ேகா�ட்-19 [COVID-19] வ�காட்டல்
நம் மாநிலத்�ல் ேவகமாக பர� வ�ம் ேகா�ட் பா�ப் �
எண்ணிக்ைகையக் �ைறக்க�ம் , ம�த்�வமைன மற் �ம் ம�த்�வ
�ைறகள் இந்த அ�கரிப்�னால் �ணறாமல் இ�க்�ன் றன என் பைத
உ�� ெசய் வதற் �ம் , ெபா�மக்களின் ஆேராக்�யத்ைதப் பா�காக்க,
�க�ம் க�னமான ஆனால் ேதைவயான நடவ�க்ைககைள நாங் கள்
எ�த்� வ��ேறாம் .
இ� பல வணிகங் க�க்� நி� ெந�க்க�ைய ஏற் ப�த்�ம் என் பைத
நாங் கள் அ�ேவாம் , எனேவ ஆ�ந�ம் ஊ�யர்க�ம் இந்த பா�ப் �கைள
மட்�ப்ப�த்�வதற் கான வ�கைள ஆராய் ந்� வ��ன் றனர்.
•

நவம் பர் 16, �ங் கட்�ழைம நள் ளிர� �தல் �சம் பர்
14 �ங் கட்�ழைம வைர, வா�ங் டனில் உள் ள அைனத்�
மாகாணங் க�க்�ம் �ேழ ��ப் �டப் பட்�ள் ள கட்�ப் பா�கள்
ெபா�ந்�ம் .

ேவ� எந் த வைக��ம் ��ப் �டாதபட்சத்�ல் , நவம் பர் 16
�ங் கட்�ழைம நள் ளிர� �தல் அைனத்� மாகாணங் க�க்�ம்
கட்�ப் பா� மாற் றங் கள் அம�க்� வ�ம் . ெசயல் பா�
பட்�ய�டப் பட�ல் ைல என்றால் , அ� அத�ைடய தற் ேபாைதய
வ�காட்டைலப் �ன்பற் ற ேவண்�ம் . அைனத்� K-12/உயர் கல் �,
�காதாரப் பராமரிப் � மற் �ம் �ழந்ைத பராமரிப் � ஆ�யவற் �க்�
��ய கட்�ப் பா�களி��ந்� �லக்� அளிக்கப் ப��ன் றன, ேம�ம்
அைவ தற் ேபாைதய வ�காட்�தல் கைளப் �ன் பற் �ம் . இந்த
கட்�ப்பா�கள் நீ �மன்றங் க�க்�ம் நீ �த்�ைற �ைள ெதாடர்பான
நடவ�க்ைகக�க்�ம் ெபா�ந்தா�.
1. உங் கள் �ட்� உ�ப் �னர் அல் லாத ெவளிப் �ற நபர்க�டன் , உட்�ற
ச�க �ட்டங் கள் �ன்வ�பவர்கள் த�ர்த்�
தைடெசய் யப் பட்�ள் ளன (a) ச�க �ட்டத்�ற் � ப�னான் � (14)
நாட்க�க்� �ன்� தனிைமப் ப�த்தபட்��த்தல் ; அல் ல� (b) ச�க
�ட்டத்�ற் � ஏ� (7) நாட்க�க்� �ன் � தனிைமப் ப�த்தபட்�,
�ட்டம் நடப் பதற் � 48-மணிேநரங் க�க்� �ன் � ேகா�ட்-19
ெநகட்�வ் என்ற பரிேசாதைன ��ைவப் ெபற் ��க்க ேவண்�ம் .
ஒ� �ட்� உ�ப் �னர் என் ப�, ஒேர ����ப் �ல் வ�க்�ம்
தனிநபர்கள் என வைரய�க்கப் ப��ற�.
2. ெவளிப் �ற ச�க �ட்டங் கள் உங் கள் �ட்� உ�ப் �னர் இல் லாத,
ஐந்� (5) நபர்க�க்� மட்�ேம என் � வைரய�க்கப் பட்�ள் ளன.
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3. உணவகங் கள் மற் �ம் பார்களில் உட்�ற உணவ�ந்�ம்
ேசைவக�க்காக �டப் பட்�ள் ளன. ெவளிப் �ற உணவ�ந்�தல்
மற் �ம் உணைவ எ�த்�ச் ெசல் �ம் ேசைவ, அைனத்� ெவளிப் �ற
உணவ�ந்�த�ம் , ெவளிப் �ற உணவ�ந்�ம் வ�காட்�த�ன் ப�
இணங் ���ந்தால் , அ�ம�க்கப் ப��ற�. ெவளிப் �றத்�ல்
உணவ�ந்�ம் ேமைச எண்ணிக்ைக அ�கபட்சம் ஐந்� (5)
நபர்க�க்� மட்�ேம என் � வைரய�க்கப் பட்�ள் ள�. இந்த
மாற் �யைமக்கப் பட்ட உணவகம் மற் �ம் பார் கட்�ப் பா�கள்
நவம் பர் 18, 2020 �தன்�ழைம அ�காைல 12:01 மணி �தல்
நைட�ைறக்� வ��ன் றன.
4. உட்�ற ெசயல் பா�க�க்� உடற் ப�ற் � நிைலயங் கள் மற் �ம்
�ம் கள் �டப் பட்�ள் ளன. ெவளிப் �ற உடற் ப�ற் � வ�ப் �கள்
அ�ம�க்கப் ப��ன்றன, ஆனால் அைவ ேமேல
பட்�ய�டப் பட்�ள் ள ெவளிப் �ற ச�க �ட்டத்�ன்
கட்�ப் பா�க�க்� உட்பட்� வைரய�க்கப் பட்�ள் ளன.
5. பந் ��ச்� [ெபௗ�ங் ] ைமயங் கள் உட்�ற ேசைவக்காக
�டப் பட்�ள் ளன.
6. இதர இடங் கள் : அைனத்� �ல் லைற �யாபார ெசயல் பா�கள்
மற் �ம் வணிக �ட்டங் கள் தைட ��க்கப் பட்�ள் ளன.
ெதாைல�ல் ெசய் ய ��யாத ெதா�ல் �ைறப�ற் � மற் �ம்
ேசாதைன, அத�டன் நீ �மன் றம் மற் �ம் நீ �த்�ைற �ைள
ெதாடர்பான அைனத்� நடவ�க்ைககள் மட்�ேம
அ�ம�க்கப்ப��ன்றன. ஒவ் ெவா� சந்�ப்� அைற��ம் , உட்�ற
ஆக்�ர�ப்� வரம் �ல் 25 சத��தம் அல் ல� 100 நபர்கள் , ஆ�ய
இரண்�ல் எ� �ைறவானேதா அந்த எண்ணிக்ைக�லான
நபர்க�க்� மட்�ேம அ�ம� வைரய�க்கப் பட்�ள் ள�.


