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வழிகாட்டுதல் - உரிமம் பெற்ற குழந்தத ெருவ சேதவகளுக்கான ஆச ாேதன 
 
தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: இந்த வழிகாட்டுதலில் ககாவிட்-19 ச ாது சுகாதார செயல் ாடு ( ாதுகாப்பு கட்டமைப்பு) 
ஆமை 2021க்கு உட் ட்ட தகவல்கள் உள்ளன. 
 
ககாவிட்-19  ாதுகாப்புக் கட்டமைப் ானது, நாம் சுதந்திரைாகச் செல்வதற்கும், குமைவான இமடயூறுகளுடன் 
வாழ்வதற்கும், எதிர்காலத்திற்காகத் திட்டமிட கவண்டிய வணிகங்களுக்குத் கதமவயான ஸ்திரத்தன்மைமய 
வழங்குகிைது. 

 
சகாவிட்-19 ொதுகாப்புக் கட்டதமப்பின் கீழ் நீங்கள் எவ்வாறு பேயல்ெட ாம் 

 
ெச்தே:  ச்மெ நிைத்தில் சுகாதார அமைப்பு திைமன சதாடர்ந்து கட்டிசயழுப்பும்க ாது கிட்டத்தட்ட 'ொதாரை' ெமூக 
ைற்றும் ச ாருளாதார செயல் ாடு உள்ளது. 
ஆரஞ்சு: ஆரஞ்சு நிைத்தில் உள்ள செயல்கள்,  ாதிப்பு எண்ணிக்மகளில் அதிகவக வளர்ச்சிமயத் தவிர்ப் மதச் 
கநாக்கைாகக் சகாண்டு மிதைான கட்டுப் ாடுகளுடன் உள்ளளன. 
 
சிவப்பு: சிவப்பு நிைத்தில், ஆ த்தில் உள்ளவர்கமள  ாதுகாக்கவும் ைற்றும் நீடித்த எண்ணிக்மகயில் 
ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப் டு வர்களில் இருந்து நைது சுகாதார அமைப்ம ப்  ாதுகாக்கவும் நடவடிக்மக 
எடுக்கப் ட கவண்டும்  
 

கட்டதமப்பின் அதனத்து அதமப்புகளுக்குமான தணிப்பு 
 
இந்த வழிகாட்டுதல் கட்டமைப்பின் அமனத்து அமைப்புகளிலும்  லவிதைான தணிப்புகமள வழங்குகிைது. உங்கள் 
அ ாயங்கமளப் ச ாறுத்து, நீங்கள் விரும்பும் அல்லது செயல் டுத்த கவண்டிய ைற்ைமவ உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, 
நீங்கள் குமைந்த தடுப்பூசி வீதத்மதக் சகாண்ட ைக்கள்சதாமகயில் இருக்கலாம், எனகவ இது மிகவும் தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட ெமூகத்தில் இருப் மத விட இங்கு ககாவிட்-19  ரவுவதற்கான ஆ த்து அதிகைாக உள்ளது, 
 
கட்டமைப் ானது உங்கள் ெமூகத்தின் கதமவகளின் அடிப் மடயில் முடிவுகமள எடுக்க உங்கள் கெமவமய 
அனுைதிக்கிைது. இமதச் செய்ய, ககாவிட்-19  ரவும் அ ாயத்மதக் குமைக்கும் வமகயில் எவ்வாறு செயல் ட கவண்டும் 
என் மத நீங்கள் கருத்தில் சகாள்ள கவண்டும். 
 
உங்கள் ெமூகத்மதப் க ாலகவ, இந்த சுகாதார நடவடிக்மககள் அமனத்மதயும் நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். 
சகாவிட்-19க்கு எதிராக ஒன்றுெடுங்கள்: CPF என்ைால் என்ன? https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid- 
19-protection/ 
 
இந்தத் துமை முழுவதும் உள்ள தத்துவம் ைற்றும் கற்ைல் அமைப்புகளில் உள்ள கவறு ாடுகமள இந்த வழிகாட்டுதல் 
பிரதி லிக்கவில்மல என் மத நாங்கள் ஒப்புக்சகாள்கிகைாம், இருப்பினும், ச ாது சுகாதார நடவடிக்மககள் 
அமனத்து கெமவகள் ைற்றும் விமளயாட்டுக் குழுக்களுக்கும் ச ாருந்தும். 
 
