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பதிப்புரிைம அறிவிப்பு 

© 2020 ஸ்மித்ேசானியன் நிறுவனம் 

அைனதத்ு உரிைமகளும் பாதுகாக்கப்பட்டைவ. முதல் பதிப்பு 2020. 

பதிப்புரிைம அறிவிப்பு 

இந்த ெதாகுதியின் எந்த பகுதியும், அல்லது இந்த ெதாகுதியின்  மூலப்பைடப்புகளும் 

, ஸ்மித்ேசானிய அறிவியல் கல்வி ைமயத்திலிருந்து  எழுத்து மூலம் அனுமதி 

ெபறாமல், நியாயமான பயன்பாடை்டத் தவிர எந்த ேநாக்கதத்ிற்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படக்கூடாது  அல்லது மறு உருவாக்கம்  ெசய்யப்படக்கூடாது. 

சிமித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம் கீேழ பட்டியலிடப்படட்ுள்ள அைனதத்ு 

தனிநபரக்ளின் மற்றும் ஒப்புக்ெகாள்ைககள் பிரிவில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நபரக்ளின் முயற்சிகைளயும் ேமலும் COVID-19! நான் எப்படி என்ைனயும் 

மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்க முடியும்?  ெதாகுதிக்கான பங்களிப்பிைனயும் 

ெபரிதும் பாராடட்ுகிறது!  இந்த திட்டத்தில் பங்ேகற்றுள்ள ஒவ்ெவாரு நபரும் 

இத்திட்டம் உயரந்்த தரம் ெபற தனது நிபுணத்துவைதயும் பங்களிப்ைபயும் 

அளித்துள்ளனர ்

 

ஸ்மிதே்சானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம் ெதாகுதி அபிவிருதத்ி பணியாளரக்ள் 

நிரவ்ாக இயக்குனர ்-டாக்டர.் கேரால் ஓ'ேடாெனல் 

பாடத்திட்டம் மற்றும் கம்யூனிேகஷன்ஸ் 

பிரிவு இயக்குனர ்-டாக்டர.் பிைரயன் 

மண்ெடல்  

டிஜிட்டல் மீடியா ேமலாளர ்-ஆஷ்ேல டீஸ் 

நிரவ்ாக ஆசிரியர ்-படட்ி மேரான் 

நிரல் உதவியாளர ்-அெலக்சா மாக் 

பாடத்திட்டத் திட்ட நிபுணர ்-ஹன்னா 

ஓஸ்ேபாரன்் 

ெதாழில்முைற ேசைவகள் பிரிவு இயக்குனர ்

-டாக்டர.் ஆமி டி அமிேகா 

தைலைம அபிவிருதத்ி மற்றும் சரவ்ேதச 

உறவுகளுக்கான நிரல் ேமலாளர ்-

ேகதத்ரின் பிளான்சாரட்் 

அறிவியல் பாடத்திட்டம் ெடவலப்பர ்-

ஆண்டே்ர ராடல்ாப் 

அறிவியல் பாடத்திட்டம் ெடவலப்பர ்-

ேலாகன் ஷ்மிட ்

டிஜிட்டல் தயாரிப்பாளர ்-ரியான் சீேமார ்

மூத்த திடட் ஆேலாசகரக்ள் 

டாக்டர.் மாரக்் ஸ்ெபன்ஜர ்

அன்ேன ெமக்ெடாேனா, எம். டி. 

ஸ்ேவதா பன்சால் ,பி எச ்டி 

லிசா ஏ கூப்பர,் எம். டி., எம்பிஎச ்

ேகசி ேமாரக்ன், எம்பிஎச ்

டாக்டர ்மரியாம் பிக்ேடலி 
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ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயத்தின் பங்களிப்புகள்: ெதாகுதி ஆதரவு 

ஊழியரக்ள், ெதாழில்நுட்ப திறனாய்வாளரக்ள், மற்றும் ெமாழிெபயரப்்பு நிரூபரக்ள் 

ஆகிேயாரின் பங்களிப்புகள் ஒப்புக்ெகாள்ைககள் பிரிவில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது . 

