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பதிப்புரிலம மற்றும் பண்புக்கூறு பற்றிய குறிப்பு:
இந்த

ஆவணத்தின்

உள்ளடக்கங்கள்

யாவும்

இதத

தயார்

செய்த

உறுப்பினர்களின் நிறுவனர்களின் கருத்துக்கதள குறிப்பிடுவன அல்ல.
உள்ளடக்கங்கள்
சபாதுமக்களின்
பகிர்ந்துசகாண்ட

யாவும்
நலம்

இந்த

கறுதி ,

ஆவணத்தத

எந்த

விஷயங்களள

வித

ஆகும்.

வணிக
இதத

தயாரித்த
லாபம்

நபர்கள்
கறுதாமல்

சபாதுநலம்

கறுதி

பயன்படுத்தும் ளபாது , ளகாவிட் 19 பி எச் ெி நடவடிக்தக குழு மற்றும்
மின்னஞ்ெல்: prashanth.ns@gmail.com ஆகியவற்தற அங்கீ கரித்தாள் அது நாங்கள்
இந்த ஆவணத்தின் பயதன ஆராய உதவும்.
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இந்த ஆவணத்தின் பயன்
இந்தியாவில் ெமீ ப காலம் வதர ளகாவிட் 19 ளதாற்று ளநாயின் பாதிப்பு, நகரங்களில் பயணம்
செய்து

வருபவர்கள்

அல்லது

ளதாற்று

உள்ள

நாடுகளுக்கு

பயணம்

செய்து

நகரங்களுக்கு

திரும்பியவதர ெந்தித்தகர்களுக்ளக ளதாற்றுகிறது என்று அறிதிருந்ளதாம், ஆனால் இந்த ளநாயின்
எண்ணிக்தக அதிகறித்துக்சகாண்ளட வருவது, இந்த ளநாய் ெமூக பரிமாற்றத்தால் கூட பரவலாம்
என்பதத

குறிக்கிறது.

இந்நிதலயில்,

அரெின்

அதனத்து

ஆரம்ப

சுகாதார

நிதலயங்களும்,

சதாண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சுகாதார தமயங்கள் மற்றும் மருதுவமதனகள் அறிகுறிகள்
உள்ளவர்கதள

கண்காணிப்பதற்கும்,

ளநாயுற்றவர்கதள

ெிகிச்தெக்கும்,

மற்ற

இடங்களுக்கு

பரிந்துதரப்பதர்காக தயார்நிதலயில் இருப்பது ளகாவிட் 19 ளநாதய ளமலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு
ஒரு மிக முக்கியமான நடவடிக்தகயாகும்.
இந்த ஆவணத்தத வழக்கமாக படிப்பவர், கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார தமயத்தத நிர்வாகிக்கும்
(பி எச் ெி சமடிக்கல் ஆபிெர்/ சதாண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சுகாதார தமயங்கள் நிர்வாகி)
ஆவார்.

இந்த

ஆவணத்தத

நாங்கள்

ஒரு

கிராமப்புற

ஆரம்ப

சுகாதார

நிதலயத்திற்காகளவ

உருவாக்கியிருக்கிளறாம். ஆனால் இது ஒவ்சவாரு மாநிலத்திற்கும், மாவட்டதிற்கும் மாறலாம்.
ஆதலால்,

இந்த

ஆவணத்தில்

உள்ள

வழிகாட்டுதல்கதள

உங்கள்

இடத்திருக்ளகற்ப

அதமத்துக்சகாள்ளவும்.

இந்த

ஆவணதீர்க்கு

எந்த

ஒரு

அரசும்,

அரொங்க

நிறுவனமும்

அங்கீ கரிப்ளபா,

ஒப்பதளலா அளிக்கவில்தல. இந்த ஆவணத்தத, அரொல் அளிக்கப்படும் மிகவும்
புதுபிக்கபட்ட வழிகாட்டுதல்கதள பின்பற்றுவதற்க்கு உறுதுதணயாக பயன்படுத்த
ளவண்டும்.
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பகுதி I: ஒட்டுமமோத்த ஆரம்ப மற்றும் துலை சு
தயோர்நிலைக்
1. உள்
2. சு

ோதோர நிலைய

ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ட்டலமப்பு, சோதனங் ள், மபோருட் ள் மற்றும் ஆவைங்

ோதோர பைியோளரின் போது

ள்

ோப்பு

3. கநோயோளி பரோமரிப்பு
4. மருத்துவ
5. சு
6.

ழிவு கமைோண்லம மற்றும்

ோதோரம் குறித்த த

ண்

வல் மற்றும் சமூ

ோைிப்பு மற்றும் த

பகுதி II: சமூ

ிருமி நீ க்
த

ம்

வல் மதோடர்பு

வல் அறிவித்தல்.

அளவில் தயோர்நிலைக்

ோன முன்னைி மதோழிைோளர் ள்,

ள பைியோளர் ள் உட்பட) சரிபோர்ப்பு பட்டியல்
1. சு

ோதோரம் குறித்த த

2. சமூ

வல் மற்றும் சமூ

த

வல் மதோடர்பு

த்தில் கமகைோட்டமோன கசோதலன மற்றும் பரிந்துலரத்தல்

3. சமுதோயத்தில் கவலை போர்க்கும் சு ோதோர பைியோளரின் போது
4. சமுதோயம் சோர்ந்த கதோற்று
5. சந்கத
ம
6.

ோன நடவடிக்ல

படும்படியோன நபர் லள, கதோற்றுள்ளவலர மதோடர்பு

ோண்டவர்
ண்

ட்டுபோடு

ோப்பு

லள தனிலம படுத்துதல்.

ோைிப்பு மற்றும் த

வல் அறிவித்தல்.
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SECTION A: Preparedness within primary healthcare facilities (including PHC
and sub-centre)
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பகுதி I: ஒட்டுமமோத்த ஆரம்ப மற்றும் துலை சு
சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ோதோர நிலைய தயோர்நிலைக் ோன

ருத்துக் ள்/

எண். மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்
1

உள்

1.1

பி எச் ெி நுதழவாயில் அல்லது காத்திருக்கும் இடத்தில், தககதள

ட்டலமப்பு, சோதனங்

நிலை

நடவடிக்தக

ள், மபோருட்

ள்

கழுவுவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட இடம் உள்ளதா?
1.2

காய்ச்ெல் மற்றும்/அல்லது மூச்சு பிரச்ெதன உள்ள ளநாயாளிகள்
காத்திருப்பதற்கு ெரியான காற்ளறாட்டமான தனி இடம் உள்ளதா?

1.3

காய்ச்ெல் மற்றும்/அல்லது மூச்சு உள்ள ளநாயாளிகள் மருத்துவ
ஆளலாெதன சபற தனி ஆளலாெதன அதற உள்ளதா?

1.4

பி எச் ெியில் உள்ள சபாது இடங்களில் ளநாயாளிகள்
ஒருவருக்சகாருவர் சதாதலவில் இருப்பதற்கான அதடயாலங்கள்
மற்றும் வெதிகள் உள்ளதா?

1.5

சுகாதார பணியாளர்கள் தக கழுவுவதற்கு மற்றும் தககதள
சுத்தம் செய்துசகாள்வதற்க்கு நியமிக்கப்பட்ட இடம் உள்ளதா?

1.6

பி எச் ெியில் எல்லா பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களிலும், தனிபட்ட
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (பி பி ஈ) இருக்கிறதா? (ஆய்வகம்,
ஆளலாெதன மற்றும் காட்டு ளபாடும் அதற உட்பட)

1.7

ளகாவிட் 19 பற்றிய எல்லா அரசு வழிகாட்டுதல்கள்
அடங்கிய அச்ெிட்ட நகல்கதள பி எச் ெியில் அதனத்து
ஊழியர்களுக்கும் சகாடுத்துளர்களா?
ீ

1.8

அதற வாரியாக தயார்நிதல திட்டத்தத பி பி ஈ, கிருமி
நீக்கம் ளபான்றவற்தற அவ்வதறகளில் பார்க்கும்படி
தவத்துள ீர்களா? குறிப்தப பாருங்கள்

1.9

சதாற்று கட்டுபாடு ஆளலாெதனக்கு ஏற்ப தவறாமல் ஆம்புலன்ஸ்
மற்றும் ளநாயாளி பயணிக்கும் வாகனங்கள் கிருமி நீக்கம்
செய்யப்படுகிறதா?

1.10

பி

எச்

ெியில்

மின்னிதணப்பு

நாள்

முழுவதும்

உள்ளதா?

ஓடும்

நீர்

மற்றும்

இல்தலசயன்றால்

அதத

ெமாளிக்க ளவறு திட்டம் உள்ளதா?
1.11

பி எச் ெி வழிகாட்டுதல்களில் உள்ள மாதிரி, சுத்தம்
செய்வதற்கு சவந்நீர் உள்ளதா?

1.12

ெரிவர சதாடர்புக்சகாள்வதற்கும், தகவல்
சகாடுப்பதற்கும், பி எச் ெியில் ளவதலசெய்கிற
சதாதலளபெி மற்றும் இதணயதள ொதனங்கள்
திருப்திகரமாக உள்ளதா?

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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1.13

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

பி எச் ெி

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

மற்றும் துதண சுகாதார நிதலயத்தில் ஒரு

மாததிற்கு ளத தவ யா ன பி பி ஈ ொதனங்கள் அதனத்து
ஊழியர்களுக்கும் இருக்கிறதா?

1.14

குறிப்தப பார்க்கவும்

பி எச் ெியில் வழிகாட்டுதல்களில் உள்ள மாதிரி, சுத்தம்
செய்வதற்கு ஒரு மாததிற்கு ளத தவ யா ன கிருமி நாெினி, சுத்தம்
செய்யும் சபாருட்கள், ளொப் ஆகியதவ உள்ளதா?

1.15

மருந்தகத்தில், அவெர ளததவகாக இண்சடண்டில் பி பி
ஈ

மற்றும் கிருமி நாெினி ெப்தள செய்பவர்களின்

சதாதலளபெி எண்கதள காணும்படி
எழுதிதவத்துள ீர்களா?

1.16

மருந்தகத்தில், உங்கள் கணக்குபடி, ஒரு மாதத்திற்கு
ளததவயான அவெியமான மருந்துகள் இருப்பில்
உள்ளதா? குறிப்தப பார்க்கவும்

1.17

ளலபில் உங்கள் கணக்குபடி, ஒரு மாதத்திற்கு
ளததவயான அவெியமான இரொயனங்கள் இருப்பில்
உள்ளதா? குறிப்தப பார்க்கவும்

1.18

மருந்தகத்தில் ஐெிஎம்ஆர் ளநாய் தடுப்பு வழிகாட்டுதல்
ஒப்ப, இரண்டு பணியாளர்களுக்கு ளததவயான
ஹிய்ட்சறாக்ஸி குளளாளராகுய்ன் ளகாவிட் 19
உறுதிபடுத்தபட்ட மற்றும் ெந்ளதகத்தில் உள்ளவர்கதள
பார்த்துக்சகாள்ளும் சுகாதார பணியாளர்களுக்குஇருப்பில்
உள்ளதா? குறிப்தப பார்க்கவும்

1. உள்

ட்டலமப்பு, சோதனங்

ள், மபோருட்

ள்: குறிப்பு ள்

1.8 அதற வாரியான தயார்நிதல திட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டு
பி எச் ெி

தயார்நிதல ெரிபார்ப்பு

கருத்துக்கள்

பராமரிப்பு பிரிவு

பட்டியல்

ஆளலாெதன

ெரக்கு இருப்பு, பிபிஈ மற்றும் மருந்துகள்,

மூச்சு பிரச்ெதனக்கான அறிகுறிகள்

தக கழுவும் இடம், மற்றும் சுத்தபடுத்தும்

உள்ள ளநாயாளிகதள பரிளொதிக்கும்

வெதி

அதறதயயும், ஆளலாெதன

அதற

அதறதயயும் பிரித்து தவயுங்கள்

காத்திருக்கும்

திறந்த இடம் அல்லது எக்ஸாஸ்ட்

அதற

மூலம் நல்ல காற்ளறாட்டமாக

ஆய்வகம்

பிபிஈ ெரிபார்ப்பு

இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முதற ளமற்பரப்தப கிருமி நீ க்கம்
செய்ய ளவண்டும்

இருக்க ளவண்டும்
எந்த ஆய்வு சபாருள் ளெகரிக்கும் ளபாதும் (பி எச்
ெியில் செய்ய ளவண்டி இருந்தால்) எல்லா
ளமற்பரப்தபயும் கிருமி நீ க் கம் செய்ய ளவண்டும்

சபாது

தகபிடிகள், பிடிப்புகள், சபஞ்சுகள்

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முதற கிருமி நீ க் கம் செய்ய
ளவண்டும்

இடங்கள்
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ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

1.13 பி பி ஈ ளததவகள்: கிளலாவூஸ் மற்றும் மாஸ்க்ஸ் மிக முக்கிய ளததவகளாக

இருந்தாலும், ளததவயான எல்லா பி பி ஈ அதாவது கிளலாவூஸ். சுர்ஜிக்கள் மாஸ்கஸ் ,
சயன்95 சுவாெ கருவி, கண்ணாடி, ெீருதட, காலனி உதறகள் மற்றும் முக கவெம் இதவ
அதனத்தும் வழிகாட்டுக்கிணங்க பி எச் ெியில் இருக்க ளவண்டும்.

1.16 and 1.17 மருந்த ம் மற்றும் ஆய்வ த்திற்கு கதலவயோன அத்யோவசிய மபோருட் ள்:
அத்யாவெிய
மாதிரி)

மருந்துகள்,

பற்றி

ொதனங்கள்,

உடனடியாக

பற்றாக்குதறயில்
இருந்தாலும்

உள்ள

அதத

ெரகிருப்பு

மற்ற

குறிப்பு

சபாருள்கதள

விதரவில்

முக்கிய
எடுத்து

கண்டறிய

வாங்கி

ெறுக்குகள்
(இதற்கு

ளவண்டும்.

தவக்க

(ஆய்வக
முன்

உடனடி

ளவண்டும்.