 
 
 
 

https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/
https://covid19.govt.nz/alert-levels-and-updates/covid-19-protection/


 
 
இந்த வழிகாட்டுதல் அமனத்து உரிைம் ச ற்ை ஆரம் க் கற்ைல் அமைப்புகளுக்கும் ச ாருந்தும் என் தால், 
ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள், கயாககா அல்லது கல்வி  ணியளர்களாக நிர்ையிக்கப் ட்ட வயது வந்கதார்கள், 
ச ரியவர்கள் அல்லது கல்வியாளர்களுக்குத் தரப் டுத்தப் ட்டுள்ளது, எனகவ வழிகாட்டுதல் உங்கள் 
அமைப்பிற்கு எவ்வாறு ச ாருந்தும் என் மதப்  ற்றி சிந்தியுங்கள்.  
 
விமளயாட்டு மையங்கள், ைழமலயர்  ள்ளிகள், ககாஹங்கா ரிகயா, கல்வி ைற்றும்  ராைரிப்பு மையங்கள் ைற்றும் 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவகள் உட் ட உரிைம் ச ற்ை அமனத்து ஆரம் க் கற்ைல் அமைப்புகளுக்கும் இந்த 
வழிகாட்டுதல் ச ாருந்தும். ொன்ைளிக்கப் ட்ட விமளயாட்டுக் குழுக்களுக்கான தனி வழிகாட்டுதலும் உள்ளது. 

 
 
அதனத்து CPF அதமப்புகளிலும் பொது சுகாதார நடவடிக்தககள் மற்றும் 
ெரிந்துதரகள் 
 

நீங்கள் 
சநாய்வாய்ப்ெட்டிரு
ந்தால் - 
வீட்டிச சய 
இருங்கள் மற்றும் 
ெரிசோததன 
பேய்யுங்கள் 

மக்கள் சநாய்வாய்ப்ெட்டிருந்தால், அவர்கள் வீட்டிச சய இருக்க 
சவண்டும் (பெல்த்த ன் 0800 358 5453 அல் து அவர்களின் GP-ஐத் 
பதாடர்புபகாண்டு, அவர்களுக்கு காய்ச்ேல் சொன்ற அறிகுறிகள் 
இருந்தால் ெரிசோததன பேய்துபகாள்ளவும்) 
Get tested for COVID-19 
COVID-19 symptoms 

அடிப்ெதட 
சுகாதாரம் 

மககமள கழுவி உலர மவக்கவும், முழங்மகயில் இருைல், உங்கள் 
முகத்மதத் சதாடாதீர்கள். கழிப் மைக்குச் சென்ை பிைகும், சவளியில் 
விமளயாடிய பிைகும், ொப்பிடுவதற்கு முன்பும் மககமளக் 
கழுவுதல்.வழக்கைான சுத்தம், குறிப் ாக உயர் சதாடு  ரப்புகளில். 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19-testing/get-tested-for-covid-19/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/about-covid-19/covid-19-symptoms/


 

பதாற்று 
ொதிப்பு 
சம ாண்
தம 

உங்கள் கெமவயில் ஏகதனும் சதாற்று  ாதிப்பு இருந்தால், சுகாதார ைருத்துவ 
அலுவலர் / ச ாது சுகாதார அதிகாரிகள் என்ன செய்ய கவண்டும் என்று 
உங்களுக்கு ஆதரவளிப் ார்கள். உங்கள் கெமவயில் உள்ள ஊழியர்கள் அல்லது 
குழந்மதகள் ைற்றும் வனாவ் தனிமைப் டுத்தப் ட கவண்டியிருக்கலாம். 
அப் டியானால், நீங்கள் என்ன செய்ய கவண்டும் என்று ச ாது சுகாதார 
அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துவார்கள். 

காற்சறாட்டம் உட்புை இடங்கள் நன்கு காற்கைாட்டம் சகாண்டமவயாக இருக்க கவண்டும். நன்கு 
காற்கைாட்டைான உட்புை இடங்கள் கநர்ைமையான ஈடு ாட்மட ஆதரிக்கின்ைன 
ைற்றும் கநாய்களின்  ரவமலக் குமைக்கின்ைன. காற்றின் குறுக்கு ஓட்டத்மத 
ஊக்குவிக்க ஜன்னல்கள், கதவுகள் ைற்றும் துவாரங்கமளத் திைந்து,  கல் 
கநரத்திலும், குழந்மதகள் சவளியில் விமளயாடும் க ாதும் காற்று 
கதங்குவமதத் தவிர்க்கவும். 