கவர ்வடிவைமத்தவர ்ஆஷ்ேல டீஸ், SSEC; ேலஅவுட் வடிவைமத்தவரக்ள் ரியான் 

சீேமார,் SSEC மற்றும் ஆஷ்ேல டீஸ், SSEC 

படங்கள் பங்களிப்பு 

கவர ்-CDC/அலிசா எக்ெகரட்், ெசல்வி; டான் 

ஹிகின்ஸ், MAMS 

படம் 1.1-ேகத்தரின் பிளான்சாரட்், SSEC 

படம் 1.2-ேகத்தரின் பிளான்சாரட்், SSEC 

படம் 4.1-ேலாகன் ஷ்மிட், SSEC 

படம் 5.1-ேகத்தரின் பிளான்சாரட்், SSEC 

படம் 7.1-எரின் லிெசட் 
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அன்பாரந்்த  ெபற்ேறாரக்ேள, பராமரிப்பாளரக்ேள, மற்றும் கல்வியாளரக்ேள,  

நாம் COVID-19-ஐ உலகளாவிய சமூகமாக எதிரெ்காள்ளும் நிைலயில், 

ெபரிேயாரக்ளானா நமது எண்ணங்கைள வாரத்்ைதகளில் ெசால்வது கடினமாகும் , 

ேமலும் இைளஞரக்ளுடன் இந்த உணரவ்ுகைள விவாதிப்பது  இன்னும் சவாலாக 

இருக்கலாம். உங்கள் கவனிப்பில் உள்ள இைளஞரக்ள் உங்கள் வழிகாடட்ுதல் மூலம் 

நகரவ்தால், சில கடினமான ேகள்விகள் வரலாம். COVID-19 என்றால் என்ன? உலகில் 

என்ன நடக்கிறது, அைதப் பற்றி மக்கள் எப்படி உணரக்ிறாரக்ள்?சமூக 

இைடெவளிைய கைடபிடிப்பதும் , ைககைள கழுவுதலும், மூக்ைகயும் வாையயும் 

மூடிமைறப்பதும் எங்கைள பாதுகாக்க உதவுவது எப்படி? COVID-19 குடும்பங்கள் 

மற்றும் சமூகங்கைள எவ்வாறு பாதிக்கிறது? எப்படி COVID-19 பற்றி தகவல் 

அறிந்திருப்பது ஒரு வித்தியாசத்ைத ஏற்படுத்தும் ? என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் 

பாதுகாக்க நான் இப்ேபாது என்ன நடவடிக்ைககைள எடுக்க முடியும்? இத்தைகய 

ேகள்விகளுக்கு தங்களிடம் பதில் இருக்க வாய்ப்பில்ைல. நீங்கள் இைளஞரக்ளுக்கு 

வழங்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் ேநரை்ம மற்றும் பாதுகாப்பு.  

இப்ெபாருளின் அடித்தளம் அறிவியலில் உள்ளது. உலகின் மாறும் நிைலக்கு 

வசதியாக மாறுவதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, அறிவுடன் உங்கைள 

ஆயுதப்படுத்துவது, பின்னர ்உலகில் ஒரு வித்தியாசத்ைத ஏற்படுத்துவதற்கு அந்த 

அறிைவப் பயன்படுத்துவதாகும். இது இைளஞரக்ளுக்கும் சாதத்ியமாகும். உலகம் 

முழுவதும் இைளஞரக்ள் இந்த வழிகாட்டியில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடுவதன் மூலம், அவரக்ள் COVID-19 அடித்தளமாக இருக்கும் 

அறிவியல் பற்றிய புரிதைல ெபறுவாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள் சமூகத்துடன் தங்கள் 

அறிைவப் பகிரந்்து ெகாள்ளவும், இந்த சவாலான ேநரத்தில் நடவடிக்ைக எடுக்க 

உறுதியான வழிகைள உருவாக்கவும்,COVID-19 பற்றியகூடுதல் தகவல்கைள 

கண்டுபிடிக்க சிறந்த இடங்கைள புரிந்து ெகாள்ளவும் முடியும்  

ஆனால் இந்த புதிய அறிவு இளம் மக்களுக்கு பயம் தருவதாக அைமயலாம். 