இதர இடங் கள் �ன் வ�வனவற் ைற உள் ளடக்��ள் ளன:
மாநா� / ஆேலாசைன ைமயங் கள் , ஒ� ேஹாட்ட�ல்
நிய�க்கப் பட்�ள் ள சந்�ப்� இடங் கள் , நிகழ் ச�
் கள்
நடத்தக்��ய இடங் கள் , ெவளிப் �ற ைமதானங் கள் ,
�ைளயாட்� அரங் கங் கள் , இலாப ேநாக்கற் ற ஸ்தாபனம்
அல் ல� அேத ேபான் ற இடம் .

7. �ைரயரங் �கள் உட்�ற ேசைவக்காக �டப் பட்�ள் ளன.
�ைரவ் -இன் �ைரயரங் �கள் அ�ம�க்கப் ப��ன் றன, ேம�ம்
தற் ேபாைதய �ைரவ் -இன் �ைரயரங் � வ�காட்டைலப் �ன் பற் ற
ேவண்�ம் .

நவம் பர் 15, 2020

2 | பக்கம்
TAMIL (த�ழ் ) – TA

8. அ�ங் காட்�யகங் கள் /உ�ரியல் �ங் காக்கள் /
நீ ர்வாழ் காட்�யகங் கள் உட்�ற ேசைவக்காக �டப் பட்�ள் ளன.
9. ரியல் எஸ்ேடட்: �றந்த ��கள் தைடெசய் யப் பட்�ள் ளன.
10. ��மணம் மற் �ம் இ�� சடங் �கள் : �ழாக்களில் ெமாத்தம் 30
ேப�க்� ேமல் அ�ம� இல் ைல. உள் ளரங் � வரேவற் �, நிகழ் �கள் ,
அல் ல� அைதப்ேபான்ற �ழாக்க�டன் இைணந்த இ�
மா�ரியான �ட்டங் கள் தைடெசய் யப் பட்�ள் ளன.
11. இன்-ஸ்ேடார் �ல் லைற கைடகள் உட்�ற ஆக்�ர�ப் � வரம் �
எண்ணிக்ைககளில் 25 சத�தமாக மட்�ப் ப�த்தப் ப�ம் , ேம�ம்
ெபா�வான/இைணந்��க்�ம் இ�க்ைககள் மற் �ம் உணவகங் கள்
உள் ேள அமர்ந்� உணவ�ந்�ம் வச�க�க்காக �டப் பட்�ள் ளன.
12. மத ரீ�யான ேசைவகள் உட்�ற ஆக்�ர�ப் � வரம் �ல் 25
சத��தம் அல் ல� 200 நபர்கள் , ஆ�ய இரண்�ல் எ�
�ைறவானேதா அந்த எண்ணிக்ைக�லான நபர்க�க்� மட்�ேம
அ�ம� என்� வைரய�க்கப் பட்�ள் ள�. �ரார்த்தைன �ட்ட
உ�ப் �னர்கள் / பங் ேகற் பாளர்கள் எல் லா ேநரங் களி�ம் �கத்ைத
��ம் கவசங் கைள அணிய ேவண்�ம் மற் �ம்
�ட்�ப் �ரார்த்தைன�ல் பா�வ� தைடெசய் யப் பட்�ள் ள�.
ேசைவ�ன் ேபா�, எந்த பாடகர் ��, இைசக்�� அல் ல�
அணிேயா ெசயல் படக்�டா�. தனிநபராக, பாடகர் அல் ல�
இைசக்க�� வா�ப் பவர் ெசயல் பட அ�ம�க்கப் ப��ன் றனர்.
ேம�ம் , தனிப் பாடகர், ��தலாக ஒ� நபைர இைணத்�க்
ெகாள் ளலாம் . ெவளிப் �ற ேசைவகள் , கட்டைமப் � அல் ல� வச�க்�
ெபா�ந்தக்��ய, இங் ேக காணப் ப�ம் ெவளிப் �ற உண�
வ�காட்டைலப் �ன்பற் ற ேவண்�ம் .
13. ெதா�ல் �ைற ேசைவகள் ஊ�யர்கள் ��ந்தவைர �ட்���ந்�
ேவைல ெசய் ய ேவண்�ம் என் �ம் இயன் றவைர ெபா�மக்க�க்�
அ�வலகங் கைள �ட ேவண்�ம் என் �ம் கட்டைள�ட ேவண்�ம் .
�றந்��க்�ம் எந்த அ�வலக�ம் உட்�ற ஆக்�ர�ப் �
வரம் �களில் 25 சத�த அள�ல் மட்�ேம இ�க்க ேவண்�ம் .
14. தனிப் பட்ட ேசைவகள் உட்�ற ஆக்�ர�ப் � வரம் �களில் 25
சத��தம் என்� வைரய�க்கப் பட்�ள் ள�.


தனிப் பட்ட ேசைவ வழங் �நர்கள் �ன் வ�மா�:
காஸ்மடால�ஸ்ட், காஸ்மடால� பரிேசாதைன,
�ைகயலங் கார நி�ணர்கள் , ����த்�பவர்,
எஸ்ெதட்��யன் கள் , மாஸ்டர் எஸ்ெதட்��யன் கள் ,
ேமனி��ரிஸ்ட், ெந�ல் ச�ன் ெதா�லாளர்கள் , �ன் னியல்
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வல் �நர்கள் , நிரந்தர-ஒப் பைன கைலஞர்கள் , ேடனிங்
நிைலயங் கள் மற் �ம் பச்ைச�த்�ம் கைலஞர்கள் .
15. நீ ண்ட-கால பராமரிப் � வச�கள் : ெவளிப் �ற வ�ைககள்
அ�ம�க்கப் ப��ன்றன. உட்�ற வ�ைககள்
தைடெசய் யப் பட்�ள் ளன, ஆனால் ஒ� அத்�யாவ�ய
ேதைவக்கான ஆதர� அளிக்�ம் நபர் அல் ல� வாழ் �ன் -இ��கட்ட பராமரிப் � ஆ�யவற் �க்� �லக்�கள்
அ�ம�க்கப் ப��ன்றன. இந்த கட்�ப் பா�கள் Proclamation 20-74 et
seq, மற் �ம் பல வச�க�க்�ம் நீ ட்�க்கப் பட்�ள் ளன. எந்தெவா�
பார்ைவயாளர்கைள�ம் அ�ம�க்�ம் அைனத்� �ர்வாங் க
அள�ேகால் க�ம் உட்பட Proclamations 20-66 et seq மற் �ம் 20-74 et seq
�ரகடனங் களின் மற் ற அைனத்� ��க�ம் நைட�ைற�ல்
இ�க்�ன்றன.
16. இைளஞர் மற் �ம் ெபரியவர்க�க்கான �ைளயாட்�கள் :
உட்�ற ெசயல் பா�கள் , அைனத்� ேபாட்�க�ம் ,
�ைளயாட்�க�ம் தைடெசய் யப் பட்�ள் ளன. ெவளிப் �ற
நடவ�க்ைககள் என்ப� உள் -�� நைட�ைறக�க்� மட்�ேம,
மற் �ம் அைனத்� �� ப�ற் �யாளர்க�ம் , தன்னார்வலர்க�ம் ,
�ைளயாட்� �ரர்க�ம் , எல் லா ேநரங் களி�ம் �கக்கவசங் கள்
அணிந்��க்க ேவண்�ம் .

நவம் பர் 15, 2020

4 | பக்கம்
TAMIL (த�ழ் ) – TA