பதாடர்பு தடமறிதல் NZ ககாவிட் செயலிக்கான QR குறியீடு சுவசராட்டிகமள ஆரம் க் கற்ைல் 
கெமவகள் காட்ட கவண்டும். ைற்றும் QR குறியீட்மடப்  யன் டுத்த 
முடியாதவர்களுக்கு சதாடர்புத் தடைறிதலுக்கான வழிமுமைகமளக் 
சகாண்டிருக்க கவண்டும். 

ெயணம் உரிைம் வழங்கும் நடவடிக்மகமய கைற்சகாள்ளும் அமைச்ெக ஊழியர்கள் ைற்றும் 
வரம்பிற்கு அப் ால் கலந்துசகாள்கின்ை/ ணியாற்றுகின்ை குழந்மதகள் 
/ஆசிரியர்கள். 
 
 ச்மெ, ஆரஞ்சு ைற்றும் சிவப்பு அமைப்புகளுக்குள்ளும் அதற்கு இமடகயயும் 
அமனத்து  யைங்களும் அனுைதிக்கப் டுகின்ைன 
இலக்கு மவக்கப் ட்ட உள்ளூர் லாக்டவுன்கள்,  சதாடங்கப் ட்டால், 
எல்மலகமளக் கடந்த இயக்கத்மதக் கட்டுப் டுத்தலாம். 
 
(ஆக்லாந்தில் உள்ள கெமவகளுக்கு, எல்மலமயத் தாண்டி வரும்  யைம் 
நவம் ர் 15 வமர தமடசெய்யப் ட்டுள்ளது, எ.கா. சிவப்பு முதல் ஆரஞ்சு வமர) 

முகமூடிகள் ஊழியர்கள் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கான ஆரம் க் கற்ைல் கெமவகளில் 
முகக் கவெங்கள் கதமவயில்மல. 

உடல் ரீதியான 
இதடபவளி 

ஆரம்  கற்ைல் அமைப்புகளில் உடல் விலகல் கதமவயில்மல. 
ஊழியர்களுக்கும் ைற்ை ச ரியவர்களுக்கும் இமடகய உள்ள இமடசவளி 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைது.  குழந்மதகமள  ள்ளியில் விடுவதும், 
கூட்டிச்செல்வதும் ஒகர ெையத்தில் நிகழாதவாறு இருப் து உடல் ரீதிலான 
இமடவளி ைற்றும் ைக்கள் கூடுவமதத் தவிர்க்க உதவும். 
இமவ அமனத்தும் முடிந்தவமர சவளிகய இருக்க கவண்டும். 



சிக்க ான 
மருத்துவத் 
சததவகதளக் 
பகாண்ட 
குழந்ததகள் 

சிக்கலான ைருத்துவத் கதமவகமளக் சகாண்ட குழந்மதகளின் ச ற்கைார் 
தங்கள் குழந்மத ஆரம் க் கல்வியில் கலந்துசகாள்வது ச ாருத்தைானதா 
என் மதக் கருத்தில் சகாள்ள கவண்டும். ச ற்கைார்கள் தங்கள் சுகாதார 
நிபுைரிடம் ஆகலாெமன ச ைலாம். 

பதாத தூர கல்வி குழந்மதகள் உடல்ரீதியாக கலந்து சகாள்ளவில்மல என்ைால், நீங்கள் எவ்வாறு 
குழந்மதகளுக்கு கல்வி ரீதியாக ஆதரவளிப்பீர்கள் என் மதக் கவனியுங்கள், 
உதாரைைாக சதாமலதூரக் கல்வி. உங்கள் உள்ளூர்  ாடத்திட்டம் இது எப் டி 
இருக்கும் என் மத அமைக்க கவண்டும். உங்கள் ச ற்கைாருடன் அவர்கள் 
என்ன எதிர் ார்க்கலாம் என் மதப்  ற்றி நீங்கள் க ெ கவண்டும். 

தடுப்பூசி ெதிவுகள் சதாழிலாளர்கள் ைற்றும் வீட்டில் வசிக்கும் 12 வயது ைற்றும் அதற்கு 
கைற் ட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி  திகவடுகள்  ராைரிக்கப் ட கவண்டும். 