அவரக்ள் தங்கள் புதிய அறிைவ ெசயலாக்க உங்களிடமிருந்து ஆதரவு மற்றும் 

வழிகாட்டல் ேதைவப்படலாம். உங்கைளச ்சுற்றியுள்ள இைளஞரக்ளிடம் அவரக்ள் 

எப்படி உணரக்ிறாரக்ள், அவரக்ள் கற்றுக்ெகாண்டைதப் பற்றி அவரக்ள் என்ன 

சிந்திக்கிறாரக்ள் என்பைதக் ேகளுங்கள். அவரக்ள் மீண்டும் மீண்டும் ேகட்டாலும் 

கூட,அவரக்ள் ேகடக்ும் ேகள்விகைள சரி பாருங்கள்.  

இந்த பணிகள் உங்கள் கவனிப்பில் இருக்கும் இைளஞருடன் இைணந்து நிைறவு 

ெசய்ய வடிவைமக்கப்படட்ுள்ளது. ஒவ்ெவாரு பணியும் இைளஞரக்ள் COVID-19 பற்றி 

உங்களிடம் ேகடக்லாம் என்று ஒரு ேகள்வியால் இயக்கப்படுகிறது. ஒவ்ெவாரு 

பணியும் இைளஞரக்ள் (மற்றும் நீங்கள்) பின்வருவனவற்ைற அறிய உதவும் வழியில் 



Smithsonian Science for Global Goals 

ேகாவிட்-19! நான் எப்படி என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்க முடியும்               © 2020 Smithsonian Institution    

கட்டைமக்கப்படட்ுள்ளது: (1) டிஸ்கவர ்உங்கள் ெசாந்த சூழலில் ேகள்விக்கு 

பதில்கைள கண்டறிதல்; (2) ேகள்விக்கு அடிதத்ளமாக இருக்கும் விஞ்ஞானத்ைத 

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்; பின்னர ்(3) உங்களுக்கும் நீங்கள் கவனித்துக்ெகாள்ளும் 

இைளஞரக்ளுக்கும் அறிவியல் அறிவிைன ெசயலாற்ற வழிகாடட்ுதல். 

தங்கைள மற்றும் மற்றவரக்ைளப் பாதுகாக்க தங்கள் புதிய அறிைவப் பயன்படுத்த 

இைளஞரக்ள் என்ன ெசய்ய முடியும்? பணி 1 உங்களுக்கும், நீங்கள் 

கவனித்துக்ெகாள்ளும் ஒவ்ெவாரு இைளஞரும் அவரக்ள் யார ்என்பைத புரிந்து 

ெகாள்ள உதவ ேவண்டும், அதனால் அவரக்ள் மற்றவரக்ைளப் புரிந்துெகாள்ள 

தயாராக இருப்பாரக்ள். நீங்கள் பணிகள் 2—4 ஐ நிைறவு ெசய்வதன் மூலம், நீங்கள் 

தனிைமப்படுத்தியவரக்ளுடன் மற்றும் உங்கள் நண்பரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் 

குடும்பங்களுடன் கிட்டத்தட்ட ெதாடரப்ுெகாள்வீரக்ள். இந்த இைடவிைனகள் COVID-

19 இலிருந்து உங்கைளயும் மற்றவரக்ைளயும் எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது குறித்த 

பணிகள் 5—7 க்கான அடிப்பைட புரிதைல வழங்க உதவும். 