ெறுக்குகள்

எடுக்காவிடில்)
ளததவ

மிக

எதாக

அவெரமாக

ளததவப்பட்டால், உங்கள் பி எச் ெி ஆன் தடட் ஃபண்ட் மூலம் சபாருள்கதள வாங்கி
சகாள்ளவும்
1.18 ஹிய்ட்சறாக்ஸி குளளாளராகுய்ன் (எச் ெி கு) மருந்து மூலம் ளநாய்தடுத்தல்: ஐ ெி எம் ஆர்
வழிகாட்டுதலுக்கிணங்க, பி எச் ெி சுகாதார பணியாளர் இத்தருணத்தில் இதத உபளயாகிக்க
ளவண்டாம்:

ஆனால்

குளளாளராகுய்ன்

வாங்கி

வரப்ளபாகும்
இருப்பில்

உபளயாகத்திற்காக,

தவக்க

பி

எச்

ெிக்கு

இப்ளபாளத

அறிவுதரக்க

சநறிமுதறதய ஓபி ரூமில் ஒட்டி தவக்க ளவண்டும். குறிப்பு: எச் ெி கு

ஹிய்ட்சறாக்ஸி

பட்டுள்ளது.

இதன்

சகாடுக்கும் ளபாது

அதன் நச்சுத்தன்தம, மருத்துவ எதிர் அறிகுறிகள் முதலியவற்தற கருத்தில் சகாள்ள
ளவண்டும். இது குறித்து ஐ ெி எம் ஆர் புதிய வழிகாட்டுதலுக்கு காத்திருங்கள்.

ொதனம் மற்றும் ெரக்கு குறித்த வழிகாட்டுதல் ளமல் விளக்கதிற்கு இதணப்புகள்
●
●
●
●

MoHFW: CoronavirusDisease 2019(COVID-19):Standard OperatingProcedure
(SOP)for transporting asuspect/confirmedcaseofCOVID-19
NHSRC: Principlesfor infectionpreventionandcontrolofCOVID-19patients
MoHFW GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment
ICMR guidancefor Hydroxychloroquinefor healthworkerscaringfor
suspected/positivecasesandhouseholdcontacts

ருத்துக் ள்/

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

2

சு

2.1

எல்லா பி எச் ெி பணியாளர்களும் ளகாவிட் 19 ளநாய்

ோதோர பைியோளரின் போது

நிலை

நடவடிக்தக

ோப்பு

பரிமாற்ற வதககள் மற்றும் சபாதுவான
கட்டுக்கததகள் / தவறான கருத்துகள் குறித்த
பயிற்ெி ளமற் சகாண்டுள்ளார்களா?

2.2

எல்லா பி எச் ெி பணியாளர்களும் பிபிஈ (தக
கழுவுதல் மற்றும் முக்கியமாக மாஸ்க்) பயன்கள்
குறித்த பயிற்ெி ளமற் சகாண்டுள்ளார்களா?

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

நடவடிக்தக குழு; க ோவிட் 19

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல் 2020 ஏப்ரல் 3

க ோவிட் 19

2.3

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ
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பிபிஈ பயனின் வழிகாட்டுதல்கள் (தக கழுவுதல்
உட்பட) எல்லா பிஎச்ெி அதறகளிலும் அச்ெிடபட்டு
கட்ெிக்கு ஒட்டப்பட்டு உள்ளதா? குறிப்புகதள

பார்க்கவும்

2.4

பிஎச்ெி பணியாளர்களுக்கு அதிக ஆபத்து
உள்ளவர்கதள கண்டுபிடிக்க ளபாலி ளொததன
செய்து உள்ளர்களா?
ீ
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

2.5

நிர்ணயிக்கபட்ட தக கழுவும் இடம் மற்றும் தக
சுத்தபடுத்தும் சபாருள்கள் பணியாளர்களுக்காக பிஎச்ெி
யில் ஒவ்சவாரு இடத்திலும் தவக்கபட்டு உள்ளதா?

ஆளலாெதன அதற, ெிகிச்தெ அதற, ஆய்வகம்
இதவயதனத்தும்.

2.6

பிபிஈ (தக கழுவுதல் மற்றும் முக்கியமாக மாஸ்க் )
எல்லா பிஎச்ெி பணியாளர்களுக்கும்
(உயர்/மிதமான/குதறந்த ஆபத்து ெம்மந்தபட்ட)
வழிகாட்டுதளுக்கு இணங்க சகாடுக்கபட்டு
உள்ளதா? ? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

2.7

உடல் சதாதலவு படுத்துதல் குறித்த நியமம் பிளயெி
யில் வழக்கமான பணியின் ளபாது நதடமுதறபடுத்த
படுகிறதா? இதன் இணக்கத்தத ளவதல ளநரத்தின் ளபாது

எதிபாராத வதகயில் ளொததன செய்யவும்

2.8

அதிக ஆபத்துள்ள இடங்களில் உள்ள
சவளியாட்கதளயும், மருத்துவ ெமந்தமற்ற
பணியாளர்கதளயும் பிரிக்கும் வண்ணம், பிஎச்ெி
சுற்றிய இடங்கள், ெரியான ஆபத்து
மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளதா?

2.9

பிஎச்ெியில் ளவதல செய்யும் பணியாளர்கள்,
ளகாவிட்19 அறிகுறிகளுக்காக தினசதாரும் தம்தம
தாளம சுய பரிளொததன செய்து சகாள்கிறார்களா?

2.10

சுகாதார பணியாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட
காலங்களில் ஆளராக்கியம் மற்றும் ளநாய் சதாற்று
தன்தம குறித்து ளொததன செய்கிறீர் களா?

குறிப்புகதள பார்க்கவும்

2.11

பிஎச்ெி வளாகத்தின் உள்ளளளய வெிக்கும் பணியாளர்
குடும்பதினருக்கு குறிப்பிட்ட காலங்களில்
ஆளராக்கியம் மற்றும் ளநாய் சதாற்று தன்தம
குறித்து ளொததன செய்கிறீர்களா?

2. சு ோதோர பைியோளரின் போது ோப்பு: குறிப்புகள்
2.1

ளகாவிட் 19 குறித்த விழிப்புணர்வு: விழிப்புணர்வு சபாருட்கள் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எளியதாகவும்,

நுட்பமில்லாத

சமாழியிலும்

MoHFW

பாக்சகட்

புத்தகத்தில்

கிதடக்கிறது.

இந்ளநாய்

குறித்த

முக்கிய

தகவல்கள் சவபினார் மற்றும் இதணயதளத்திலும் உள்ளது. இளதா ஏய்ம்ஸ் புது டில்லி மருதுவமதனயின்,
இந்ளநாய் பற்றிய

சதாற்று

அறிவியல், மருத்துவ

அறிகுறிகள், ளநாயறிதல் மற்றும்

ளநாய்

கட்டுபாட்டிற்கான சநறிமுதறகள் அடங்கிய சவபினார்.
https://www.youtube.com/watch?v=BTLGGV3_XnI
இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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2.2

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

பி பி ஈ

உ ப ளயா க ம் :

பி எ ச் ெி யி ல்

பி பி ஈ யி ன்

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

மி க

மு க் கி ய

ப கு தி

ெ ர் ஜி க ள்

மா ஸ் க்

ஆ கு ம் .

என்95 மாஸ்க் மற்றும் கிளலாளவஸ். மருத்துவமதனயில் பணியாளர்களின் அபாய நிதலக்ளகற்ப
பி பி ஈ
●

பயன்படுத்த ளவண்டும். (வழிகாட்டுதலில் உள்ளது)
கு தற ந் த

அ பா ய

இ ட ம் / ளவ தல யி ல்

ெ ர் ஜி க ள்

மா ஸ் க்

ம ற் று ம்

கி ளலா ளவ ஸ் க ள்

பயன்படுத்த ளவண்டியவர்கள்
ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர்கள்

-

- 60 வயதிற்கு ளமல் மற்றும் 5 வயதிற்கு கீ ழ் உள்ளவர்கதள
மருத்துவமதனக்கு அதழத்து வருபவர்கள்.

●

மி த மா ன

அ பா ய

இ ட ம் / ளவ தல யி ல்

எ ன் 9 5

ெ ர் ஜி க ள்

மா ஸ் க்

ம ற் று ம்

கி ளலா ளவ ஸ் க ள் மட்டும் பயன்படுத்த ளவண்டியவர்கள்

-

பிஎச்ெி நுதழவில் பரிளொந்ததன செய்யும் இடம், உடல்
சவப்பம் பரிளொந்ததன செய்யும் பணியாளர்,

புறளநாயாளி

பிரிவு மருத்துவர்,
●

அ தி க

அ பா ய

பிஎச்ெி கழிவதற மற்றும் காத்திருக்கும் இடத்தத சுத்தம் செய்பவர்
பிஎச்ெி பிணவதரயில், இறந்து ளபானவர்கதள தகயாள்வர்கள்
அவெர ெிகிச்தெ ளமற்சகாள்பவர்கள்

இ ட ம் / ளவ தல யி ல்

அ தன த் து

பி பி ஈ ொ த ன ங் க தள பயன்படுத்த

ளவண்டியவர்கள்
-

சுகாதார பணியாளர்கள் மற்றும் தீவிர மூச்சு பிரச்ெதன உள்ள
ளநாயாளிகள் உடன் இருப்பவர்கள்.

இந்த வ டிளயா
ீ
மாஸ்தக ெரியாக பயன்படுத்தும் முதறதய விளக்குகிறது
https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI.
தக கழுவுவது மற்றும் மற்ற சுத்தம் செய்யும் முதறகள் பற்றிய விரிவான விளக்கம்
MoHFW பாக்சகட் புத்தகத்தில் உள்ளது.

2.4

சு

ோதோர பைியோ ளரு க்

ோன

கபோைி கசோதலன :

பணியாளர்கள் மற்றும் பணியிடங்கள்

தயார்நிதலயில் உள்ளதா என சதரிந்துசகாள்ளவதற்கு ஒரு முக்கிய முயற்ெியாக பிஎச்ெி யில் ளபாலி
ளொததன நடத்தப்படுகிறது. ெரக்கு இருப்பு, ளவதலக்கு உகந்த பணியாளர்கள், திறன்கதள ளொதித்தல்
இதவ குறித்து

MoHFW வழிகாட்டுதளில் உள்ளது. பணியாளர்கள் ளபாலி ளொததன உதவுகிறது

2.10 பைியோளர்

ளின் உடல் நைம், மசயல் ஊக் ம் மற்றும் அபோய

ோரைி

ளுக்கு மவளிப்போடு

கசோதலன.

●

சு ோதோர

பைியோளர்

விழிப்புைர்வு :

சுகாதார

தமயத்தில்

பணி

புரியும்

அதனத்து

பணியாளர்களும் (டாக்டர் முதல் குரூப் D பணியாளர் வதர ளகாவிட்19 ளநாய் , அதன் அறிகுறி,
ளநாய்

பரவல்

ளவண்டும்.
எவ்வளவு

முதலியதவ

பற்றி

விழிப்புணர்வுடன்

இருகிக்கிறார்களா

என

உறுதி

செய்ய

நதடமுதறயில் இருக்கும் பகுத்துள்ள சநறிமுதறகள் , அளவ ீடுகள், விஷயங்கள்,
கடினமாக இருந்தாலும் அதத பின்பற்றுதல்

திரும்பிய

பின்

ளமற்சகாள்ள

ளவண்டும்.

ளவண்டிய

முக்கியமாக

அதனத்து

வடு
ீ

பாதுகாப்பு

விஷயங்கள் உட்பட.
●

அன்றோட புது மசய்தி ள்: ளகாவிட் 19 ளநாய் தகயாளுதல் பற்றிய ெமீ பத்திய புது செய்திகள் குறித்து
சதாழில்நுட்ப

சுருக்கங்கள்

மற்றும்

அவெர

வவழிகாட்டல்கள் ஒவ்சவாரு

2-3

நாட்களுக்கு

ஒரு

முதற எல்லா பணியாளர்களிடமும் பகிரபடளவண்டும்.
●

சுய-பரிகசோதலன: சுகாதார

பணியாளர்களுக்கு

சுய -பரிளொததன,

அறிகுறிகள்

புகார்

சகாடுத்தல்,

உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டால் வ ீட்டில் இருத்தல் குறித்து அறிவுதர தரளவண்டும்.

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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●

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

சு ோதோர பைியோளர் ளின் உடல் நைம்: இந்த
செயல்களில்

ஒன்று

முதல்

நிதல

உலகளாவிய

உடல்

நல

சதாற்றினால்

பணியாளர்

விதளயும்

அனுபவிக்கும்

ெமூக

களங்கம் ,

தனிதமபடுத்துதல் மற்றும் ெமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கபடுதல். இதற்கு முன் வந்த உலகளாவிய
சதாற்றினால்,

உடல் நல

பணியாளர் கிராம

கிணற்தற

பயன்படுத்த

ததட

இருந்தது , சபாது

ளபாக்குவரத்தத பயன்படுத்த ததட இருந்தது மற்றும் அவர்கள் தங்கி இருந்த வாடதக வ ட்தட
ீ
காலி

செய்யளவண்டி

தனிதம

இருந்தது. உடல்

படுத்திக்சகாண்டு

ளவதலதயயும்
சபாருட்கள்
இருக்க

பார்த்தனர்.

இல்லாமல்

ளவண்டும்.

சூழ்நிதலயிலும்
மருத்துவ

தம்தம
சபாது

கஷ்ட

ததலவர்

பணியாளர்களுக்கு

மக்கதள

படுவர்.

ெமாளிக்க

எந்த

பணியாளர்கள்

சதாற்றிலிருந்து

இத்தருணத்தில்

அதத

குழுவின்

நல

உடல்

முடியாத

தாமும்

சூழ்நிதலதய
நல

இடர்கதள

மனநல

பாதிப்பும்

குடும்பத்திலிருந்து

தாளன

முன்

ெமாளிக்க

வந்து,

செய்யும்

ளததவயான
நாம்

சதாற்று

இருக்கலாம்.