 ெச்தே ஆரஞ்சு சிவப்பு 

  ச்மெ நிைத்தில் சுகாதார அமைப்பு 
திைமன சதாடர்ந்து 
கட்டிசயழுப்பும்க ாது கிட்டத்தட்ட 
'ொதாரை' ெமூக ைற்றும் ச ாருளாதார 
செயல் ாடு உள்ளது. 
 
ஆரம்ெக் கற்றல் சேதவகள் கல்வி 
மற்றும் கவனிப்புக்காக தளத்தில் 
ெணியாளர்கள் மற்றும் 
குழந்ததகளுடன் திறந்திருக்கும். 
 
உரிைம் ச ற்ை குழந்மதப்  ருவ 
கெமவகமள அணுக ச ற்கைார்கள், 
 ராைரிப் ாளர்கள் ைற்றும் வனாவ் 
ஆகிகயாருக்கு தடுப்பூசிகள் 
கதமவப் டுவதிலிருந்து 
தமடசெய்யப் ட்டுள்ளன. (தடுப்பூசி 
ஆமைக்கு உட் ட்டு இல்லாவிட்டால்) 

ஆரஞ்சு நிைத்தில் உள்ள செயல்கள்,  ாதிப்பு 
எண்ணிக்மகளில் அதிகவக வளர்ச்சிமயத் 
தவிர்ப் மதச் கநாக்கைாகக் சகாண்டு 
மிதைான கட்டுப் ாடுகளுடன் உள்ளளன. 
 
ஆரம்ெக் கற்றல் சேதவகள் கல்வி மற்றும் 
கவனிப்புக்காக தளத்தில் ெணியாளர்கள் 
மற்றும் குழந்ததகளுடன் திறந்திருக்கும் 
. 
உரிைம் ச ற்ை குழந்மதப்  ருவ 
கெமவகமள அணுக ச ற்கைார்கள், 
 ராைரிப் ாளர்கள் ைற்றும் வனாவ் 
ஆகிகயாருக்கு தடுப்பூசிகள் 
கதமவப் டுவதிலிருந்து 
தமடசெய்யப் ட்டுள்ளன. (தடுப்பூசி 
ஆமைக்கு உட் ட்டு இல்லாவிட்டால்) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சிவப்பு நிைத்தில், ஆ த்தில் உள்ளவர்கமள 
 ாதுகாக்கவும் ைற்றும் நீடித்த 
எண்ணிக்மகயில் ைருத்துவைமனயில் 
அனுைதிக்கப் டு வர்களில் இருந்து நைது 
சுகாதார அமைப்ம ப்  ாதுகாக்கவும் 
நடவடிக்மக எடுக்கப் ட கவண்டும் 
ஆரம்ெக் கற்றல் சேதவகள் கல்வி மற்றும் 
கவனிப்புக்காக தளத்தில் ெணியாளர்கள் 
மற்றும் குழந்ததகளுடன் திறந்திருக்கும். 
அதிக அொயங்கள் உள்ளன, எனசவ 
எங்கள் குழந்ததகள் மற்றும் 
ஊழியர்கதளப் ொதுகாக்க கூடுதல் பொது 
சுகாதார முன்பனச்ேரிக்தககள் அவசியம். 
உரிைம் ச ற்ை குழந்மதப்  ருவ கெமவகமள 
அணுக ச ற்கைார்கள்,  ராைரிப் ாளர்கள் 
ைற்றும் வனாவ் ஆகிகயாருக்கு தடுப்பூசிகள் 
கதமவப் டுவதிலிருந்து 
தமடசெய்யப் ட்டுள்ளன. (தடுப்பூசி 
ஆமைக்கு உட் ட்டு இல்லாவிட்டால்) 
 
 



சேதவக
ளின் 
பேயல்ொ
டு 

அமனத்து உரிைம் ச ற்ை ஆரம் கால 
குழந்மதப்  ருவச் கெமவகள் ச ாது 
சுகாதார நடவடிக்மககளுடன், 
தளத்தில் கல்வி ைற்றும் 
 ராைரிப்புக்காக திைக்கப் ட்டுள்ளன. 
 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவகள்  ல 
வீடுகளில் இருந்து குழந்மதகளுக்காக 
திைக்கப் டலாம் (முழுமையாக தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட ஆயாக்கள்  ல 
வீடுகளுக்குச் செல்வது உட் ட). 