ெபற்ேறார,் பராமரிப்பாளர ்அல்லது கல்வியாளராக, நீங்கள் சில ேகள்விகள், 

நடவடிக்ைககள் அல்லது ஒரு முழு பணிைய தவிரக்்க முடிவு ெசய்யலாம், 

ஏெனன்றால் அவ்வாறு ெசய்வது உள்ளூர ்வழிகாடட்ுதல்களுக்கு எதிராக ெசல்லலாம் 

அல்லது உங்களுக்கு கவைல தருவதாக இருக்கலாம். இது பரவாயில்ைல! உங்கள் 

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் உங்கள் கவனிப்பில் இருக்கும் 

இைளஞரக்ளின் ஆேராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியமானதாக 

கருதப்பட ேவண்டும். 

ஸ்மித்ேசானியன் நிறுவனத்தில், நாங்கள் முதல் பதிலளிப்பவரக்ளாக இல்ைல, 

ஆனால் இைளஞரக்ள் விஞ்ஞானத்ைத புரிந்துெகாள்ள உதவுவதில் நிபுணரக்ளாக 

இருக்கிேறாம், அது அவரக்ைளச ்சுற்றியுள்ள உலகத்ைத எவ்வாறு பாதிக்கிறது 

என்பைதப் புரிந்துெகாள்வதற்கு உதவுகிேறாம். இைளஞரக்ளால் வைரயறுக்கப்பட்ட 

மற்றும் ெசயல்படுத்தப்படும் நிைலயான நடவடிக்ைககளில் கவனம் 

ெசலுத்துவதற்கான ஒரு கட்டைமப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சைப நிைலயான

அபிவிருத்தி இலக்குகைள (SDGs) பயன்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்ைத 

நாங்கள் ஆழமாக நம்புகிேறாம். உலகளாவிய இலக்குகள் திட்டத்திற்கான 

ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் ஒரு பகுதியாக, COVID-19! என்ைனயும் 

மற்றவரக்ைளயும் நான் எப்படி பாதுகாக்க முடியும்? SDG ேகால் 3 (நல்ல ஆேராக்கியம் 

மற்றும் நல்வாழ்வு), ேகால் 4 (தர கல்வி), ேகால் 6 (சுத்தமான நீர ்மற்றும் சுகாதாரம்), 

மற்றும் ேகால் 11 (நிைலயான நகரங்கள்) ஆகியவற்ைற 

விவரிக்கிறது.மற்றவரக்ளுடன் ஒருங்கிைணந்து ெநருக்கமாக ேவைல ெசய்வதன் 

மூலம் கிைடக்கும் ஒத்துைழப்பு மற்றும் நம்பமுடியாத சக்திைய அங்கீகரிக்கிேறாம்  

. உலக சுகாதார அைமப்பு (WHO), InterAcademy பாரட்ன்ிஷன்ஸ் (IAP), ஜான்ஸ் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழகம், மற்றும் ஸ்மித்ேசானியனில் உள்ள எங்கள் சக 

ஊழியரக்ளுக்கும் விஞ்ஞானத்ைத துல்லியமாக உறுதிப்படுத்துவதில் அளித்த 



ெதாழில்நுட்ப ஆதரவுக்கும் நாங்கள் நன்றிைய ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறாம். நாம் 

இந்த ெதாகுதி வளரச்ச்ி ேபாது தங்கள் ஆதரவுக்காக ேகாரட்ன் மற்றும் ெபட்டி மூர ்

அறக்கட்டைளக்கு நன்றிைய ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறாம் . உலகம் முழுவதும் தங்கள் 

ெபற்ேறாரக்ள், பராமரிப்பாளரக்ள் மற்றும் கல்வியாளரக்ள் என, இந்த 

உள்ளடக்கத்துடன் ெதாடரப்ு ெகாள்ள ,ெமாழிெபயரப்்புகள் மற்றும் நிரூபித்தல் 

வழங்குவதற்காக WHO மற்றும் IAP க்கு நாங்கள் நன்றிைய 

ெதரிவிதத்ுக்ெகாள்கிேறாம். 

“ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள 

குழந்ைதகள் மற்றும் இைளஞரக்ளுக்கு விஞ்ஞானத்ைத உற்சாகப்படுத்தி, 

அவரக்ைளச ்சுற்றியுள்ள விஷயங்களின் எப்படி, ஏன் என்பைத ஆராய்வதற்கு 

ஊக்குவிக்கிறது. உலகளாவிய இலக்குகளுக்கான ஸ்மித்ேசானிய அறிவியல் 

திட்டமானது ஒரு புதுைமயான முைறையப் பயன்படுத்துகிறது, அங்கு குழந்ைதகள் 

மற்றும் இைளஞரக்ள் ஒரு ெசயைல ெசய்து பாரப்்பதன் மூலம் 

கற்றுக்ெகாள்கிறாரக்ள், பதில்கைள தாேம கண்டறியவும் கற்றுக்ெகாள்கிறாரக்ள் . 

மனிதரக்ளுக்கும் சுற்றுசச்ூழலுக்கும் இைடேயயான உறைவப் புரிந்துெகாள்வது 

நமக்கு இணக்கமாக வாழ்வதற்கும் எதிரக்ால ெதாற்றுேநாய்களுக்கு 

தயாரப்டுத்துவதற்கும் உதவும். அங்கு உள்ள அைனத்து ெதான்மங்கள் மற்றும் 

தவறான கருத்துக்களுடன், குழந்ைதகள் மற்றும் இைளஞரக்ள் இந்த 

ெதாற்றுேநாயின் இயல்பு மற்றும் எதிரக்ால ெதாற்றுேநாய்கைளத் தடுக்க என்ன 

ெசய்ய முடியும் என்பைதப் புரிந்துெகாள்வது முக்கியம்”- Dr. ெசளம்யா 

சுவாமிநாதன், தைலைம விஞ்ஞானி, உலக சுகாதார அைமப்பு 

“குழந்ைதகள் உலகில் எங்கிருந்தாலும் தங்கள் அறிவியல் புரிதல் மற்றும் பகுத்தறிவு 

சிந்தைன வளரப்்பது மிகவும் முக்கியம். சிறந்த விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆதாரங்களின் 

அடிப்பைடயில் பகுத்தறிவு முடிவுகைள எடுக்க முடியும் என்பதன் மூலம் மடட்ுேம 

நாம் மற்றும் நம் குடும்பங்கள் COVID-19 ேபான்ற ேநாய்தெ்தாற்றுகளிலிருந்து 

பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்க நம்முைடய நடத்ைதைய சரிெசய்ய முடியும்.”- 

ேபராசிரியர ்ேவால்கர ்ெடர ்Meulen, InterAcademy கூடட்ு தைலவர ்

COVID-19, மற்ற ெதாற்றுேநாையப் ேபால, பயமுறுத்துகிறது. இது நம் வாழ்க்ைகைய 

ேமம்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இது ஒரு உலகளாவிய சமூகமாக ஒன்றாக நம்ைம 

ெநருக்கமாக ெகாண்டு வந்துள்ளது. நாம் புவியியல் எல்ைலகள் முழுவதும் 

வாழலாம், ஆனால் நாம் அைனவரும் ஒன்றாக இந்த ேபாராட்டத்தில் இருக்கிேறாம். 

அறிவியல் மற்றும் நடவடிக்ைக - எங்களுக்கு ஒன்றாக இந்த ேபாரில் ெவற்றி ெபற 

உதவ முடியும். 
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பாதுகாப்பாக இருங்கள். ஆேராக்கியமாக இருங்கள். தகவேலாடு இைணந்து 

இருங்கள். 