இல்லாமல்

தான்

வ ட்டுக்கு
ீ

பணியாளர்கள்

சூழ்நிதலயிலும்

இந்த

தம்

காத்துக்சகாண்டு ,

ளபால

இந்த

தம்தம

தயாராக

அதிகமாகும்

இந்த

துரிதமாக

ெமயத்தில்
தகயாண்டு,

ஆரம்பதிலிருந்ளத

பார்த்து

சகாள்ளளவண்டும்.

●

பணியாளர்கள் ஊக்கதிற்காகவும் மனநலத்திற்காகவும் குழு கலந்தாய்வில் ெிறிது ளநரம்
ஒதுக்குவது

உதவியாக

கவதலகதளயும்,

இருக்கும்..

ெவால்கதளயும்

உதாரணமாக,
பகிரலாம்.

பணியாளர்கள்
அதத

குழு

தங்கள்

ததலவரும்

ஒப்புக்சகாள்ளலாம்.
●

வி தர வா க

ெ மூ க

ஒ து க் கா த பா ர் த் து

●

வி ழி ப் பு ண ர் தவ

உ ண் டா க் கி , ெ மூ க ம் ப ணி யா ள ர் க தள

சகா ள் ள லா ம் .

உளவியல் ரீதியான உதவிகள் ( சகௌன்ெிலிங்க், ெக ஊழியர் ஆதரவு, எடுத்துக்காட்டாக வாட்ெப்

குரூப் உருவாக்கி அதன் மூலம் தகவல் மற்றும் ஒருவதர ஒருவர் ஊக்குவித்து சகாள்ளலாம்.)

●

செ ய ல் தி ற ன்

●

அ வ ர் க ளு க் கு

ொ ரா த

ஊ க் க தத

ளபா க் கு வ ர த் து

ப ணி யா ள ர் க ளு க் கு

வ ெ தி

அ ல் ல து

சகா டு ங் க ள் .

அ த ற் கு

ெ லு க் தக க ள்

தா ரு ங் க ள்
●
●

அ வ ர் க ள்

கு ழ ந் தத க தள

பா ர் த் து க் சகா ள் ள

ஏ ற் பா டு

செ ய் யு ங் க ள் .

பணியாளர்களுக்கு ளததவப்பட்டால் அவர்களுக்கு நல்ல தங்கும் வெதி செய்து
சகாடுக்கவும்.

●

அ வ ர் க தள

ஊ க் கு வி க் க

வி ரு து

அ ல் ல து

ளவ சற தா வ து

வ ழி யி ல்

ஆ ங் கி க ரி யு ங் க ள்
●

ப ணி யா ள ர் க ள்

இ ல் லா ம ல்

ப ணி

ந ன் கு
செ ய் ய

ஓ ய் சவ டு த் து ம் ,

அ தி க

உ ட ல் / ம ன

ஆ ழு த் த ம்

உ த வு ங் க ள் .
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சு

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

ோதோர பைியோளரின் போது

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ோப்பு குறித்த வழிகாட்டுதல் ளமல் விளக்கதிற்கு

இதணப்புகள்:

● MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
● MoHFW: Mockdrillfor emergency responsefor COVID-19casesin governmenthospitals
● MoHFW: GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment
● WHO: Coronavirusdisease(COVID-19) outbreak: rights,rolesand responsibilitiesof
healthworkers,includingkeyconsiderationsfor occupationalsafetyandhealth

ருத்துக் ள்/

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

3

ளநாயாளிகளின் பராமரிப்பு

3.1

நுதழவாயிலில் இருந்து, சபாருத்தமான

நிலை

நடவடிக்தக

அதடயாளங்களுடன், ளநாயாளிகளின் அறிகுறிகள்
தவத்து அவர்கதள பிரித்து ெிகிச்தெ அளிக்க
திட்டமிட்டு அதத செயல் படுத்தி உள்ளர்களா?
ீ

குறிப்புகதள பார்க்கவும்

3.2

ளகாவிட்19 பற்றிய ளமளலாட்டமான ஆய்வு, ெிகிச்தெ,
பரிந்துதரத்தல் ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதல்களின்
வதரபடம் ளமளலாட்டமான ஆய்வு மற்றும் ெிகிச்தெ
அதறயில் ஒட்டப்பட்டு உள்ளதா?

? குறிப்புகதள

பார்க்கவும்

3.3

உங்கள் மாவட்டம் அல்லது அண்தட மாநிலத்தின்
ளகாவிட்19 ளொததன தமயங்களின்

மற்றும்

நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவமதனகள் பட்டியதல
அச்ெிட்டு தவத்துளர்களா
ீ
?

3.4

குறிப்புகதள பார்க்கவும்

ளகாவிட்19 அறிகுறிகதள, ெிவப்பு சகாடியுடன்,
மிகுந்த பயணம், அபாய மிகுந்த சதாடர்பு நிதல
ஆகியவற்றின் பட்டியதல ளொததன மற்றும்
ெிகிச்தெ இடத்தில் ஓட்டி தவத்துளர்களா
ீ
?

குறிப்புகதள பார்க்கவும்

3.5

திவரீ மூச்சுபிரச்ெதன ளநாய் (SARI)
உள்ள ஒருவர் உங்களிடம் வந்தால் அல்லது ெக பணியாளர்
உங்களுக்கு தகவல் சகாடுத்தால் அவதர ெமாளிக்க
உங்களிடம் திட்டம் உள்ளதா? இல்தலசயன்றால் உங்கள்
மாவட்ட சுகாதார அதிகாரிதய உதவிக்கு அணுகவும்.

குறிப்புகதள பார்க்கவும்

3.6

ெந்ளதகத்திற்குரிய ளநாயாளிதய உங்கள் மாவட்ட சுகாதார
ஆதணயின் படி உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள நிர்ணயிக்கபட்ட
ளொததன மற்றும் தனிதமப்படுத்தும் தமயத்திற்கு
பரிந்துதரக்க திட்டம் உங்களிடத்தில் உள்ளதா ?

குறிப்புகதள

பார்க்கவும்
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3.7

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

பிசயஸ்ெி யில், அதிக ஆபத்து உதடய அல்லது வட்டில்
ீ
தனிதமபடுத்த படளவண்டியவர்கள் என
கண்டுபிடித்தவர்கதள உங்கள் இலாக்காவில் பின் சதாடர
உங்களிடத்தில் திட்டம் உள்ளதா?

3.8

வழக்கமான புற ளநாயாளிகளின் வருதகதய குதறக்க
உங்களிடம் உத்தீ ஏதாவது உள்ளதா ? குறிப்புகதள

பார்க்கவும்

3.9

ளகாவிட்19 முன்சனச்ெரிக்தக திட்டத்தில் எந்த
மாற்றம் வந்தாலும் கூட, ததடயில்லாமல் அவெர
கவனிப்புகதள ளநாய்யாளிகளுக்கு சகாடுக்க
உங்களிடம் திட்டம் உள்ளதா? குறிப்புகதள

பார்க்கவும்

சதாதலளபெி ஆளலாெதன
3.10

MOHFW வழிகாட்டுதலின் படி சதாதலளபெி ஆளலாெதன
உங்கள் பிஎச்ெி யில் ொத்தியமா? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

3.11

ஆம் என்றாள், கிராமங்களில் உள்ளவர்களின், ெிறிய
வியாதிகளுக்கு உங்கள் முன்னியதல பணியாளர்கள் மூலம்
சதாதலளபெி ஆளலாெதன

3. கநோ யோ ளி
3.1 பிஎச்சி

நடத்த முடியுமா?

ள் ப ரோ ம ரி ப் பு : கு றி ப் பு

யில்

கநோயோளியின்

பயை

வழி:

ள்

பிஎச்ெி

நுதழவாயிலில்

சுகாதார

பணியாளர்

மூலம்

ளநாயாளிகதள ளமளலாட்டமான ளொததன செய்யவும். பின்னர் ளகாவிட் 19 அறிகுறி உள்ளவர்கதள ஒரு தனி
இடத்திற்கு

அனுபவும்.

சகாடுக்கப்பட்ட

இன்ப்ளுஎன்ொ

அறிகுறிகள்

(அல்லது,

உள்ளவர்கள்)

அதத

ளபால்

ளநாயாளிகதள

உள்ள

ளநாயாளி

கண்டுபிடித்து

கீ ழுள்ள

அவர்கதள

ளடபிளில்
தனியான

ளொததன மற்றும் இருப்பிடத்தில் பிரித்து ெிகிச்தெ சகாடுக்கவும்.

3.2

ளமளலாட்டமான

மாறக்கூடியது)

ளொததன,

உங்கள்

வழிகாட்டுதல்படி

ெிகிச்தெ

மாநில

அரசு

முதன்தம

மற்றும்

பரிந்துதர

அல்லது

சுகாதார

சநறிமுதறகள்

அதற்கும்

ளமலான

பராமரிப்பின்

நாட்களில்

(வரும்
அரசு

ெிகிச்தெ

அதிகாரத்தின்

சநறிமுதறகதள

பின்பற்றுங்கள். ளகாவிட்19 பற்றிய நம் புரிதல் மாறிக்சகாண்ளட இருக்கும் இத்தருணத்தில். இது கூட
புதுபிக்கபடும். இது பற்றிய மருத்துவ ெிகிச்தெ வழிகாட்டல்கள் MoHFW வில் இருக்கிறது.
●

●

ளகா வி ட் 1 9

சப ரு ம் பா லா ன

அ றி கு றி க ளி ன்

ப ட் டி ய ல்

உ ங் க ளி ட ம்

உ ள் ள தா ?

துரித பரிமாற்றதிற்கு, ளகாவிட்19 ொத்தியமான ெிக்கல்கள் (ெிவப்பு சகாடி நிதலகள்) அடங்கிய
பட்டியல் புதிபிக்கபட்டு சநறிமுதறகள் ஆக்கபட்டு உள்ளதா?

●

மற்ற ளநாய் உள்ள ளநாயாளிகள் எவராவது ளகாவிட்19 ளநாய்க்கு அதிக சதாற்றும் தன்தம உதடய
அபாயத்தில் இருந்தால் அவர்களின் பட்டியல் உங்களிடம் உள்ளதா?

●

ளகாவிட் 19 ளநாய் உள்ள அல்லது அதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளவரின் சதாடர்பினால்
ஏற்படும் ஆபத்தத (கடந்த 14 நாட்கள்) மதிபிடுகிறீர்களா?

3.4

சமீ பத்திய

விலளவிக்கும்
மற்றும்

அதிக

க

ோவிட்19

ோரைி

ள்:

ஆபத்து

அறிகுறி

ளின்

ஒவ்சவாரு

பட்டியல்

சுகாதார

விதளவிக்கும்

மற்றும்

நிதலயமும்

காரணிகள்

அதி

ஆபத்து

ளகாவிட்19

அறிகுறிகள்

பட்டியதல

பார்க்கபடி

ஒட்டிதவப்பது அவெியம். உதாரணம் சகாடுக்கப்பட்டு உள்ளது
இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

நடவடிக்தக குழு; க ோவிட் 19

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல் 2020 ஏப்ரல் 3

க ோவிட் 19

க

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

ோவிட்19 அறிகுறி

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ளின் பட்டியல் (விளக்கத்திற்காக மட்டுளம; தமிழில் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டது;

உங்கள் அரெின் மாவட்டதிற்கான/மாநிலதிற்கான புதுபிக்கபட்ட பட்டியதல ெரிபார்த்து சகாள்ளுங்கள்.
ளகாவிட்19 கூட்டு/ SWASTI தழுவியது

எ

அறிகுறிகள்

ண்

1

Fever ( jooram) ஜூரம்

2

Cough (irummal) இருமல்

3

Rhinorrhea/ runny nose மூ க் கு

4

Sore throat (thondai kattu) சதாண்தட கட்டு

5

Body pain (udambu vali)

6

Loss of appetite (pasi inmai)

7

Diarrhoea (bethi)

8

Lost sense of smell (anosmia) and taste (ageusia)

ஆ

இல் ளநரத்துடன்

ம்

தல குறிப்புகள்

ெ லீ

உடம்பு வலி
ப ெி இன்தம

ளபதி
சுதவ

மற்றும் வாெதன உணரும் தன்தம இழப்பு

ெிகப்பு சகாடிகள்
8

ளநாய் அறிகுறிகள் வந்த பின் மூச்சு திணறல்

உடனடி

அல்லது மூச்சு விடுவதில் கஷ்டம்

நடவடிக்தக
யார் இந்த

9
10

அறிகுறியுடன்

மார்பில் சதாடர்ந்து வலி அல்லது அழுத்தம்.

இருந்தாலும்
ளொததன

அதிக குழப்பம் மற்றும் தூங்கி எழுந்திரிப்பதில் கஷ்டம்

மற்றும்
ெிகிச்தெ

11

நீல நிற உதடு மற்றும் முகம்

12

தீவரமான
ீ
ளொர்வு

தமயத்திற்கு
பரிந்துதரயுங்
கள்

அதிக ஆபத்து அல்லது அதிக சதாடர்பு நிதலயில் உள்ளவர்களிடம் ளமலுள்ள 1-7 அறிகுறிகள் உள்ளதா
என ளகளுங்கள்; இருந்தால் இன்னும் தகவல் ளெகரியுங்கள்.
அதி

மதோடர்பு நிலை கசோதலன (விளக்கத்திற்காக மட்டுளம; தமிழில் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டது; உங்கள்

அரெின் மாவட்டதிற்கான/மாநிலதிற்கான புதுபிக்கபட்ட பட்டியதல ெரிபார்த்து சகாள்ளுங்கள்.
ளகாவிட்19 கூட்டு/ SWASTI தழுவியது
எ

அதி

மதோடர்பு நிலை விதி ள்

ஆம்

ண்

இல்

14

தல

நாட்களு
க்குள்
சதாடர்பு?

1

கடுதமயான சுவாெ ளநாய் உள்ளவர்கதள/ அதற்காக
ளெர்க்கபட்டவதர கடந்த 14 நாட்களில் சதாடர்பு
சகாண்டீர்களா?

