
க ோவிட-்19 போது ோப்பு  ட்டமைப்பு (கபோ ்குவரத்து விள ்கு ள்) 
புதிய கட்டமைப்பானது ஒருவமையயாருவை ்பாதுகாப்பதற்குை், நைது சுகாதாை அமைப்மப நன்றாக இயங்க மவப்பதற்குை், வணிகங்கமைத் திறந்து மவப்பதற்குை் வழிகாட்டுதமை வழங்குகிறது. 

 

நிமை ளு ்கு இமடயிைோன ைோற்றத்மத ்  ருத்திை் க ோள்வதற் ோன  ோரணி ள். 

• தடுப்பூசி பாதுகாப்பு; 

• உடை்நைை் ைற்றுை் இயைாமை அமைப்பின் திறன்; 

• ச ாதமன, யதாடைப்ுத் தடைறிதை் ைற்றுை் பிை ச்ிமன சைைாண்மை திறன்;  

• ைற்றுை்  மூகத்திற்குை் COVID-19 பைவுதை், முக்கிய ைக்கை்யதாமகயிை் அதன்  தாக்கை் உட்பட. 

யபாருைாதாை ைற்றுை்  மூக தாக்கங்கை் ைற்றுை் ய யை்பாடட்ுக் கருதத்ாய்வுகை் உை்ைிட்ட பிற 

காைணிகளுை் முடிவுகைிை் அடங்குை். 

உள்ளூர்ையைோ ் ப்படட் போது ோப்பு ள் ைற்றுை் முட ்குதை் ள்: பாதிக்கப்பட்ட  மூகங்கமைப் 

பாதுகாப்பதற்குத் சதமவயான பிற நடவடிக்மககளுக்கு சைைதிகைாக, யபாது சுகாதாைப் பதிலின் ஒரு பகுதியாகப் 

பயன்படுத்தைாை்.  

எனது தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீட்டு: Aotearoa, நியூசிைாந்திை் பயன்படுத்த உங்கைின் COVID-19 தடுப்பூசி நிமையின் 

அதிகாைப்பூைவ் பதிவு. தற்சபாமதய சபாக்குவைத்து விைக்கு அமைப்பின்படி ய யை்பட, தடுப்பூசி சதமவகை் உை்ை 

இடங்களுக்குை் நுமழய, உங்கை்    தடுப்பூசி நுமழவு ச்ீட்மட  ட்டப்பூைவ்ைாக வழங்க சவண்டுை். இதிை் விருந்சதாை்பை் 

இடங்கை், நிகழ்வுகை், கூட்டங்கை் ைற்றுை் உடற்பயிற்சி கூடங்கை் இருக்கைாை். பை்யபாருை் அங்காடிகை், பாை்பண்மணகை், 

யபட்சைாை் நிமையங்கை், யபாதுப் சபாக்குவைத்து, ைருந்தகங்கை் ைற்றுை் அத்தியாவசிய சுகாதாைப் பாதுகாப்பு உை்ைிட்ட 

அடிப்பமடத் சதமவகளுக்கான ச மவகமை அணுக, உங்கை் தடுப்பூசி அனுைதி  ்சீட்மட வழங்குைாறு உங்கைிடை் சகட்க 

முடியாது. இது குறிப்பிட்ட கை்வி ைற்றுை் வீட்டு ச மவகளுக்குை் யபாருந்துை்.
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ஆரஞ்சு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
சிவப்பு 

 
நியூசிைாந்து முழுவதுை் 

சகாவிட்-19, அவ்வப்சபாது 

இறக்குைதி ய ய்யப்பட்ட 

பாதிப்புகை் உட்பட. 

வமையறுக்கப்படட்  மூக 

பைவை்  

சகாவிட்-19 ைருத்துவ 

அனுைதிப்புகை் 

நிைவ்கிக்கக்கூடிய 

அைவிை் உை்ைன. 

முழு சுகாதாை அமைப்புை் 

தயாைாக உை்ைது - 

முதன்மை பைாைைிப்பு, 

யபாது சுகாதாைை் ைற்றுை் 

ைருத்துவைமனகை். 

 

 
சுகாதாை அமைப்பிை் 

அழுத்தை் தைக்குடிய 

 மூகப் பைவை் 

முழு சுகாதாை 

அமைப்புை் ைருத்துவ 

வைங்கைிை் கவனை் 

ய லுத்துகிறது ஆனாை் 

கூடியமவ - முதன்மை 

பைாைைிப்பு, யபாது 

சுகாதாைை் ைற்றுை் 

ைருத்துவைமனகை். 

ஆபத்திை் உை்ை 

ைக்களுக்கு ஆபத்து 

அதிகைிப்பது. 
 