அமனத்து உரிைம் ச ற்ை ஆரம் கால 
குழந்மதப்  ருவச் கெமவகள் ச ாது 
சுகாதார நடவடிக்மககளுடன், தளத்தில் 
கல்வி ைற்றும்  ராைரிப்புக்காக 
திைக்கப் ட்டுள்ளன. 
 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவகள்  ல 
வீடுகளில் இருந்து குழந்மதகளுக்காக 
திைக்கப் டலாம் (முழுமையாக தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட ஆயாக்கள்  ல வீடுகளுக்குச் 
செல்வது உட் ட).. 

அமனத்து உரிைம் ச ற்ை ஆரம் கால 
குழந்மதப்  ருவச் கெமவகள் ச ாது சுகாதார 
நடவடிக்மககளுடன், தளத்தில் கல்வி ைற்றும் 
 ராைரிப்புக்காக திைக்கப் ட்டுள்ளன. 
 
வீட்டில் தங்கள் குழந்மதகமளக் 
கண்காணிக்கக்கூடிய ச ற்கைார்/ 
 ராைரிப் ாளர்கள் அவ்வாறு செய்ய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். இது ச ற்கைார் 
தமலமையிலான கெமவகமளத் திைப் மதத் 
தடுக்காது. கதமவப் ட்டால், வருமகமய 
நிர்வகிப் தற்கான அவர்களின் திைமனப் 
 ற்றி கெமவகள் கதர்வு செய்ய முடியும். 
 
குழந்மதகள் ஒன்றுக்கு கைற் ட்ட 
கெமவகளில் கலந்து சகாள்ளலாம், ஆனால் 
ச ற்கைார்கள்/  ராைரிப் ாளர்கள் தங்கள் 
குழந்மதகள் சதாடர்பு சகாள்ளும் 
குழந்மதகள் ைற்றும் பிை ச ரியவர்களின் 
எண்ணிக்மகமயக் குமைப் மதக் கருத்தில் 
சகாள்ள ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 



 
   முழுமையாக தடுப்பூசி க ாடப் ட்ட 

ஊழியர்கள் ஒன்றுக்கு கைற் ட்ட 
கெமவகளில்  ணியாற்ை முடியும். 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவகள்  ல 
வீடுகளில் இருந்து குழந்மதகளுக்காக 
திைக்கப் டலாம் (முழுமையாக தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட ஆயாக்கள்  ல வீடுகளுக்குச் 
செல்வது உட் ட). 

தளத்தில் 
அணுகல் 

அணுகல் தமடகள் இல்மல - 
அமனத்து ஊழியர்கள், 
தன்னார்வலர்கள், ச ற்கைார்கள் 
ைற்றும்  ார்மவயாளர்கள் தளத்தில் 
இருக்க முடியும். 
 
தளத்தில் இருக்கும் க ாது 
ச ற்கைார்கள்/ ராைரிப் வர்கள் 
ைற்றும்  ார்மவயாளர்களுக்கு 
முகத்மத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைது. எ.கா. ஒரு 
குழந்மதமயக் குடியைர்த்த, அல்லது 
ஒரு கெமவமயப்  ார்க்க. 
வருமக தரும் ஆசிரியர்கள் 
வீடுகளுக்கு கநரில் சென்று வரலாம். 

அணுகல் தமடகள் இல்மல - அமனத்து 
ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள், 
ச ற்கைார்கள் ைற்றும்  ார்மவயாளர்கள் 
தளத்தில் இருக்க முடியும். 
 
தளத்தில் இருக்கும் க ாது 
ச ற்கைார்கள்/ ராைரிப் வர்கள் ைற்றும் 
 ார்மவயாளர்களுக்கு முகத்மத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைது. எ.கா. ஒரு 
குழந்மதமயக் குடியைர்த்த, அல்லது ஒரு 
கெமவமயப்  ார்க்க. 
வருமக தரும் ஆசிரியர்கள் வீடுகளுக்கு 
கநரில் சென்று வரலாம் 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவ 
வழங்குநர்கள் புதிய வீடுகமள ைதிப்பீடு 
செய்யலாம். 
 