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

நடவடிக்தக குழு; க ோவிட் 19

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர
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2

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ளகாவிட்19 அறிகுறி உள்ளவர் பின்னர் ளொததனயில்
ளநாயாளி என கண்டுபிடிக்க பட்டவதர அதழப்பவர் மிக
அருகில் (3 அடிக்குள்) சதாடர்பில் இருப்பது

3

கடந்த 14 நாட்கள் ளகாவிட்19 ளொததனயில்
ளநாயாளி என கண்டுபிடிக்க பட்டவருடன் சதாடர்பில்
இருப்பது

4

ளகாவிட்19 ளநாயாளி என ெந்ளதக
படும்படி உள்ளவருடன் ளநரடி உடல் வழி சதாடர்பு
இருப்பது. (பிபிஈ இல்லாமல் ளொததன செய்வது கூட)

5

ளகாவிட்19 ளநாயாளி என ெந்ளதக
படும்படி உள்ளவரின் துணிகதள/ பாத்திரங்கதள
/உதடகதள சதாடுவது அல்லது சுத்தம் செய்வது

6

ளகாவிட்19 ளநாயாளி என ெந்ளதக
படும்படி உள்ளவரின் உடல் திரவங்கதள (ெலி, வாந்தி, எச்ெில்,
மலம், ெிறுநீர் ) ஆகியவற்தற சதாடுவது

அதி

ஆபத்து உள்ள கநோய் ள் (விளக்கத்திற்காக மட்டுளம; தமிழில் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டது; உங்கள்

அரெின் மாவட்டதிற்கான/மாநிலதிற்கான புதுபிக்கபட்ட பட்டியதல ெரிபார்த்து சகாள்ளுங்கள்.
ளகாவிட்19 கூட்டு/ SWASTI தழுவியது
எ

அதி

ஆபத்து உள்ள கநோய் ள் விதி ள்

ஆம்

இல்
தல

ண்

1

60 வயதிற்கு ளமற்பட்ட அல்லது 5 வயதிற்கு உட்பட்ட

2

ஊட்டெத்து குதறபாடு

3

இருதய ளநாய்கள் (பிறவி இருதய ளநாய்,, இதய செயலிழப்பு மற்றும்
ரத்த குழாய் ளநாய் ளபான்ற)

4

நுதர ஈரல் ளநாய் ஆஸ்துமா, நுதர ஈரல் அதடப்பு ளநாய் மூச்சு
குழாய் ளநாய்,

எம்ப்ய்ஸீமா, டிபி, சதாழில்வழி நுதர ஈரல் ளநாய் –

ெிலிளகாெிஸ் உட்பட மற்றும் பாழான நுதர ஈரல் ெமந்தபட்ட - நாள்பட்ட
ளநாய்கள் மற்றும் காற்று ளததவ படும் ளநாய்கள்

5

நீரழிவு ளநாய்

6

தற்ளபாதய அல்லது கடந்த 2 வார கால கற்பம்

7

ளநாய் எதிர்ப்பு குதறபாடு ( புற்றுளநாய்காக மருத்துவதர பார்பது –
கீ ளமா, கதிர்வச்சு
ீ
ெிகிச்தெ, உறுப்பு மாற்று அல்லது எலும்பு மச்தெ மாற்று அதிக
ஸ்டிராய்டு, ளநாய் தடுப்பு மருந்துகள் ொபிடுவது,

8

எ ச் ஐ வி ,

ஏ ய் ட் ஸ் )

இரத்த ளநாய்கள் (அரிவாள் அணு ளநாய் அல்லது இரத்த கட்டிதய கதரக்கும்
மாத்திதர ொப்பிட்டுதல்)

9.

நாள்பட்ட ெிறுநீ ர க ளநாய்க்கு ெிகிச்தெ

10.

நாள்பட்ட கல்லீரல் ளநாய்க்கு ெிகிச்தெ

11

மற்ற நாள்பட்ட ளநாய்க்கு வட்டிளலய
ீ
ெிகிச்தெ ளததவ
படுபவர்கள்

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

நடவடிக்தக குழு; க ோவிட் 19

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர
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3.5

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

பி எ ச் சி க் கு

வ ரு ம்

SARI

கநோ யோ ளி

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ள் :

தககளின்

சுத்தம்,

பிபிஈ

உபளயாகம்

மூலம்

ளநாயாளிதய அல்லது அவர் இரத்தம், உடல் கெிவு, சுரப்பு (சுவாெ சுரப்புஉட்பட), விழப்ளபாகும் ளதால்
ஆகியவற்தற
செய்வது

சதாடாமல்

உபகரணங்கதள

செய்வது

கூட

ெராெரி

இருப்பது
கிருமி

ெராெரி

நாெம்

முன்ளனச்ெரிக்தககள்

செய்வது

முன்ளனச்ெரிக்தககள் .

முன்ளனச்ெரிக்தககதள கதடபிடியுங்கள்.

சுற்றியுள்ள

எல்லா

அதுமட்டுமல்லாமல்

ஆளலாெதன

சதாடர்பு

மற்றும்

சுத்தம்

அதறகதள

எல்லா

காற்று

சுத்தம்

வழி

துளி

ெமீ பத்திய MoHFW ளநாய் கட்டுபாடு வழிகாட்டல்கதள

பாருங்கள்.
கசோதலனக்கு

3.6

ளொததனக் கு

பரிந்துலரத்தல் ;

பரிந்துதரத்தல்

உங் கள்

சநறிமுதற

மாவட் டம்/மாநிலத்தில்

பற்றி

உங்கள்

ளகாவிட்19

மாவட்ட

சுகாதார

அதிகாரியிடம் ளகளுங்கள். இதன் திருத்திய உத்தீ பற்றிய ஆவணம் MoHFW விடம் உள்ளது

3.8

அன்றோட

மாத

மருந்தத

புறகநோயோளி
வாங்க

-

வருல

மருந்துகதள

லய

குலறக்

வட்டில்
ீ

சகாண்டு

ள் :: சதாதலளபெி

உத்தி

சகாடுப்பது,

மருந்துகதள

ஆளலாெதன,
ளவசறாருவர்

(இதளயவர்/ குதறந்த அபாயம் உள்ள குடும்பதினர் வாங்கி செல்வது; ஆஷா வட்டுக்கு
ீ
சென்று சநடுநாள்
ளநாயாளிகதள

பார்ப்பது,

கற்ப

பரிளொததன

செய்வது

ளபான்ற

உத்திகதள

கருத்தில்

சகாள்ளுங்கள் .

பிஎச்ெி நுதழவாயிலில் கூடுதல் அதடயாளங்கதளயும், ததடகதளயும் தவத்து, ளநாயாளி வருதகதய
குதறயுங்கள். சதாதலளபெி ஆளலாெதன மற்றும் ெந்தத / விழா நாட்களில் முன்னிதல பணியாளர்கள்
உதவுவதத ஊக்குவிக்கவும்.

3.9

அவசர

பரோமரிப்பு

முன்சனச்ெரிக்தக

ஏற்போடு :

ஏற்பாடும்

உள்ளதால்

பிஎச்ெி

யில்

அவெர

பராமரிப்பு

ெிகிச்தெ

ஏற்பாட்டில்

சகாடுக்கும்

பல

வழிகள்

மாற்றங்களும்

பாதிக்கப்படலாம் .

அவெர ெிகிச்தெகள் (பாம்பு கடி, பிரெவம், அவெர பராமரிப்பு உட்பட) அதனத்தும் ததடயில்லாமல்
சகாடுக்கப்படுவதற்கு, பிஎச்ெி மருத்துவர் எல்லா பணியாளர்களிடமும் கலந்தாளலாெித்து திட்டமிட
ளவண்டும்.

இதத செய்யும ளபாது ளநாயாளிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் பாதுகாப்தப

கருத்தில் சகாள்ள ளவண்டும். இது முன்னுரிதம சபற்ற ஆய்வகம், பிரெவ அதற
மற்றும் பிறந்த குழந்தததய பாதுகாக்கும் அதற, தாய் ளெய் பராமரிப்பு இடங்கள்,
பிறந்த

குழந்தத

ளெர்ப்பு,

அவெர

ளநாயாளி

ளபாக்குவரத்து,

இதவகளுக்கும்

சபாருந்தும்.
சதாதலளபெி

3.10

சடலீசமடிெின்,

வாட்ெப்

சடலீசமடிெின்

சதாதலதூர

ஆளலாெதனகள்:

ஆளலாெதன

எங்ளகலாம்

ஆகியவற்றின்

முடிக்கிறளதா

வழிகாட்டிகதள

அரெின்
பிஎச்ெி

மருத்துவர் ஆராய்ந்து அறிய ளவண்டும். பிஎச்ெி க்கு ளததவபடும் ெில விஷயங்கதள
கீ ளழ பார்க்கவும்:

●

ப தி வு செ ய் ய ப ட் ட ம ரு த் து வ ர் க ளு க் கா க

●

ளநாயாளிகதள
விதிகதள

ளநரில்

பார்க்கும்

சடலீசமடிெின்

ளபாது

ம ட் டு ளம

கதடபிடிக்கும்

ஆளலாெதனகளுக்கும்

அளத

பின்பற்ற

சநறிமுதறகள்,
ளவண்டும்.

ளகாட்பாடுகள்,
ளநாயாளியின்

ஒப்புதலும் அதன் பதிவும் கட்டாயமாகும்.

●

சடலீசமடிெின் ஆளலாெதனகள் வ ீடிளயா ளநர்கானல், சதாதல ளபெி, மற்றும், சமாதபல் ஃளபான்

செய்திகளாக இருக்கலாம்.
●

பாட்ஜ் மூலம் சபயர், பதிவு எண் ஆகியவற்தற காண்பியுங்கள், ஆளலாெதனயின் ளபாது, அதத
சொல்லுங்கள், மின்னணு சதாடர்பின் ளபாதும் (வாட்ெப், மின்னஞ்ெல்) அதத பகிருங்கள்.

●

ளநாயாளிகதள தங்கள் விவரங்கதள பகிர சொல்லுங்கள், அதத புற ளநாயாளி சரஜிஸ்டரில்
பதிவு செய்யுங்கள்.

●

16 வயதிற்கு கீ ழ் உள்ளவர்களுக்கு, அவர்கதள பார்த்து சகாள்பவர்கதள மருத்துவ ஆளலாெதனக்கு
அங்கீ கரிக்கலாம். இதற்கு

பார்த்து

சகாள்பவர்கள்

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ

தங்கள்

உறதவ

ஆதாரபூர்வமாக முதறயான
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ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ஆவணம் மூலம் காண்பிக்க ளவண்டும். அது முந்ததய ஆளலாெதணயின் ளபாது ெரி பார்த்திருக்க
படளவண்டும்.
உ ட ல்

●

ம ற் று ம்

பா ர் த் து க் சகா ள் ப வ ர் ,

ம ன தா ல்
இ தத ளய

பா தி க் க ப ட் ட

மா ற் று தி ற னா ளி க ளு க் கு

கூ ட ,

அ வ தர

செ ய் ய லா ம் .

ளநாயாளிகதள கவனிக்கும் வழிகாட்டி பற்றி ளமலும் சதரிந்துசகாள்ள இதணப்புகள்:

●
●
●

MoHFW RevisedGuidelinesonClinicalManagement ofCOVID–19
ICMR RevisedStrategy ofCOVID19testinginIndia(Version3,dated
20/03/2020)
MoHFW TelemedicinePractice Guidelines

ருத்துக் ள்/

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

4

மருத்துவ

4.1

உங்கள் மாநிலத்தின் மருத்துவ கழிவு ளமலாண்தம

நிலை

நடவடிக்தக

ழிவு கமைோண்லம மற்றும்

ிருமி நீ க்

ம்

விதிகளில் ளநாய் கிரிமி பாதித்த கழிவுகதள (எரித்து)
அகற்ற திட்டம் உள்ளதா? இல்தலசயன்றால் இதத
உடளனளய செய்யவும்.

4.2

நிரம்பிய/ அகற்ற ததயாராக உள்ள மஞ்ெள்
குப்தப (ளநாய் கிரிமி பாதித்த கழிவு) சதாட்டிகதள
தவக்க பாதுகாப்பான இடத்தத கண்டு
தவத்து உள்ளர்களா?
ீ
எலி மற்றும் மனிதர்கள்
சதாடாத வதகயில்

4.3

ளவவ்ளவறு குப்தபகள் ளெரும் இடங்களில்
ெரியான நிறம் சகாண்ட குப்தப சதாட்டிகள்
தவக்கபட்டு உள்ளதா? அதறக்கு அதற
தணிக்தக செய்யுங்கள்

4.4

குப்தபகளின்
குப்தப

வதக

சதாட்டிதய

சபாறுத்து
பணியாளர்கள்

ெரியான
அறிந்து,

அதற்கு இணங்குகிறார்களா?

4.5

பணியாளர்களுக்கு பிபிஈ அகற்றுதல் குப்தப
சதாட்டி அருகில் அல்லது குப்தப சதாட்டியில்
என்று சதரியுமா?

4.6

கிருமி நாெினி திரவம் விதிமுதறபடி தயார் செய்ய
படுகிறதா? 1% ஐளபாகுளளாதரட் திரவம்

4.7

விதிமுதறகள் படி சபாது இடம், தகபிடிகள், சபஞ்சுகள்
ஆகிய இடங்களில் கிருமி அகற்றதிற்காக ளவதல முதற
சகாண்ட சபயர் பட்டியல் தயார்செய்ய படுகிறதா?

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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4.8

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

உங்கள் சுகாதார நிதலயத்தில் சபாது
இடங்களில் கிருமி அகற்றதிற்காக வழக்க
பட்டியல் ளபாட படுகிறதா?
இல்தலசயன்றால் நாளுக்கு இருமுதற
சபாது இடங்களில் கிருமி அகற்றம்,
எப்ளபாதும் பயன்படும் சபஞ்சுகள்,
நாற்காலிகள், தக கழுவும் இடம், அதழப்பு
மணி, கதவு தகப்பிடி மற்றும்

அசுத்தமான

ொதனங்கதள ஆகியவற்தற சுத்தம் செய்ய
ளவண்டும்

4. மருத்துவ

ழிவு கமைோண்லம மற்றும்

4.1 நிலையத்லத சுத்தம் மசய்வது மற்றும்

ிருமி நீ க்

ிருமி நீ க்

ம் : குறிப்பு

ள்

திட்டம் : உங்கள் சுகாதார நிதலயத்தில் இதத

செயல்படுத்தவில்தல என்றாள் உடளன செய்யவும். இதவ மருத்துவமதன, சபாது இடங்கள்,
தனிதமபடுத்தும் இடங்கள் ஆகியவற்தற கிருமி நீ க்கம் செய்ய உதவும் வழிகாட்டுதள்களில் இருந்து
எடுக்கப்பட்ட ளததவயான தகவல்கள் கீ ளழ உள்ளது.

a.