 
 
 

சுகாதாை 

அமைப்மபப் 

பாதுகாக்க 

நடவடிக்மக சதமவ – 

நிமையற்ற  

எண்ணிக்மகயிைான 

ைருத்துவ 

அனுைதிப்புகை் உை்ை 

அமைப்புக்கை்  

ஆபத்திை் உை்ை 

ைக்கமைப் பாதுகாக்க 

நடவடிக்மக சதமவ 

கபோது அமைப்பு ள் 

• பதிவு மவத்தை்/ஸ்சகனிங் ச ாதமன சதமவ 

• விைானங்கைிை் முகத்மத மூடுவது கட்டாயை் 

தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்படுத்தப்பட்டோை் வரை்பு ள் இை்மை: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. சிற்றுண்டிகை், உணவகங்கை், ைதுக்கூடை்) 

• உங்கை் வீடட்ிை் கூட்டங்கை் 

• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், இறுதி  ் டங்குகை், 

வழிபாட்டுத் தைங்கை், ைசை,  மூக விமையாட்டுகை்) 

தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்படுத்தப்படோவிட்டோை்  டட்ுப்போடு ள்: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. கஃசபக்கை், உணவகங்கை், பாைக்ை்) - 100 

சபை ்வமை, 1மீ தூைை், தனிதத்ு ைற்றுை் அைைத்லின் அடிப்பமடயிை்   

• உங்கை் வீட்டிை் கூட்டங்கை் - 100 சபை ்வமை 

• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், தங்கிஹங்கா, வழிபாட்டுத் 

தைங்கை், ைாசை,  மூக விமையாட்டுகை்) - 100 சபை ்வமை, 1மீ 

தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

கபோது அமைப்பு ள் 

• பதிவு மவத்தை்/ஸ்சகனிங் ச ாதமன சதமவ 

• சிை இடங்கைிை் (எ.கா. விைானங்கை், யபாது சபாக்குவைத்து, வாடமக 

வண்டிைிை், சிை்ைமற விற்பமன, யபாது வ திகை்) முகத்மத மூடுவது 

கட்டாயை் ைற்றுை் பிற இடங்கைிை் ஊக்குவிக்க படுக்கிறது. 

 
தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்படுத்தப்பட்டோை் வரை்பு ள் இை்மை: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. சிற்றுண்டிகை், உணவகங்கை், ைதுக்கூடை்) 

• உங்கை் வீடட்ிை் கூட்டங்கை் 

 
தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்படுத்தப்படோவிட்டோை்  டட்ுப்போடு ள்: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. சிற்றுண்டிகை், உணவகங்கை், ைதுக்கூடை்) - 

யதாடைப்ு இை்ைாதது ைட்டுை் 

• உங்கை் வீட்டிை் கூட்டங்கை் - 50 சபை ்வமை 

• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், தங்கிஹங்கா, வழிபாட்டுத் தைங்கை், 

ைாசை,  மூக விமையாட்டுகை்) - 50 சபை ்வமை, 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

 
கபோது அமைப்பு ள் 
• பதிவு மவத்தை்/ஸ்சகனிங் ச ாதமன சதமவ 

• சிை இடங்கைிை் (எ.கா. விைானங்கை், யபாது சபாக்குவைத்து, வாடமக 

வண்டிைிை், சிை்ைமற விற்பமன, கை்வி (ஆண்டு 4 ைற்றுை் அதற்கு சைை், 

மூன்றாை் நிமை உட்பட), யபாது வ திகை்) முகத்மத மூடுவது கட்டாயை் 

ைற்றுை் பிற இடங்கைிை் ஊக்குவிக்க படுக்கிறது. 

தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்போடுடன் பின்வருை்  ட்டுப்போடு ள் 

கபோருந்துை்: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. சிற்றுண்டிகை், உணவகங்கை், ைதுக்கூடை்)  - 

100 சபை ்வமை, 1மீ தூை இமடயவைி, தனித்து ைற்றுை் அைைத்ை் 

• உங்கை் வீட்டிை் கூட்டங்கை் - 100 சபை ்வமை  

• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், தங்கிஹங்கா, வழிபாட்டுத் தைங்கை், ைாசை, 

 மூக விமையாட்டுகை்) - 100 சபை ்வமை, 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

தடுப்பூசி நுமைவுசச்ீடட்ு பயன்படுத்தப்படோவிட்டோை்  டட்ுப்போடு ள்: 

• விருந்சதாை்பை் (எ.கா. சிற்றுண்டிகை், உணவகங்கை், ைதுக்கூடை்) - 

யதாடைப்ு இை்ைாதது ைட்டுை் 

• உங்கை் வீட்டிை் கூட்டங்கை் - 25 சபை ்வமை 

• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், தங்கிஹங்கா, வழிபாட்டுத் தைங்கை், ைாசை, 

 மூக விமையாட்டுகை்) - 25 சபை ்வமை, 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

 
• யபாது வ திகை் (நூைகங்கை், அருங்காட்சியகங்கை், யபாதுக் குைங்கை்) - திறந்திருக்குை் 

• சிை்ைமற விற்பமன (உழவை ் ந்மதகை் உட்பட) - திறந்திருக்குை் 

 
• நிகழ்வுகை் (உட்புற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், திமையைங்குகை்) 

• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை், அழகு நிமையங்கை்) 

• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (எ.கா.  மூக கண்காட்சி) 

• உடற்பயிற்சி கூடங்கை் 

 
• நிகழ்வுகை் (உட்புற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், திமையைங்குகை்) - 100 சபை ்

வமை 1மீ தூைை், அைைந்்து பிைிந்து உணவு ைற்றுை் பானங்கை் ச மவக்காக 

• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை், அழகு 

நிமையங்கை்) - ஊழியைக்ளுக்கான முகக் கவ ங்கை், 

வாடிக்மகயாைைக்ளுக்கு இமடசய 1மீ இமடயவைி 

 
 

• யபாது வ திகை் (எ.கா. நூைகங்கை், அருங்காடச்ியகங்கை், 

யபாதுக் குைங்கை்) - 1 மீ தூை இமடயவைி,  யகாை் திறன் 

வைை்புகளுடன் திறக்கப்படுை். 