 
 

 
 

அமனத்து ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள் 
ைற்றும் ச ற்கைார்கள் தளத்தில் இருக்க 
முடியும். 
தளத்தில் இருக்கும் க ாது 
ச ற்கைார்கள்/ ராைரிப் வர்கள் ைற்றும் 
 ார்மவயாளர்களுக்கு முகத்மத மூடுவது 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைது. எ.கா. ஒரு 
குழந்மதமயக் குடியைர்த்த, அல்லது ஒரு 
கெமவமயப்  ார்க்க. 
வருமக தரும் ஆசிரியர்கள் கநரில் 
வீடுகளுக்குச் செல்லலாம், ஆனால் சில 
ெந்தர்ப் ங்களில் சதாமலதூர வருமககள் 
ச ாருத்தைானதா என் மதக் 
கவனியுங்கள். 
வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவ 
வழங்குநர்கள் புதிய வீடுகமள ைதிப்பீடு 
செய்யலாம். 
 



 வீட்டு அடிப் மடயிலான கெமவ 
வழங்குநர்கள் புதிய வீடுகமள 
ைதிப்பீடு செய்யலாம். 
 
ச ற்கைார்/ ராைரிப் ாளர்கள் ைற்றும் 
 ார்மவயாளர்கள் தளத்திற்குச் 
சென்ைால், ைற்ை 
ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ தூரத்மத 
கமடபிடிக்க 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 

ச ற்கைார்/ ராைரிப் ாளர்கள் ைற்றும் 
 ார்மவயாளர்கள் தளத்திற்குச் சென்ைால், ைற்ை 
ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ தூரத்மத 
கமடபிடிக்க ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 
 
நிகழ்வுகமளக் கட்டுப் டுத்துவமதக் கருத்தில் 
சகாள்ளுங்கள். 
தளத்தில் அத்தியாவசியைற்ை 
 ார்மவயாளர்கமளக் கட்டுப் டுத்துவமதக் 
கருத்தில் சகாள்ளுங்கள். 

ச ற்கைார்/ ராைரிப் ாளர்கள் ைற்றும் 
 ார்மவயாளர்கள் தளத்திற்குச் சென்ைால், ைற்ை 
ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ தூரத்மத 
கமடபிடிக்க ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 
 
கைலும்  ரவுவமதத் தடுக்க நிகழ்வுகமள 
வரம்பிடவும். எந்தசவாரு நிகழ்வும்  ரந்த 
ச ாது சுகாதார நடவடிக்மககமள பூர்த்தி 
செய்ய கவண்டும். 
 
அத்தியாவசியைற்ை  ார்மவயாளர்கள் இருக்க 

க்கூடாது. 

உணவு  கிரப் ட்ட தட்டுகமளப் 
 யன் டுத்தலாம் ைற்றும் நிமலயான 
நல்ல சுகாதார நமடமுமைகளுக்கு 
ஏற்  உைமவ வழங்கலாம். 

குழந்மதகளுக்கு தனித்தனி உைவுக் 
சகாள்கலன்கள் இருக்க கவண்டும், கைலும் 
ஒருவருக்சகாருவர் உைமவக் 
சகாடுக்ககவா எடுக்ககவா கூடாது.  
 
தரைான நல்ல சுகாதார நமடமுமைகளுக்கு 
ஏற்  உைவு வழங்கப் டலாம். 

குழந்மதகளுக்கு தனித்தனி உைவுக் 
சகாள்கலன்கள் இருக்க கவண்டும், கைலும் 
ஒருவருக்சகாருவர் உைமவக் 
சகாடுக்ககவா எடுக்ககவா கூடாது.  
 
தரைான நல்ல சுகாதார நமடமுமைகளுக்கு 
ஏற்  உைவு வழங்கப் டலாம். 



 
உல் ாேப் 
ெயணம் 

உல்லாெப்  யைங்கள் வழக்கம் க ால் 
சதாடரலாம். உல்லாெப்  யைத்திற்குப் 
ச ாறுப் ான ந ரால் 
அங்கீகரிக்கப் டுவதற்கு முன், வழக்கைாக 
இடர் ைதிப்பீடு கைற்சகாள்ளப் ட 
கவண்டும். 

எந்தசவாரு உல்லாெப்  யைமும்  ரந்த 
ச ாது சுகாதார நடவடிக்மககமளப் 
பூர்த்தி செய்ய கவண்டும். 
உல்லாெப்  யைத்திற்குப் ச ாறுப் ான 
ந ரால் அங்கீகரிக்கப் டுவதற்கு முன், 
வழக்கைாக இடர் ைதிப்பீடு கைற்சகாள்ளப் ட 
கவண்டும். 