எ தத

ப ய ன் ப டு த் து வ து : 1 % ளொ டி ய ம் ஐ ளபா க் ளலா தர டு தி ர வ ம் ப ரி ந் து தர க் க ப டு கி ற து . இது எந்த

சபாருளின் ளமற்பாகம் 70% எதனால் திரவியத்தால் சுத்தம் செய்ய முடியாளதா அந்த சபாருட்களுக்கு.
(சதாதலளபெி,கணினி, கீ ளபார்டு, மற்ற மின்ொதனங்கள்.
b. கி ரு மி
●

நீ க் க ம்
1%

செ ய் ய

ளொ டி ய ம்

ளம ல் பா க ங் க ளி ல்

●

அ றி வு று த் த ல் க ள் : :

ஐ ளபா க் ளலா தர டு

தி ர வி ய த் தத

சத ளி க் க வு ம் ( மி ன்

ஐ ளபா க் ளலா தர டு

எ ல் லா

சபா ரு ளி ன்

ொ த ன ங் க தள பா து கா க் க வு ம் ) .

திரவியத்தின் துளிகதள சுத்தம் செய்ய நடுநிதல ளொப்தப

பயன்படுத்தவும்.
●

சு த் த ம்

செ ய் யு ம்

●

அ டி க் க டி

க ழி ப் ப தற ,

●

சதா டு ம்

ளபா து

ஜ ன ல் க ள்

இ ட ங் க ள்

கு ளி ய ல் அ தற

தி ற ந் தி ரு க் க

அ தன த் து ம்

க வ ன மா க

ளவ ண் டு ம் .

ளெ வூ ரு , ஜ ன் ன ல் ,

சு த் த ப் ப டு த் த

பட

ளவ ண் டு ம்

எல்லா ஜவுளிகளும் (தலயதன உதர, திதர, etc.) ஆகியதவ 1% ஐளபாக்ளலாதரடு
சதளிக்கபட்டு, சவநீ ரி ல் (900 C) கூடுதல் ளொப் ளபாட்டு துதவபதற்கு அனுப்ப
ளவண்டும்.

●

ளமதத உதறகள், தலயதன 1% ஐளபாக்ளலாதரடு சதளிக்கபட்டு சூரிய ஒளியில் 3
மணி ளநரம், இரண்டு பக்கமும் நன்கு

●

காய தவ க் க ளவ ண்டும்

மருத்துவ கழிவுகதள ளெகரிக்கும் இடத்தத 1% ஐளபாக்ளலாதரடு
திரவியத்தால் நன்கு கிருமி நீ க்கம் செய்ய ளவண்டும்.

4.6 1% ஐ கபோ க்கைோலரடு திர விய ம் தயோ ரி ப்பது
இது சபாதுவாக பிள ீச்ெிங் பவுடர் திரவியத்தில் 70% கிளலாரிளனாடு இருக்கும்.. இதத தயார் செய்ய
1% ஐகபோக் கைோலரடு (7 ிரோ ம் – 2 ஸ் பூ ன் ) திரவி ய த்லத 1 ைிட்ட ர் தண்ை ரி
ீ ல்

ை க் வு ம்.

இதத ஒரு திறந்த

சவளியிலும், உடனடியாகவும் தயார் செய்ய ளவண்டும்
4.8 அன்றோட

ிருமி நீ க் ம் மசய்யும் திட்டம்: எல்லா சபாது இடங்களும், ஒரு நாதளக்கு இரண்டு

முதற மற்றும் அடிக்கடி சதாடும் இடங்களான ளடபிள், ளெர், தகபிடிகள் தக கழுவும் இடம், காலிங்
சபல், கதவின் தக பிடி மற்றும் அசுத்தமான இடங்கள் கிருமி நீ க் கம் செய்ய பட ளவண்டும் . இந்த
திட்டம் ளநாயாளிகளின் சுதம சபாறுத்தும், அபாய நிதல சபாருத்தும் திருத்த பட ளவண்டும்..

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
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மருத்துவ

ழிவு கமைோண்லம மற்றும்

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ிருமி நீ க்

ம் வழி ோட்டுதல் ள் பற்றி கமலும்

மதரிந்தும ோள்ள இலைப்பு ள்

●
●
●
●
●

NCDC Guidelinesfor disinfectingaquarantinefacility(for COVID-19)
MoHFW COVID-19:Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplaces
including offices
MoHFW Nationalguidelinesfor infectionpreventionand controlin
healthcarefacilities
CPCB: Guidelinesfor handling,treatment and disposal ofwastegenerated
during treatment/diagnosis/quarantineofCOVID-19patients
NHSRC: Principlesfor infectionpreventionandcontrolofCOVID-19patients

ருத்துக் ள்/

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

5

சு

5.1

உங்கள் பிஎச்ெி யில் மற்றும் சவளி ளெதவ

நிலை

நடவடிக்தக

ோதோரம் குறித்த த வல் மற்றும் சமூ

த வல் மதோடர்பு

தமயங்களில் (ஏ என்எம், ஆஷா, அங்கன்வாடி,
ெப்சென்டரில்) தகவல் சதாடர்பு
கட்டதமப்தப (இதணயதளம், சதாதலளபெி)
ளொததன செய்து

5.2

இருக்கிறீர் களா?

ஒளர ஒரு முக்கிய இதணப்பு (வாட்ெப்
ளபால அல்லது ளவறதாவது) வாயிலாக
உங்கள் பணியாளர்களும், சுகாதார
தமயங்களும் சதாடர்பு சகாள்வதற்கு,
ஒருங்கிதணந்து பணி புரிவதற்கும்
கண்டறிந்து உள்ள ீர்களா?

5.3

பிஎச்ெி யில் அங்கன்வாடி, ெப்சென்டரில்
உங்கள் சமாழியில் முக்கிய சுவசராட்டிகள்
வாங்கி, ஆச்ெடித்து, ஒட்டி தவதுள்ள ீர்களா?
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

5.4

விழிப்புணர்வு சபாருட்கள் ளநாய்
உறுதிபடுவது, தனிதம படுத்துதல், ளநாய்
ளதாற்று, காரணமாக விதளயும் பாகுபாடு,
களங்கம் ஆகியவற்தற ெமாளிப்பதத
தமய்யமாக சகாண்டு உள்ளதா?
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

5.5

பிஎச்ெி நுதழவில், மற்றும் சுவசராட்டி மூலம்
மாநிலம்/மாவட்ட ளகாவிட்19 உதவி சதாதல ளபெி
எண்கதள சதரியும் படி காண்பிதூள்ள ீர்களா?

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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5.6

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

உங்கள் பிஎச்ெி யில் முதறயாக புதுபிக்கபட்ட
ளகாவிட்19 தகவல் அடங்கிய பலதக / அட்தட
(உள்ளூர் சமாழியில்) ளநாய் உறுதி செய்யபட்ட,
தனிதம படுத்தபட்டவர் விவரத்துடன் காண்பிக்க
பட்டுள்ளதா? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

5.7

உள்ளூர் ளததவக்கிணங்க சவகுஜன
சதாடர்புக்கு வழிமுதறகதள ெமுதாயம்/
சதாதலவில் வாெிபவர்களுக்காக கண்டறிந்து
உள்ளர்களா?
ீ
(e.g. ஒலி சபருக்கி சபாறுத்த பட்ட
ஆட்ளடா,)

5. சு ோதோரம் குறித்த த வல் மற்றும் சமூ
5.3

சு கா தா ர

தம ய த் தி ல்

த வல் மதோடர்பு:

ஒ ட் ட ப ட / கா ண் பி க் க

ப ட ளவ ண் டி ய

குறிப்புகள்

ளவ ண் டி ய

சு வ சரா ட் டி க ள்

● சபாதுவான அறிகுறிகள்
●

செ ய் ய

ளவ ண் டி ய தவ

●

ளத ெி ய

ம ற் று ம்

●

எ ப் ளபா து

●

பி எ ச் ெி

●

ம ற் ற

மா நி ல

ம ரு த் து வ

யி ல்

செ ய் ய க் கூ டா த தவ
உ த வி

சதா தல சதா ட ர் பு

ளகா வி ட் 1 9

எ ண் க ள்

க வ ணி ப் தப

கு றி த் த

அ ணு க

வ ெ தி

(ஆபத்து காரணிகள்/ெிவப்பு சகாடிகள்)

ம ற் று ம்

ம ரு ந் து க ள்

எ டு த் து

செ ல் வ து

உ ள் ளூ ர்

கூடுதலாக, சுவசராட்டிகதள உள்ளூர் ளபருந்து நிதலயம் கிராம ெதுக்கம், பஞ்ொயத்து அலுவலகம் ஆகிய
இடங்களில் காண்பிக்கவும் / ஒட்டவும்
5.4 கநோய்

உறுதிபடுவது,

விலளயும்
கூற்று

ளங்

ளபால

தருணத்தில்
பணிபுரிய
நடத

மருத்துவ

செய்து

படுத்துதல்,

கநோய்

கதோற்று

ஆ

ியவற்றோல்

ம் மற்றும் போகுபோடு: இந்த உலகளாவிய ளநாய் ளதாற்று ளநரத்தில், வரலாற்று

ெமுதாயத்தில்

கூட

அதனவதரயும்

தனிலம

உதவலாம்.

களங்கம்

நிபுணர்

வலியுறுத்த

முக்கிய

ஆதலால்,

தன்மானாதுடனும்,

சபருகுகிறது
பங்காக

உங்கள்

முகாமில்,

இததளய

நாம்

அதனவதரயும்

மரியாததயுடனும்,

ளவண்டும்.

இதத

தடுக்க

ளவண்டும்; இந்த

ஒற்றுதமயாகவும்

கானல்களில்,

பாகுபாடில்லாமல்,
ெமுதாயத்தில்

ளகாவிட்19
கலகம்

ளெர்த்தும்

பாதிக்கபட்ட

இல்லாமல்

மக்களுக்கு

உதவும்

ெமூக பணியாளர்களுக்கு வலியுறுத்த ளவண்டும்.

5.6 பி எச் சி யில் க ோவிட்19 த வல் அடங் ிய பைல :
● உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் பிஎச்ெி வட்டாரத்தில் உறுதி

செய்யபட்ட ளநாயாளிகள்

எண்ணிக்தகதய காண்பிதுள்ள ீர்களா? (ளததவபட்டால் மாவட்ட எல்தல ளெர்ந்த தகவல்கள்

●

உட்பட.
உ ங் க ள்

பி எச் ெி க்கு வ ரு ப வ ர்

பு ரி ந் து சகா ள் ள
உ ங் க ள்

●

மா நி ல

த க வ ல் க தள

சு

தி ன ெ ரி

ளபா ன வ ர் ,

பு து ப் பி யு ங் க ள்

சு கா தா ர

து தற

ப ணி யா ள ர் க ள்

ப த் தி ரி க் தக யா ள ரு க் கு

ளபா க் கு

த ரு ம்

வி வ ர த் தத

உ ண் தம யா ன

ப ய ன் ப டு த் த வு ம் .

ோதோரம் குறித்த த

வல் மற்றும் சமூ

த

வல் மதோடர்பு வழி ோட்டுதல் ள் பற்றி கமலும்

மதரிந்தும ோள்ள இலைப்பு ள் :

●

COVID-19bookoffive:Response andcontainmentmeasuresfor ASHA, ANM,
AWW

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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எண்.

6

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

ருத்துக் ள்/

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

ண்

6.1

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

நிலை

நடவடிக்தக

ோைிப்பு மற்றும் த

வல் அறிவித்தல்

உங்கள் பிஎச்ெி மற்றும் கல பணியாளர்களுக்கு
ளநர்முக ெந்திப்பு (முடிந்தால் சமய் நிகர்
ெந்திப்பு) பற்றி அறிவித்து உள்ளர்களா?
ீ
எவ்வளவு குதறவான ெந்திப்புகள் முடியுளமா ,
முடிந்தவர்கதள மட்டும் அடங்கியவாறு நடத்தவும் (Eg.
வாரதிற்கு / இருவாரத்திற்கு)

6.2

ெந்திப்புகளில், உங்கள் பிஎச்ெி மற்றும் கல
பணியாளர்களுக்கு திறதன ளமம்படுத்த
திட்டமிட்டு உள்ள ீர்களா? குறிப்புக்கதள
பார்க்கவும்

6.3

ெந்திப்புகளில், பணியாளர்களின்
தயார்நிதலதய மதிப்பிட ளபாலி
ளொததனகதள தயாராக தவத்து உள்ளர்களா?
ீ
குறிப்புக்கதள பார்க்கவும்

6.4

நம்பதக்க WHO/MoHFW/மாநில சுகாதார
துதறயின் வடிளயா/
ீ
ஆதாரங்கதள
புத்தகமாகளவா, வடிளயாக்கள்
ீ
மூலம்
பணியாளர்களுக்கு ெந்திப்பின் ளபாது
காண்பிக்க சதாகுத்து

தவத்து

உள்ளர்களா?
ீ

6.5

பிஎச்ெி ஒரு குறிப்பிட்ட நபதர ளகள்விகளுக்கு
பதில் தர, வழிகாட்டுதல்கதள பகிர, ஊரில்
முக்கிய பணி புரிபவர்களுடன் ஒருகிதனந்து
பணிபுரிய கண்டுபிடுத்து தவத்து உள்ளர்களா?
ீ
குறிப்புக்கதள பார்க்கவும்

6.6

சுகாதார

பணியாளர்களின்

வரும்

வரமுடியாதவர்
அதத

ளவதல

நிதலதய
உட்பட)

ெமாளிக்க

தவத்து

மதிப்பீடு

தற்செயலாக

உள்ளர்களா?
ீ

பார்க்க

(ளவதலக்கு
செய்து
திட்டம்

குறிப்புக்கதள

பார்க்கவும்

ண்

ோைிப்பு மற்றும் த

வல் அறிவித்தல்: குறிப்பு

ள்

6.2 சந்திப்பு ளுக்கு திட்டம்
●

30-1

ம ணி

ளந ர

ெ ந் தி ப் பு க ளு க் கு

தி ட் ட மி ட் டு

கீ ழு ள் ள

வி ஷ ய ங் க தள

க ல ந் தா ளலா ெி க் க லா ம் .