• சிை்ைமற விற்பமன (விவ ாயி  ந்மதகை் உடப்ட) - 1மீ தூை 

இமடயவைி, யகாை் திறன் வைை்புகளுடன் திறக்கப்படுை். 

 
• பிற கூட்டங்கை் (எ.கா. திருைணங்கை், இறுதி  ் டங்குகை், வழிபாட்டுத் 

தைங்கை், ைசை,  மூக விமையாடட்ுகை்) 

• நிகழ்வுகை் (உடப்ுற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், திமையைங்குகை்) 

 
• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை், அழகு 

நிமையங்கை்), நிகழ்வுகை் (உட்புற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், 

சினிைாக்கை்) ைற்றுை் உடற்பயிற்சி கூடை் ய யை்பட முடியாது. 
 
 
 

• யபாது வ திகை் (எ.கா. நூைகங்கை், அருங்காடச்ியகங்கை், 

யபாதுக் குைங்கை்) - 1 மீ தூை இமடயவைி,  யகாை் திறன் 

வைை்புகளுடன் திறக்கப்படுை் 

• சிை்ைமற விற்பமன (விவ ாயி  ந்மதகை் உடப்ட) - 1மீ தூை 

இமடயவைி, யகாை் திறன் வைை்புகளுடன் திறக்கப்படுை். 

 
• உடற்பயிற்சி கூடங்கை் - 100 சபை ்வமை, 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

• நிகழ்வுகை் (உடப்ுற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், திமையைங்குகை்- 100 

சபை ்வமை 1மீ தூைை், அைைந்்து பிைிந்து உணவு ைற்றுை் பானங்கை் ச மவக்காக 
• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை்,  

அழகு நிமையங்கை்) – யபாது சுகாதாை நடவடிக்மககளுடன் 

திறந்திருக்குை் 

 
• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை், அழகு 

நிமையங்கை்), நிகழ்வுகை் (உட்புற/யவைிப்புறை், எ.கா. க ச் ைிகை், 

சினிைாக்கை்) ைற்றுை் உடற்பயிற்சி கூடை் ய யை்பட முடியாது. 

• மூன்றாை் நிமைக் கை்வி – யதாமைதூைக் கை்வி ைடட்ுசை 

 
• பணியிடங்கை் – திறந்திருக்குை் 

• கை்வி (பை்ைிகை், ECE, மூன்றாை் நிமை) - திறந்திருக்குை் 

 
 
 
 
 
 

• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (கட்டுப்பாடற்ற 

அணுகலுடன், எ.கா. யபாது அணிவகுப்பு) - 100 சபை ்வமை, 

1மீ தூை இமடயவைி 

• உடற்பயிற்சி கூடை் - 100 சபை ்வமை, 1 மீ தூை இமடயவைி 
 

• பணியிடங்கை் – திறந்திருக்குை் 

• கை்வி (பை்ைிகை், ECE, மூன்றாை் நிமை) - யபாது சுகாதாை 

நடவடிக்மககளுடன் திறந்திருக்குை் 

 

 
• யநருக்கைான வணிகங்கை் (எ.கா. சிமகயைங்காை நிபுணைக்ை்,  

அழகு நிமையங்கை்) 

• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (எ.கா.  மூக கண்காட்சி) 

• உடற்பயிற்சி கூடங்கை் 

 
• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (கட்டுப்பாடற்ற 

அணுகலுடன், எ.கா. யபாது அணிவகுப்பு) - 50 சபை ்

வமை, 1மீ தூை இமடயவைி 
 
 
 
• கை்வி (பை்ைிகை், ECE) - யபாது சுகாதாை நடவடிக்மககளுடன் 

திறந்திருக்குை் 

• பணியிடங்கை் - சிை ஊழியைக்ளுக்கு வீட்டிலிருந்து சவமை 

ய ய்வது யபாருத்தைானதாக இருக்கைாை் 

 

 
• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (எ.கா.  மூக கண்காட்சி) - 100 சபை ்

வமை, 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை். 

• மூன்றாை் நிமைக் கை்வி - 1மீ தூைத்தின் அடிப்பமடயிை் 

யகாை் திறன் வைை்புகளுடன் திறந்த யவைியிை் 

 

 
• யவைிப்புற  மூகக் கூட்டங்கை் (கட்டுப்பாடற்ற 

அணுகலுடன், எ.கா. யபாது அணிவகுப்பு) - 25 சபை ்

வமை, 1மீ தூை இமடயவைி 
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