநர்கள் உட்பட தனிநபமரப்
பராைரிப் பதற் கு முன் னுை் பின் னுை் மககமள கழுவ
கவண்டுை் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: ெமூக தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட கையங் கள்
▪ கநாயாளிகள் அமறக்குள் நுமழய அனுைதிக்காதீர்கள் . நீ ங் கள்
நலைமடயுை் வமர காத்திருக்குைாறு ககாருங் கள் .
• உணமவ யவளியில் இருந்து யகாண்டு வர அனுைதிக்காதீர்கள் .
ஒழுங் காக சமைத்த உணமவ ைட்டுகை அனுைதிக்கவுை் .
• ஆகராக்கியைான உணமவப் யபறுங் கள் . கபாதுைான பழங் கள்
ைற் றுை் காய் கறிகமள கசர்க்க முயற் சிக்கவுை் . டிரான்ஸ்
யகாழுப் புகள் , அதிகப் படியான உப் பு ைற் றுை் சர்க்கமர
ஆகியவற் மறத் தவிர்க்கவுை் .
• உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப் பாக இருக்க அமறமயச் சுற் றி நடக்க
அல் லது சில உடற் பயிற் சிகமளச் யசய் ய முயற் சிக்கவுை் .
புமகயிமல யபாருட்கள் ைற் றுை் ஆல் கைால் ஆகியவற் மறத்
தவிர்க்கவுை் .
• கட்டிடத்தில் உள் ள அமறகள் , குளியலமறகள் ைற் றுை் பிற
இடங் கள் சரியாக கிருமி நீ க்கை் யசய் யப் படுவமத உறுதி
யசய் யுங் கள் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: ெமூக தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட கையங் கள்
•ஒவ் யவாரு படுக்மகயிலுை் சுைார் 1 மீ தூரை் இருக்க கவண்டுை்
(எ.கா. உதவியாளருடன்).
•இந்த கட்டிடங் களின் யசயல் பாட்டிற் கு கதமவயான
பணியாளர்கமள நியமிக்கவுை்
•யநறிமுமறக்கு ஏற் ப கழிவு கைலாண்மை பின் பற் றப் பட
கவண்டுை் .
•தமலகீழ் தனிமைப் படுத்துை் மையத்தில் வசிப் பவர்கள்
தங் கள் யசாந்த விவகாரங் கமள ஒழுங் கமைக்கலாை் (எ.கா.,
துணி துமவத்தல் ைற் றுை் யசய் தித்தாள் கழுவுதல் ).
•டிவி / வாயனாலி கபான்றமவ யபாழுதுகபாக்கு, தளர்வு
ைற் றுை் ஓய் யவடுப் பதற் கான தமலகீழ்
தனிமைப் படுத்தப்பட்ட மையத்தில் இருக்க கவண்டுை் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: ெமூக தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட கையங் கள்
• அமறகள் , சமையலமறகள் , கழிப் பமறகள் ைற் றுை்
குளியலமறகள் 99 இல் 1 என்ற நீ ர்த்த வீட்டு ப் ளச
ீ சி
் ங்
கமரசமலயுை் , 70% ஆல் கைால் கமரசலுடன் உகலாக
கைற் பரப் புகமளயுை் கிருமி நீ க்கை் யசய் ய கவண்டுை் . எனகவ
ப் ளச
ீ சி
் ங் பவுடர் ைற் றுை் ஆல் கைால் துப் புரவு கமரசலில்
கசமித்து மவக்க ைறக்காதீர்கள் .
• தமலகீழ் தனிமைப் படுத்துை் மையத்தில் , உணவு வசதி ஒரு
கநரத்தில் 10 அல் லது குமறவான நபர்களின் குழுக்களாக
பிரிக்கப் பட கவண்டுை் , ஒவ் யவான்றுை் 1 மீ. எனகவ, வாழ் க்மக
அமற அட்டவமண ைற் றுை் நாற் காலிகள் தயார் யசய் யப் பட
கவண்டுை் .
• குடியிருப் பாளர்கள் , யதாழிலாளர்கள் ைற் றுை் சுகாதார
ஊழியர்கள் ஒவ் யவாரு நாளுை் யவப் பநிமலமயப் பார்த்து,
காய் ச்சலிலிருந்து விடுபட சிறப் பு கவனை் யசலுத்த கவண்டுை் .
கைலுை் , சுவாச பிரச்சிமனகள் உள் ளவர்கள் கவமலமய விட்டு
யவளிகயற கவண்டுை் .
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தகலகீழ் தனிகைப் படுத்தப் பட்ட
செயல் முகற: ெமூக தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தப் பட்ட கையங் கள்
• பிபிஇ ைற் றுை் முகமூடிகள் ைற் றுை் மகயுமறகள்
கபாதுைான அளவுகளில் வழங் கப் பட கவண்டுை் .
காய் ச்சல் அல் லது சுவாச அறிகுறிகள் உள் ளவர்கள்
முகமூடி அணிந்து உடனடியாக ைருத்துவ சிகிச்மச
யபற அறிவுறுத்தப் பட கவண்டுை் .
• தன்னார்வலர்கள் ஆஷா யதாழிலாளர்கள் அங் கன்வாடி
யதாழிலாளர்கள் கபாக்குவரத்துத் துமற அதிகாரிகள்
பிற சுகாதார ஊழியர்களின் பட்டியமல அவர்களின்
யபயர்கள் ைற் றுை் எண்களுடன் தயாரிக்க கவண்டுை் .
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உள் ளாட்சி அகைப் பின்
பகுதியில் ககரானரி
கநாயாளிகளின் எை்ைிக் கக
அதிகரித்தால் , அதிக
ஆபத்துள் ள குழுவில்
உள் ளவர்களுக்கு தகலகீழ்
தனிகைப் படுத்தகலப்
பின்பற் றுவது நல் லது.
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