●

குழு அல்லது தனிபட்டவரின் உடல் நலம் குறித்து விவாதியுங்கள்: அறிவிக்கதக்க
அறிகுறிகள், எடுக்க ளவண்டிய நடவடிக்தககள்.

இந்த ஆவணத்தத ளமற்ளகாள் காட்ட: ளகாவிட்-19 பி எச் ெி
நிலையம் மற்றும் சமூ
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ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர
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●

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

அண்தம தகவல்கள்:: பணியாளர்களிடம் ளநாய் தவிர்ப்பு, பாதுகாப்பு, ெமுதாயத்தில் மற்றும் ெக
சுகாதார பணியாளர்கள் தரும் தவறான தகவதல எதிர்சகாள்வது குறித்து அண்தம தகவல்கள்
உள்ளதா என ளொதியுங்கள்.

●

சுகாதார பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பிபிஈ உத்திகள்: பிபிஈ உபளயாகம் மற்றும் சுகாதார
பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு பற்றி தவயுருத்துங்கள்; எல்லா சுகாதார பணியாளர்களும் ெரியான
பிபிஈ உத்திகதள தகயாள உறுதி செய்யுங்கள்.

●

அண்தம ளநாய் வதரமுதறகதள ICMR/MoHFW/மாநில அரெின் வழிகாட்டிகளின்படி ெரி
பார்க்கவும்.

●
●

ளபா லி

ளொ த தன க ள்

ந ட த் த வு ம்

உண்தமயான ளநாய் குறித்த WHO/MoHFW/ மாநில அரெின் அங்கீ கரிக்கபட்ட செய்திகள் வடிளயா
ீ
பயன்படுத்தி பணியாளர்களின் திறதன ளமம்படுத்துங்கள்.

6.3 சு

ோதோர பைியோளர்

ளுக்கு கபோைி கசோதலன

ள்: சுகாதார ப ணியாளர்க ளுக் கு

ளபாலி ளொததனக ள் நடத்தி உண்தமயான சூழ்நிதலகளில் (ஆஷா / துதண சுகாதார
நிதலயத்தில்

ெரியான

நடவடிக்தககதள

விளக்கங்கள்

உண்தம

ெம்பவங்கள்

அவர்களுக்கிதடயில்

கூட

குறித்து

அறிவுதரகதள

ளததவயான

தருவது),

விவாதம்

மூலம்

செய்ய
நீ ங் கள்

ளபான்ற

உதவி

பணியாளர்களுதடய
ெரிபாருங்கள்.

அவர்கள்

அவர்களிடம்

இதத

நடவடிக்தககள்

ளபாலி

ளொததனக்கு

பின் பகிரலாம்.

6.5 க ோவிட்19 குறித்த கநோயோளி ளின் சந்கத த்லத தீர்க்

பிஎச்சி யில் ஒரு

குறிப்பிட்ட நபர்

சவளிப்புற சதாடர்புக்கு என ஒரு குறிப்பிட்ட நபதர தமய்யமாக நியமிக்கலாம் ; பிஎச்ெி
யில் முக்கிய ளமலாண்தம சபாறுப்பில் இருக்கும் நபரிடம் (முக்கிய மருத்துவர்) இந்த
குறிபிட்ட நபர் சநருக்கமான சதாடர்பில் இருக்க ளவண்டும்.

●

அ வ ர்

ஆ ண்

க ல் வி யா ள ரா க
●

சு கா தா ர

ப ணி யா ள ர் ,

மு தி ர் ந் த

சு கா தா ர

கா வ ல ர் ,

வ ட் ட

சு கா தா ர

இ ரு க் க லா ம்

அவர் ளகாவிட்19 குறித்த ளநாயாளிகளின் ெந்ளதகத்தத ஒருங்கிதணந்து தீர்க்க
உதவுவது. பிஎச்ெி மருத்துவர் ளவதலதய சுளுவாக்கி அவருக்கு மற்ற ளவதல
செய்ய ளநரத்தத தரும்.

●

மாநிலதிற்கும், மாவட்டதிற்கும் கிதடக்கும் வழிகாட்டுதல்கதள தினெரி விவரம்
தரும் நிகழிச்ெிகள் மூலம் அவர் சபற்று பிஎச்ெி யில் பகிரலாம்.

6.6 பிஎச்சி பைியோளர் ள் தயோர்நிலை.
● இது சுகாதார பணியாளருக்கு ஒரு ெவாலான
நன்கு

ஓய்வு

சபற்று

அவெர

ளநாய்

ளநரம் அதனால் அவர்கள் நல்ல உடல் நலத்துடன்,

பரவல்

ளநரத்தில்

ளவதலக்கு

தயார்நிதலயில்

இருக்க

ளவண்டும். ளததவபடாத விடுமுதறகள் அவர்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட ளவண்டும்.

●

ளவதல முதற சகாண்ட சபயர் பாட்டியல்: அதிக ளநாயாளிகள் சதாடர்தப குதறக்க பணியாளர்களுக்கு
ளவதல முதற சகாண்ட சபயர் பாட்டியல் தயார் செய்யுங்கள்; அதில் குறிப்பிட்ட கால இதடசவளி
சகாடுப்பது பணியாளருக்கு தங்கள் ளவதலகதள நன்கு செய்ய ஓய்வு, செயல் ளநாக்கம் உயர்வு ஆகிவற்தற சகாடுக்கும்.

●

பிஎச்ெி மருத்துவரின் ததலதம:: சதளிவான தகவல் சதாடர்புக்காகவும், ததலதமக்காகவும்
பணியாளர்கள்
முக்கிய

பிஎச்ெி

மருத்துவரின்

தருணங்களில்

பிஎச்ெி

ததலதமதய
மருத்துவர்

எதிர்

ளநாக்கி

உள்ளனர்.

பணியாளர்களுக்கு

நல்ல

ெிக்கலான
ததலவராக

தயார்நிதலயில் இருக்க ளவண்டும்.
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நிலையம் மற்றும் சமூ
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கூட்டு முயற்ெி: ளநாய்யுற்றவரின் விவரங்கள் கிதடக்கும் ளபாது பணியாளர்கள் பீதி அதடயாமல்
இருக்க, ஒருங்கிதணந்த கூட்டு முயற்ெி அவெியம்.

APPENDIX 1

Caring for the Carers:
Promoting Mental
Health of Frontline
Healthcare Workers
of COVID-19

The well-being offrontline healthcare workers may
be one of the most essential factors in ensuring
quality health care services. For healthcare workers
themselves, responding to public health crisessuch as
COVID-19 from the frontline can be rewarding, but
it also can be extremely stressful. It becomes doubly
important therefore, to pay special attention to their
mental
health
and
overall
well-being.

Typical sources
of stress for healthcare
workerstreating patients
with COVID-19:

How can you care
for yourself at work?

• High daily workload
• Feeling under pressure
• Being exposed to scenes of human
suffering
• Dealing with difficult emotions like
frustration, grief, guilt and fear
• Physical isolation and separation from
family members (to be followed even
after working hours)
• Constant vigilance and fear regarding
possibility of infection (and
implications for self and family)
• Inner conflict between duty towards
public health and wanting to be with
family
• Facing stigma & Discrimination
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• Seek social support and connect with family
and friends; even if it is virtual
• Schedule time off-work on a daily basis to do
something unrelated to it I something that
you enjoy
• Maintain a healthy diet
• Make sure you're getting enough sleep
• Limit media exposure I getting constant
updates
• Perform regular "self check-ins": monitor
yourself for symptoms of burnout I distress
such as difficulty sleeping or concentrating,
sense of hopelessness, fatigue etc.
• Avoid/limit use of tobacco, alcohol or other
drugs.
• Incorporate spiritual practices into your
routine if they have been helpful for you
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.

How can you care
for yourself after
work hours?

Finally, do not hesitate to seek
P rofessional help if you feel that your ~,· 1.
stress levels have been persistently \' ~ v'
high or feeling emotionally
...
overwhelmed
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• Take brief breaks and avoid working long
stretches
• Use relaxation exercises during breaks
• Work in teams I partnerships
• Access supervision from mentors and peer
support from colleagues
• Discuss and share work experiences with
each other
• Focus on what is in your control
• Check unhelpful self-talk such as: "Unless I
work round the clock, my contribution won't
matter."
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Section B. Preparedness at the community level (including frontline workers
and fieldwork)

Section B: Checklist for overall community-level preparedness for frontline workers
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எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

1

சு

1.1

எல்லா முன்னிதல பணியாளர்களும்

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ோதோரம் குறித்த த வல் மற்றும் சமூ

ருத்துக் ள்/

நிலை

நடவடிக்தக

த வல் மதோடர்பு

ளகாவிட் 19 ளநாய் பரிமாற்ற வதககள்
மற்றும் சபாதுவான கட்டுக்கததகள் /
தவறான கருத்துகள் குறித்த பயிற்ெி ளமற்
சகாண்டுள்ளார்களா?

1.2

எல்லா முன்னிதல பணியாளர்களும் பிபிஈ
(தக கழுவுதல் மற்றும் முக்கியமாக மாஸ்க் )
பயன்கள் மற்றும் முக்கியத்துவம் குறித்த
பயிற்ெி ளமற் சகாண்டுள்ளார்களா?

1.3

உங்கள் முன்னிதல பணியாளர் அங்கன்வாடி,
அரசு அலுவலகம் மற்ற ெமூக கூடங்களில்
உங்கள் சமாழியில் முக்கிய சுவசராட்டிகள்
வாங்கி, ஆச்ெடித்து, ஒட்டி தவதுள்ள ீர்களா?
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

1.4

விழிப்புணர்வு சபாருட்கள் ளநாய்
உறுதிபடுவது, தனிதம படுத்துதல், ளநாய்
ளதாற்று, காரணமாக விதளயும் பாகுபாடு,
களங்கம் ஆகியவற்தற ெமாளிப்பதத
தமய்யமாக சகாண்டு உள்ளதா?
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

1.5

எல்லா சுவசராட்டிகளிலும் மாநிலம்/மாவட்ட
ளகாவிட்19 உதவி சதாதல ளபெி எண்கதள
முக்கியமாக சதரியும் படி காண்பிதூள்ள ீர்களா?

1.6

முன்னிதல பணியாளர்கள் உள்ளூர்
ளததவக்கிணங்க சவகுஜன சதாடர்புக்கு
வழிமுதறகதள ெமுதாயம்/ சதாதலவில்
வாெிபவர்களுக்காக கண்டறிந்து
உள்ளார்களா? (e.g. ஒலி சபருக்கி சபாறுத்த பட்ட
ஆட்ளடா,)

1.7

முன்னிதல பணியாளர்கள் அதிக அபாய
நிதலயில் உள்ளவர்களிடம்
அவர்கதள(கற்பிணிகள் உட்பட) சதாடர்ந்து
பராமரிக்கவும் ளததவ இல்லாத பிஎச்ெி
வருதகதயயும் தவிர்க்க சநருங்கிய
சதாடர்பில் உள்ளார்களா? குறிப்புகதள
பார்க்கவும்

1.8

முன்னிதல பணியாளர்கள் வழக்கமான /
காலத்திற்ளகற்ப ளகாவிட்19 அல்லாத சுகாதார
ளமம்பாட்டு பணிகதள ெமூகத்தில் செய்கிறார்களா?

Cite this document as: Covid-19-PHC Action Group. COVID-19 preparedness checklist for rural primary health care and
community settings. 2020 Apr 2:v1.
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1 சு ோதோரம் குறித்த த வல் மற்றும் சமூ
1.3 அச்சிட்டு விநிகயோ

ம் மசய்ய /

த வல் மதோடர்பு:

குறிப்புகள்

ோை ஒட்டபடகவண்டிய சுவமரோட்டி ள் : முக்கியமான

இடங்களில் உள்ளூர் சமாழியில் ெமூகத்தில் ( உள்ளூர் ளபருந்து நிதலயம் கிராம ெதுக்கம், பஞ்ொயத்து
அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில்) காண்பிக்கவும் / ஒட்டவும்
●

சபா து வா ன

●

செ ய் ய ளவ ண் டி ய தவ

●

மா ஸ் கி ன்

●

ளத ெி ய

அ றி கு றி க ள்
செ ய் ய க் கூ டா த தவ

ப ய ன்

ம ற் று ம்

●

எ ப் ளபா து

●

பி எ ச் ெி

●

வ ழ க் க மா ன

மா நி ல

ம ரு த் து வ

யி ல்

உ த வி

எ ண் க ள்

க வ ணி ப் தப

சதா தல சதா ட ர் பு

அ ணு க

வ ெ தி

(ஆபத்து காரணிகள்/ெிவப்பு சகாடிகள்)

ம ற் று ம்

பி ர ச் ெ தன க ளு க் கு பி எ ச் ெி

ம ரு ந் து க ள்

செ ல் வ தத

எ டு த் து

செ ல் வ து

த வி ர் க் க வு ம்

பழங்குடியினருக்கு ளெதவ செய்யும் பிஎச்ெிகளில், முன்னிதல பணியாளர்கள் அவ்விடத்தின் பழங்குடியினர்
ததலவருடன் இதணந்து அவர்களுதடய வழக்கிலளய பாடல்கள் மூலமாகவும் அவர்கள் கலாொர ரீதியாகளவ
ெரியான முதறயில் முக்கிய சுகாதார தகவல்கதள பரப்ப ளவண்டும்.