எந்தசவாரு உல்லாெப்  யைமும்  ரந்த 
ச ாது சுகாதார நடவடிக்மககமளப் 
பூர்த்தி செய்ய கவண்டும். 
உல்லாெப்  யைத்திற்குப் ச ாறுப் ான 
ந ரால் அங்கீகரிக்கப் டுவதற்கு முன், 
வழக்கைாக இடர் ைதிப்பீடு கைற்சகாள்ளப் ட 
கவண்டும். 

சவன்கள் கவன்கமள ொதாரைைாக 
 யன் டுத்தலாம் ஆனால் சதாடர்ந்து 
சுத்தம் செய்ய கவண்டும். 

கவன்கமள ொதாரைைாக 
 யன் டுத்தலாம் ஆனால் சதாடர்ந்து 
சுத்தம் செய்ய கவண்டும். 
 யணிகமள ஏற்றி/இைக்கி விடுவதில்  
ஈடு ட்டுள்ள அமனத்து ச ரியவர்களுக்கும் 
இமடகய 1மீ உடல் இமடசவளிமய 
ஊக்குவிக்கவும் 

 
கவனில்  யைம் செய்யும் ச ரியவர்கள் 
முகக் கவெங்கள் அணிய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 

கவன்கமள ொதாரைைாக 
 யன் டுத்தலாம் ஆனால் சதாடர்ந்து 
சுத்தம் செய்ய கவண்டும். 
 யணிகமள ஏற்றி/இைக்கி விடுவதில்  
ஈடு ட்டுள்ள அமனத்து ச ரியவர்களுக்கும் 
இமடகய 1மீ உடல் இமடசவளிமய 
ஊக்குவிக்கவும் 

 
கவனில்  யைம் செய்யும் ச ரியவர்கள் 
முகக் கவெங்கள் அணிய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிைார்கள். 

சுத்தம் உயர் சதாடு கைற் ரப்புகள், மகத்தறி 
ைற்றும் தூக்க ைரச்ொைான்கள், 
ச ாம்மைகள் ைற்றும் வளங்கமள 
சதாடர்ந்து சுத்தம் செய்வதற்கான 
ஒரு துப்புரவு கால அட்டவமைமய 
நீங்கள் மவத்திருக்க கவண்டும். 

உயர் சதாடு கைற் ரப்புகள், மகத்தறி 
ைற்றும் தூக்க ைரச்ொைான்கள், 
ச ாம்மைகள் ைற்றும் வளங்கமள 
சதாடர்ந்து சுத்தம் செய்வதற்கான ஒரு 
துப்புரவு கால அட்டவமைமய நீங்கள் 
மவத்திருக்க கவண்டும். 

உயர் சதாடு கைற் ரப்புகள், மகத்தறி 
ைற்றும் தூக்க ைரச்ொைான்கள், 
ச ாம்மைகள் ைற்றும் வளங்கமள 
சதாடர்ந்து சுத்தம் செய்வதற்கான ஒரு 
துப்புரவு அட்டவமைமய நீங்கள் 
மவத்திருக்க கவண்டும். 



   எளிதில் சுத்தம் செய்ய முடியாத 
ச ாம்மைகள் ைற்றும் வளங்கமள தூக்கி 
எறிய கவண்டும். 

அதமச்ேக 
உரிம 
நடவடிக்தக 

தள உரிைம் வழங்கும் நடவடிக்மகயில் 
கதமவயான அமனத்தும் 
நமடச ைலாம். 
 
அமைச்ெக ஊழியர்கள் முகக் 
கவெங்கமள அணிய கவண்டும் 
ைற்றும் பிை ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ 
தூரம் இருக்க கவண்டும். முழுமையாக 
தடுப்பூசி க ாடப் ட்ட அமைச்ெக 
ஊழியர்கள் ைட்டுகை தளத்தில் செல்ல 
முடியும். 

தள உரிைம் வழங்கும் நடவடிக்மகயில் 
கதமவயான அமனத்தும் நமடச ைலாம். 
 
அமைச்ெக ஊழியர்கள் முகக் கவெங்கமள 
அணிய கவண்டும் ைற்றும் பிை 
ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ தூரம் இருக்க 
கவண்டும். முழுமையாக தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட அமைச்ெக ஊழியர்கள் ைட்டுகை 
தளத்தில் செல்ல முடியும். 