1.4

கநோய்

உறுதிபடுவது,

விலளயும்
கூற்று

ளங்

ளபால

தருணத்தில்
பணிபுரிய

தனிலம

கூட

அதனவதரயும்

கநோய்

கதோற்று

ஆ

ியவற்றோல்

ம் மற்றும் போகுபோடு: இந்த உலகளாவிய ளநாய் ளதாற்று ளநரத்தில், வரலாற்று

ெமுதாயத்தில்
மருத்துவ

செய்து

படுத்துதல்,

களங்கம்

நிபுணர்

உதவலாம்.

முக்கிய

ஆதலால்,

தன்மானாதுடனும்,

சபருகுகிறது
பங்காக

உங்கள்

இதத

அதனவதரயும்

முகாமில்,

மரியாததயுடனும்,

நாம்

தடுக்க

ளவண்டும்;

ஒற்றுதமயாகவும்

கானல்களில்,

பாகுபாடில்லாமல்,

ளகாவிட்19
கலகம்

இந்த

ளெர்த்தும்

பாதிக்கபட்ட

இல்லாமல்

நடத வலியுறுத்த ளவண்டும். இததளய ெமுதாயத்தில் மக்களுக்கு உதவும் ெமூக
பணியாளர்களுக்கு வலியுறுத்த ளவண்டும்.
1.7 அதி

அபோயத்தில் உள்ள கநோயோளி லள சமூ

த்தில் மதோடர்ந்து பரோமரிப்பது : அதிக அபாயத்தில்

உள்ள ளநாயாளிகளில் கற்பிணிகள் , மகப்ளபறு முடிந்தவர்கள், சதாற்று இல்லாத ளநாயால் நீ ர ழிவு ளநாய் ,
மன நலம்

பாதிக்க

பட்டவர்

பட்டவர்

ஆவார்.

உள்ளது.

முக்கியமாக

ளதாற்றும்.

இந்த

முன்னிதல

மற்றும்

ெமயத்தில் ,

இவர்களுக்கு

சநடுங்கால

இவர்களுதடய
மருந்து

பணியாளர்கள்

சதாடர்பில் இருந்து இவர்களுக்கு

சதாற்று

அன்றாட

சகாடுத்தல்.

இவர்கதள

ளநாயால்

ளநாய்

பராமரிப்பில்

ளமலும்

அதடயாளம்

மருந்து மாத்திதரகள்

(காஸா

இவர்களுக்கு
கண்டு

குதறபாடில்லாமல்

அதிக

-

டிபி)

இதடயூறுகள்

ளகாவிட்19

இவர்களுடன்
பார்த்து

பாதிக்க
எளிதில்

சநருங்கிய

சகாள்ளளவண்டும்.

ெிக்கல் இல்லாத சூழ்நிதலயில் இவர்கள் பிஎச்ெி க்கு வருதக தராமல் பார்த்து சகாள்ளளவண்டும் .

சு

ோதோரம் குறித்த த

வல் மற்றும் சமூ

த

வல் மதோடர்பு வழி ோட்டுதல் ள் பற்றி கமலும்

மதரிந்தும ோள்ள இலைப்பு ள்

●

MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
● MoHFW: Facilitator’sguide:Response andcontainmentmeasuresfor ASHA,
ANM, AWW
● NHSRC: Roleoffrontlineworkersinpreventionandmanagementof
CoronaVirus
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அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

2

சமூ

2.1

உங்கள் பிஎச்ெி யில் மற்றும் சவளி ளெதவ

ருத்துக் ள்/

நிலை

நடவடிக்தக

த்தில் கமகைோட்டமோன கசோதலன மற்றும் பரிந்துலரத்தல்

தமயங்களில் (ஏ என்எம், ஆஷா, அங்கன்வாடி,
ெப்சென்டரில்) தகவல் சதாடர்பு
கட்டதமப்தப (இதணயதளம், சதாதலளபெி)
ளொததன செய்து

2.2

இருக்கிறீர் களா?

ஒளர ஒரு முக்கிய இதணப்பு (வாட்ெப் ளபால
அல்லது ளவறதாவது சதாதலதூர சதாடர்புக்கு)
வாயிலாக எல்லா பணியாளர்களும், சுகாதார
தமயங்களும் சதாடர்பு சகாள்வதற்கு,
ஒருங்கிதணந்து பணி புரிவதற்கும் கண்டறிந்து
உள்ள ீர்களா?

2.3

ளகாவிட்19 அறிகுறிகளின் பாட்டியல் மற்றும்
ளமளலாட்டமான ளொததன விதிகள் பற்றிய
சதளிவான வழிகாட்டுதல்கள் அவர்களுக்கு
சகாடுக்கபட்டு உள்ளதா?

2.4

ெமூகத்தில் நடக்கும் ெந்திப்புகளிலும்
சதாடர்புகளிலும் பணியாளர்கள் வலிருத்த
ளவண்டிய முக்கிய தகவல்களின்
சபாருள்கதள நீங்கள் கவனமாக மறுஆய்வு
செய்தீ ர்களா? அது MoHFW/மாநில புதுபிக்கபட்ட
வழிகாட்டியின் படி உள்ளதா?

2.5

ளநாயாளிதய சதாடர்பு சகாண்டவர் யார்
என்பதத கண்டறிய ளபாதுமான
வழிகாட்டுதல்கள் தரப்பட்டு உள்ளதா?

2.6

கண்காணிப்பு மற்றும் சதாடர்பு
சகாண்டவர் தடமறிதல் குறித்த பயிற்ெி
இவர்களுக்கு வழங்கபட்டு உள்ளதா?

2.7

முன்னிதல பணியாளர்க்கு ளகாவிட்19
ளநாயாளிதய. அல்லது அவதர சதாடர்பு
சகாண்டவதர பார்த்தால் என்ன செய்ய
ளவண்டும் என்று சதளிவான வழிமுதற
சகாடுக்கபட்டு உள்ளதா? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

2.8

ஆய்வகம் ெமூகத்தில் உறுதி செய்த ளநாயாளிதய எப்படி
மற்றவருக்கு சதாற்தற பரவவிடாமல் பாதுகாப்பது எப்படி
என்று முன்னிதல பணியாளர்க்கு கற்றுக்சகாடுத்து,
அதில் அவர்களுதடய பங்கு என்ன என்பதத சொல்லி
இருக்கிறீர்களா? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

2 கமகைோட்டமோன கசோதலன மற்றும் பரிந்துலரத்தல்: குறிப்புகள்
2.7 ெ மூ க த் தி ல் ளகா வி ட் 1 9 - அ தி க ஆ ப த் து / ெ ந் ளத க மா க உ ள் ள வ ர்
-

உடனடியாக பிஎச்ெி மருத்துவர்/சுகாதார பணியாளர் இவர்களிடம் சதரிய படுத்துங்கள்.
அதிக ஆ பத் து உள்ள வருக்கு மாஸ் க் ொத னத்தத சகாடுங்கள்
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு, தக கழிவுதல், வட்தட
ீ
கிருமி நீ க்கம் செய்தல், வட்டில்
ீ
உள்ளவர்கதள

சுத்தமாக இருக்க தவப்பது ஆகியவற்தற பற்றி விளக்குங்கள்
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அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ளநாயாளிதய வ ீட்டில் த னிதம படுத்துத ல் பிஎச்ெி மருத் துவர் வரும் வதர ொத்தியமா என்பதத

-

மாவட்ட வழிகாட்டுத ல்கள் படி ளொதியுங்கள்

-

வட்டில்
ீ
தனிதம படுத்தி தவக்க முடியாத சூழ்நிதலயில், உள்ளூர் பஞ்ொயத்து ளகாவிட்19
செயற் குழுவிடம் ெமூகத்தில் உள்ள தனிதம படுத்தும் இடம் பற்றி உதவி ளகளுங்கள்
இல்தலசயனில் மாவட்ட அலுவலர்கதள பிஎச்ெி மருத்துவர் மூலம் அணுகி அப்படி ஒரு
இடத்தத பற்றி வினவி உதவி சபறுங்கள்

2.8 ெமூகத்தில் உறுதி செய்யபட்ட ளநாயாளிகள்
உறுதி செய்யபட்ட ளநாயாளிகதள கண்டறிந்தவுடன், இந்தியா அரெின் வழிகாட்டுதல்கள் படி விதரவு
நடவடிக்தக குழு சூழ்நிதலதய "Micro-plan for Containing LocalTransmission ofCOVID-19". அறிவுறுத்தல் படி நிர்வகிக்கும்.
சுகாதார பணியாளர்கள் ளநாய் வராமல் தடுப்பது, சதாற்தற பரவாமல் பாதுகாப்பது, சதாடர்புதடயவர்கதள
கண்காணிப்பது, அதிக ஆபத்து/ சதாரு தன்தம உள்ளவர்கதள தனிதமப்படுதுவது ஆகியவற்றில் முக்கிய
பங்கு உண்டு. மருத்துவர்கள் புதிபிக்கபட்ட வழிகாட்டுதல்களின் படி தங்கதள தாம் தயார் நிதலயில்
தவத்துக்சகாள்ள ளவண்டும். அது ஏதாவது உறுதி செய்யபட்ட ளநாயாளி பற்றி தகவல் பிஎச்ெி க்கு
கிதடத்தாள் அப்ளபாது ளமல் அதிகாரிகளுடன் ஒருகிதனந்து பணிபுரிய உதவும்.

ெமூகத்தில் கமகைோட்டமோன கசோதலன மற்றும் பரிந்துலரத்தல் வழி ோட்டுதல் ள் பற்றி
கமலும் மதரிந்தும ோள்ள இலைப்பு ள்

●

MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
● MoHFW: Facilitator’sguideResponseandContainmentMeasuresTraining
toolkitfor ANM,ASHA,AWW
● MoHFW: Micro-planfor containinglocaltransmissionofCOVID-19
● NHSRC: Roleoffrontlineworkersinpreventionandmanagementof
CoronaVirus

ருத்துக் ள்/

நிலை

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

3

சமுதோயத்தில் கவலை போர்க்கும் சு ோதோர பைியோளரின் போது

3.1

முன்னிதல பணியாளர்கள் ெமூகத்தில்

நடவடிக்தக

ோப்பு

ளகாவிட்19 ளநாய் தடுப்பில்தங்கள் பங்கு
மற்றும் சபாறுப்பு குறித்து அறிந்துளார்களா?

3.2

ெமூகத்தில் பிபிஈ உபளயாகம் குறித்து
முன்னிதல பணியாளர்கள் பயிற்ெி சபற்று
உள்ளார்கள்ள? குறிப்புகதள பார்க்கவும்.

3.3

ெமூக பணிக்காக ளததவப்படும் பிபிஈ பற்றி
ஆய்வு செய்து அதத களப்பணி, கண்காணிப்பு,
வடு
ீ
சென்று தனிதமப்படுத்தபட்டவதர
பார்க்கும் சுகாதார பணியாளருக்கு எடுத்து
உதரத்து உள்ளர்களா?
ீ
குறிப்புகதள
பார்க்கவும்.
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3 சமுதோயத்தில் கவலை போர்க்கும் சு ோதோர பைியோளரின் போது ோப்பு
3.2 பி பி ஈ

ப ய ன் போ டு

ப ற் றி ய

சு வ மரோ ட் டி

ம ற் று ம்

வ ீ டி கயோ க்

ள்

முன்னிதல பணியாளர்களுக்கு பிபிஈ குறித்து எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் தகளயடுகள் உள்ளன. இதத
அச்ெிட்டு

சுவசராட்டிகளாகவும்,

தகசயடாகவும்

அவரிடதில்அல்லது

முக்கிய

இடங்களான

அங்கன்வாடி,

பஞ்ொயத்து அலுவலகம் ளபான்ற இடத்தில் ஒட்டி தவத்து சகாள்ளலாம். NHSRC பிபிஈ பற்றி குறும்படம்
ஒன்தற முன்னிதல பணியாளர்க்கு தயாரித்துள்ளது. அதத இந்த இதணப்பில் பார்க்கலாம்

https://drive.google.com/file/d/17oCqHqPM4-b23YLW6tVQtUe_dRUh6VmP/view?usp=
sharing.
மாஸ்க் பயன் பற்றிய பாக்சகட் புத்தகத்தின் மாதிரி

FOR APRINT-SIZEVERSIONOF ABOVE POSTER,SEE APPENDIX 2
3.3 க ள ப் ப ணி க் கா க

க ரு த் தி ல்

சகா ள் ள ளவ ண் டி ய

ஆ ப த் து க ள்

உங்கள் சூழ்நிதலயில் உள்ள தீவ ிர ளநாய்பரவதல சபாருட்டு இந்த ஆபத்துகள் மாறலாம். அளத ளபால் அதத
தடுக்கும் முதறகளும் மாறலாம். அப்படி ஒரு சூழ்நிதலயில், ளநாய் தடுப்பு களப்பணிகளுக்கு ஆபத்துகதள
வதகபடுத்துதல் மற்றும் அதிக படுத்துவது கூட அவெியம். மற்ற சூழ்நிதலயில், ளநாய் ெமூகத்தில் பிரிமாறுகிறது என
கருதி

எப்ளபாதும்

முன்னிதல

பணியாளர்கள்

செய்யும்

கால

பணிகதள

கீ ழ்

வருமாறு செய்யலாம்.
குலறந்த ஆபத்து உள்ள இடங் ளில் மூன்று அடுக்கு மோஸ்க், ெமூக இதடசவளி மற்றும் தக கழுவுதல்
அவெியம்.
●

ஆஷோ அங் ன்வோடி பைியோளரின்

ளப்பைி மற்றும் சமூ

ண் ோைிப்பு 1 மீ ட்டர் (3 அடி)

எல்லா அபாய நிதல சபாருந்தியவரிடமும் இதடசவளி விட ளவண்டும். ெமூக கண்காணிப்பின்
ளபாது, கண்காணிப்பு குழு ளததவயான அளவு மூன்று அடுக்கு மோஸ்க் சகாண்டு சென்று அதத
ளநாய் ளதாற்றலாம் என ெந்ளதகப்படும் நபர்களுக்கு விநிளயாகிக்கவும்
●

கள

க ண் கா ணி பி ள்

க ண் டு பி டி க் கு ம்

எ ல் லா

ெ ந் ளத மா ன

ந ப ரு க் கு ம்

மிதமோன ஆபத்து உள்ள இடத்தில் N95 மாஸ்க் தக கிளலாளவஸ் ளததவப்படும் (கூடுதலாக
முடிந்தால் உடல் இதடசவளிதயயும் கதடபிடிக்க ளவண்டும்)

● document
க ள ப ணி
தள ளம ற் பா
ர் தவ
செCOVID-19
ய் யு ம் preparedness
ம ரு த் து வ ர் checklist for rural primary health care and
Cite this
as:கCovid-19-PHC
Action
Group.
community settings. 2020 Apr 2:v1.
3131
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ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

சமூ த்தில் கவலை போர்க்கும் சு

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ோதோர பைியோளரின் போது

ோப்பு வழி ோட்டுதல் ள் பற்றி

கமலும் மதரிந்தும ோள்ள இலைப்பு ள்

:
●

MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
● MoHFW: Facilitator’sguideResponseandContainmentMeasuresTraining
toolkitfor ANM,ASHA,AWW
● MoHFW: GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment
● NHSRC: Roleoffrontlineworkersinpreventionandmanagementof CoronaVirus
Bhaumik S, Moola S, Tyagi J,Nambiar D, Kakoti M.Frontline health workers in
COVID-19 prevention and control: rapid evidence synthesis. The George
Institute for Global Health,India, 23 March 2020. Avalable online at
https://www.georgeinstitute.org.in/frontline-health-workers-in-covid-19-preve
ntion-and-control-rapid-evidence-synthesis

ருத்துக் ள்/

எண்.