தள உரிைம் வழங்கும் நடவடிக்மகயில் 
கதமவயான அமனத்தும் நமடச ைலாம். 
ச ாருத்தைான கநரங்களில் 
அலுவலகத்தில் இருந்து ைதிப்பீடுகள் 
செய்யப் டுகின்ைன. 
 
அமைச்ெக ஊழியர்கள் முகக் கவெங்கமள 
அணிய கவண்டும் ைற்றும் பிை 
ச ரியவர்களிடமிருந்து 1 மீ தூரம் இருக்க 
கவண்டும். முழுமையாக தடுப்பூசி 
க ாடப் ட்ட அமைச்ெக ஊழியர்கள் ைட்டுகை 
தளத்தில் செல்ல முடியும். 



 
தளத்தில் உள்ள 
ஆதரவு 
சேதவகள் 
மற்றும் 
ஏபென்சிகள் - 
கல்வி 
அமைச்ெகம், 
கல்வி ைறுஆய்வு 
அலுவலகம், 
சுகாதார 
ஊழியர்கள் 
காவல்துமை, 
தீயமைப்பு 
க ான்ைமவ 
உட் ட 

எந்த கட்டுப் ாடுகளும் இல்மல, 
ஆனால்  ணியாளர்கள் ஒரு 
 ார்மவயாளர்  திகவட்டில் அல்லது 
ைற்ை அமைப்பில்  திவு செய்யப் ட்டு, 
சதாடர்புத் தடைறிதமல ஆதரிக்க 
கவண்டும். 
 
அந்த கநரத்தில் ச ாருந்தக்கூடிய பிை 
சுகாதாரத் கதமவகமளயும் அவர்கள் 
பூர்த்தி செய்ய கவண்டும். 
 
கற்ைல் ஆதரவு கெமவகள் 
சதாடர்கின்ைன. 

எந்த கட்டுப் ாடுகளும் இல்மல, ஆனால் 
 ணியாளர்கள் ஒரு  ார்மவயாளர் 
 திகவட்டில் அல்லது ைற்ை அமைப்பில் 
 திவு செய்யப் ட்டு, சதாடர்புத் தடைறிதமல 
ஆதரிக்க கவண்டும். 
 
அந்த கநரத்தில் ச ாருந்தக்கூடிய பிை 
சுகாதாரத் கதமவகமளயும் அவர்கள் பூர்த்தி 
செய்ய கவண்டும். 
 
கற்ைல் ஆதரவு கெமவகள் சதாடர்கின்ைன. 

தளத்தில் இருப் வர்கள் ஒரு 
 ார்மவயாளர்  திகவட்டில் அல்லது பிை 
அமைப்பில்  திவு செய்யப் ட்டு, 
சதாடர்புத் தடைறிதமல ஆதரிக்க 
கவண்டும் ைற்றும் அந்த கநரத்தில் 
ச ாருந்தக்கூடிய பிை சுகாதாரத் 
கதமவகமளப் பூர்த்தி செய்ய கவண்டும். 
 
கற்ைல் ஆதரவு கெமவகள் சதாடர்கின்ைன. 

நிதியுதவி 
புதிய 
க ாக்குவரத்து 
விளக்கு 
அமைப்பின் கீழ் 
நிதி அமைப்புகள் 
 - 
நியூசிலாந்
தில் கல்வி 

நிதி விதிகள் வழக்கம் க ால் 
ச ரும் ாலும் ச ாருந்தும், கைலும் 
புதிய கட்டமைப்பின் கீழ் செயல் டும் 
ஆதரவு கெமவகளுக்கு ஏற்ைவாறு 
ைாற்றியமைக்கப் ட்டுள் 

நிதி விதிகள் வழக்கம் க ால் 
ச ரும் ாலும் ச ாருந்தும், கைலும் 
புதிய கட்டமைப்பின் கீழ் செயல் டும் 
ஆதரவு கெமவகளுக்கு ஏற்ைவாறு 
ைாற்றியமைக்கப் ட்டுள்ளது. 

நிதி விதிகள் வழக்கம் க ால் ச ரும் ாலும் 
ச ாருந்தும், கைலும் புதிய கட்டமைப்பின் கீழ் 
செயல் டும் ஆதரவு கெமவகளுக்கு 
ஏற்ைவாறு ைாற்றியமைக்கப் ட்டுள்ளது. 



 