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

4

ெமூகம் தழுவிய சதாற்று கட்டுபாடு நடவடிக்தககள்

4.1

முன்னிதல பணியாளர்கள் தங்கள் சுற்று

நிலை

நடவடிக்தக

வட்டாரத்தில் எங்சகங்கு உடல் இதடசவளி
பற்றிய தகவல்கதள அதிகமாக இருக்க
ளவண்டும் என்பதத கண்டறிந்து
உள்ளார்களா?குறிப்புகதள பார்க்கவும்

4.2

உங்கள் பிஎச்ெி சுற்று வட்டாரத்தில்
வரவிருக்கும் உள்ளூர் நிகழ்வுகளில் மக்கள்
கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நிகழ்வுகளில்
கூட்டத்தத தடுக்க அதத கண்டறிந்து
தகுந்தவர்களிடம் அதத தடுக்க சொல்லி
உள்ளார்களா?

(முக்கியமாக அது

சுற்றுலா/யாத்திதர ஸ்தலமாக இருப்பின்)

4.3

உடல் இதடசவளி பற்றியும் சபாது
முன்சனச்ெரிக்தகயாக சுத்தம் செய்தல் ெமூக
உறுப்பினர்களிடம் என்ன அறிவுறுத்த ளவண்டும்
என்பதத முன்னிதல பணியாளர்கள்
அறிந்துள்ளார்களா? குறிப்புகதள பார்க்கவும்

4.4

உடல் இதடசவளி பற்றிய முக்கியதுவத்தத
வலியுறுத்த உள்ளூர் சமாழியில்
சுவசராட்டிகதள தகுந்த இடத்தத கண்டறிந்து
ஒட்டிளயா விநிளயாகித்ளதா உள்ளார்களா?
குறிப்புகதள பார்க்கவும்

4.5

சுற்று

வட்டாரத்தில்

வளங்கதள
ஒருங்கிதணந்து
மற்றும்

ளநாய்

இருக்கும்

கண்டறிந்து
சதாற்று
தவிர்ப்புக்கு

ெமூக

அவர்களுடன்
கட்டுபடுத்தல்
உதவி

ளகாரி

உள்ளார்களா?

4 ெமூகம்
தழுவிய
சதாற்று
நடவடிக்தககள்:
குறிப்புகள்
Cite
this document
as: Covid-19-PHC
Actionகட்டுபாடு
Group. COVID-19
preparedness checklist
for rural primary health care and
community settings. 2020 Apr 2:v1.
3232
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ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

4.1 உடல் இலடமவளி (ெில ளநரங்களில் ெமூக இதடசவளிதய குறிக்கும்) ெ மூ க த் தி ல் ளநா ய் ப ர வா ம ல்
இ ரு க் க

க தட பி டி க் க ப் ப டு ம்

ம ரு த் து வ ம ற் ற

ளநாய்

ஒ ரு

தடுப்பு

மு க் கி ய

மற்றும்

உ த் தி

கட்டுபாட்டு

ஆ கு ம் .

ெ மூ க

ெிகிச்தெ.

இது

இ தட சவ ளி
நிபி

ஒ ரு

கிருமியால்

சதாற்று ளநாய் உள்ள ஒருவதர அந்த ளநாய் இல்லாதவரிடமிருந்து சதாடர்பில்லாமல்
அல்லது

சதாடர்தப

பரவாமல்/சபருகாமல்
இருப்பு

மற்றும்

குதறக்கவும்,
இருக்க

ளநாய்யுற்ற

உதவும்

அதன்
உத்தியாகும்.

தன்தமதய

குதறக்கும்

மூலம்
இது

ெமுகத்தில்

காலப்ளபாக்கில்

ளமலும்

ளநாய்
ளநாயால்

விவரத்திற்கு

MOHFW

வழிகாட்டல்கதள பார்க்கவும்

https://www.mohfw.gov.in/SocialDistancingAdvisorybyMOHFW.pdf
4.3 முன்மனச்சரிக்ல

யோ

சுத்தம் மசய்தல் : முன்சனச்ெரிக்தகயாக சுத்தம் செய்தளுக்கு

சுத்தம் செய்யும் நீர் , வட்டிலிருக்கும்
ீ
ளொப், சபாதுவாக கிதடக்கும் கிருமி நாெினி
ளபாதுமானது
4.4 உடல் இலடமவளி

மு க் கி ய து வ த் தத ப ற் றி விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்தூம் ஒரு சுவசராட்டியின்

எடுத்துக்காட்டு

Poster developed by Sindu Nila, Samar Khan and Anusha Purushottam

FOR APRINT-SIZEVERSIONOF ABOVE POSTER,SEE APPENDIX 2
சமூ ம் தழுவிய மதோற்று

●
●
●
●
●

எண்.

5

ள் த வல் ளுக்கு இலைப்பு ள்

MoHFW: guidancefor contacttracing,quarantineandisolationfor
CoronavirusDisease(COVID-19) byMoHFW)
MoHFW: Advisoryon socialdistancing
MoHFW COVID-19:Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplaces
including offices
MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
NHSRC: Roleoffrontlineworkersinpreventionandmanagementof
CoronaVirus

ருத்துக் ள்/

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

சந்கத
ம

5.1

ட்டுபோடு நடவடிக்ல

படும்படியோன நபர்

ோண்டவர்

நிலை

நடவடிக்தக

லள, கதோற்றுள்ளவலர மதோடர்பு

லள தனிலம படுத்துதல்

முன்னிதல பணியாளர்கள் ெந்ளதகபடும்படியான
நபர்கதள, ளதாற்றுள்ளவதர சதாடர்பு
சகாண்டவர்கதள வட்டிளலளய
ீ
தனிதம
படுத்துதல் குறித்த சொற்சபாருள்கதள

5.2

அறிவார்களா?
அவர்கள்
வட்டிலுள்ளவர்கதள
ீ
எப்படி தனிதம
படுத்தபட்டவர்களுக்கு வட்டிளலளய
ீ
பராமரித்து, கிருமி
தடுத்து, சுத்தமாக இருக்க பயிற்ெி தர முடிந்தவர்களா??

5.3

குறிப்புகதள
பார்க்கவும் சதாற்று
முன்னிதல பணியாளர்கள்
ொத்தியமுள்ள ஒருவதர கண்டறிந்தால்
அவதர வட்டில்
ீ
தனிதமப்படுத்தும்

5.4

முதறகதள
ெரிபார்த்து
உள்ள
ர்களா?
ீ
இந்த லாக் டவுன்
/ தனிதம
படுத்துதல்
காரணத்தால் உங்கள் பிஎச்ெி வட்டாரத்தில்

ளவறு ஊரிலிருந்து
குடிசபயர்ந்ளதார்
/
Cite this document
as: Covid-19-PHC
Action Group. COVID-19
preparedness checklist for rural primary health care and
மற்றவர்கதள
உள்ளர்களா?
ீ
community
settings. 2020 Aprகண்டறிந்து
2:v1.
3333
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5.5

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

உங்கள் முன்னிதல பணியாளர்கள் உங்கள்
வட்டராத்தில் ெமூகம் தழுவிய தனிதம படுதல்
விஷயங்கதள திட்டமிட்டூள்ளார்களா?

5.6

VHSNC மற்றும் பஞ்ொயத்து உறுப்பினருடன்
ஒருங்கிதணந்து சபரிய கூட்டத்திற்கு ெமூகம்

5

தழுவிய தனிதம படுதல் விஷயங்கதள

செய்ய

சந்கததகுந்த
படும்படியோன
நபர் லள, உள்ள
கதோற்றுள்ளவலர
மதோடர்பு ம
இடம் கண்டறிந்து
ர்களா?
ீ
படுத்துதல்: குறிப்பு ள்

ோண்டவர்

லள தனிலம

5.2 Example poster for supporting home-based caregivers of suspected/confirmed
COVID-19

FOR APRINT-SIZEVERSIONOF ABOVE POSTER,SEE APPENDIX 2

சந்கத

படும்படியோன நபர்

லள, கதோற்றுள்ளவலர மதோடர்பு ம

ோண்டவர்

லள தனிலம

படுத்துதல் ளமலும் விவரங்களுக்கு இதணப்புகள்

● MoHFW: guidance for contact tracing, quarantine and isolation for
Coronavirus Disease (COVID-19) by MoHFW)
● MoHFW: Advisory for quarantine of migrant workers
● MoHFW: COVID-19 book of five: Response and containment measures for
ASHA, ANM, AWW
● NHSRC: Roleoffrontlineworkersinpreventionandmanagementof CoronaVirus

Cite this document as: Covid-19-PHC Action Group. COVID-19 preparedness checklist for rural primary health care and
community settings. 2020 Apr 2:v1.
3434
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எண்.

ிரோமப்புற ஆரம்ப சு ோதோர நிலையம் மற்றும் சமூ

அலமப்பு ளின் தயோர்நிலைக் ோன சரிபோர்ப்பு பட்டியல்

ருத்துக் ள்/

மதிப்பீ டு குறித்த தலைப்பு ள்

6

ண்

6.1

நிலை

நடவடிக்தக

ோைிப்பு மற்றும் த

வல் அறிவித்தல்

ெமூக கண்காணிப்பு செயல்கதள செய்ய
முன்னிதல பணியாளர்கள் பயிற்ெி
சபற்று உள்ளார்களா?

6.2

அவர்கள் வட்டில்
ீ
தனிதம படுத்த பட்டவர்கள்
அவர்களுதடய அன்றாட அறிகுறிகள் குறித்து
கண்காணிக்க படுகிறார்களா?

6.3

முன்னிதல பணியாளர்கள் அன்றாட பருவகால
ளநாய்கள்

மற்றும் ளதெிய சுகாதார திட்டத்தின்

கீ ழ் வரும் நிகழ்ச்ெிகள் அதனத்ததயும்
கண்காணிகிறார்களா? இல்தலசயனில் ஏதாவது உதவி
அவர்களுக்கு ளததவயா?

6.

ண்

ண்

●
●

ோைிப்பு மற்றும் த

ோைிப்பு மற்றும் த

வல் அறிவித்தல் : குறிப்பு

வல் அறிவித்தல் பற்றிய கூடுதல் த

ள்

வலுக்கு இலைப்பு

ள்

MoHFW: COVID-19bookoffive:Responseandcontainmentmeasuresfor
ASHA,ANM,AWW
NHSRC: Roleoffrontlineworkersinprevention andmanagementof CoronaVirus
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APPENDIX 2

HOWTOUSEAMASK

1. Use a mask if and only when:
a. You develop cough or fever.
b. You are visiting a health facility.
c. You are caring for an ill person and/or entering the
room of an infected person.

2. Use a Mask Correctly:
a. Unfold pleats, facing down,
mouth and chin.
b. Fit nose

piece

over

'

place over nose,

nose-bridge.

Tie strings upper

string tied - top of head above ears lower string at
the back of the neck.
c. leave no gaps on either side of the mask,
adjust to flt.
d.Do not pull the mask down or hang It from the neck
e. Avoid touching tht! mask whilt! In use.
3. Replace masks with a new clean, dry mask as soon
they become damp/humid. Do not re-use
single-use masks.

-·•

as

4. Remove the mask
a. By using appropriate technique (i.e. do not touch the
front but remove the lace from behind)
b. By first untying the string below and then the string
above and handle the mask using the upper strings.
Do not touch other surfaces of the mask
while removing.
6. 6. Disposing of Mask
After removal or whenever you Inadvertently touch a
used mask, clean hands by using an alcohol-based hand
rub or soap and water.Discard single-use masks after
each use and dispose of them immediately upon removal
by soaking in household bleach solution and then
throwing in a closed dustbin
M.-.try ol M,(!,;aiM
& f...,)y \\'tot!Me

~,........o4w.,.

1
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NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

-

What is physical .distancing?

Physical distancing means keeping 6
feet apart from others
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Home care for people with
suspected or confirmed COVID-19
Take care of yourself and your family

For caregivers
Ensure the ill person
rests, drinks plenty
of fluids and eats
nutritious food.

Frequently clean hands with soap and
water or alcohol-based rub, espec ially:

Wear a medical mask
when m the same room
with an ill person. Do not
touch the mask or face
during use and discard tt
afterward.

after using the
toilet

Use dedicated dishes,
cups, eating utensils,
towels and bedlmens
for the ill person. Wash
dishes, cups, eating
utensils, towels, or
bedlinens used by the
ill person with soap and
water.

Identify frequently
touched surfaces by
the ill person and
clean and disinfect
them daily.

Call your health care
facility tmmedietely 1f
the 111 person worsens
or experiences difficulty
breathing.

•

after any type of con tact with the 111
person or their surroundings
before. during and after
preparing food
before eating

•

EPl•WiN

www.who.int/covid-19
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