 

வாழ்த்துக்கள், 

  

டாக்டர ்கேரால் ஓ'ேடாெனல், இயக்குனர ்

ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம் 
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பணி 1: இப்ேபாது உலகில் என்ன 

நடக்கிறது? 

டிஸ்கவர:் COVID-19 ேபாது வாழ்க்ைக எப்படி மாறும்? (15-

30 நிமிடங்கள்) 

நீங்கள் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தைத விட நிைறய வித்தியாசமாக 

இருப்பைத கவனித்திருக்கலாம். உங்கைளச ்சுற்றியுள்ள ெபரியவரக்ள் 

மனஉைளசச்லுடனும் கவைலயுடனும் ேதான்றலாம். நீங்கள் அேத ேபால் உணரலாம், 

குறிப்பாக ெசய்திையப் பாரத்்தால், சமூக ஊடகங்களில் ேநரத்ைத ெசலவழித்தால் 

அல்லது நண்பரக்ளிடம் ேபசும்ேபாதும்.  

இந்த திடட்ம், COVID-19! என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் நான் எப்படி பாதுகாக்க 

முடியும்? COVID-19ஐ ேதாற்றுவிக்கும் ைவரஸ் மற்றும் இதர பிற ைவரஸ்கள் குறித்த 

அறிவியைல நாமும் நம் சமுதாயமும் புரிந்துெகாள்ள உதவும். இந்த ைவரஸ் 

உங்கைள எவ்வாறு பாதிக்கின்றது அல்லது எதிரக்ாலத்தில் உங்கைள எப்படி 

பாதிக்கலாம் என்பைத கண்டுபிடிக்க இது உதவும். உங்கைளயும் உங்கள் 

சமூகத்ைதயும் பாதுகாப்பாக ைவத்துக்ெகாள்ள நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய 

நடவடிக்ைககைள புரிந்து ெகாள்ள இது உதவும்.  

இந்த திடட்த்தில், ைவரஸ் பற்றி மக்கள் எப்படி உணரக்ிறாரக்ள் என்பைத நீங்கள் 

விவாதிக்க ேவண்டும். இந்த ைவரஸின் விஞ்ஞானத்ைத நீங்கள் விசாரிப்பீரக்ள். 

நீங்கள் சமூகத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்படட்ுள்ள ெபாது சுகாதார நடவடிக்ைககைள 

ஆராய்வீரக்ள், ேமலும் COVID-19 பரவுதைல தடுக்க ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய சுகாதார 

நடவடிக்ைககள் குறித்தும் ஆராய்விரக்ள். உங்கள் சமூகத்தில் ஆேராக்கியத்ைத 

ஆதரிக்க நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 

1. உைரயாடலுடன் ெதாடங்குங்கள். நீங்கள் ஒரு ெபற்ேறார,் பராமரிப்பாளர ்

அல்லது நம்பகமான இைளஞரிடம் ேபசலாம். ஒரு உடன்பிறப்பு, ஒரு நண்பர,் 

அல்லது நீங்கள் ெதாைலேபசியில் அைழக்க முடியும் யாேரா ஒருவருடன் 

ேபசுவது கூட சிறப்பு! உங்கள் உைரயாடைல வழிகாடட்ுவதற்கு பின்வரும் 

கட்டைமப்ைபப் பயன்படுத்தலாம்.  

2. நீங்கள் முடிந்தால், உங்கள் பங்குதாரருடன் ேநருக்கு ேநர ்உடக்ாரந்்து 

ெகாள்ளுங்கள். இந்த ேகள்விையப் பற்றி சிந்திக்க 30 விநாடிகள் எடுத்துக் 

ெகாள்ளுங்கள்: சமீபத்தில் வாழ்க்ைக எப்படி மாறியது, அைதப் பற்றி நான் 

எப்படி உணரக்ிேறன்?  

3. ஒரு ேபசச்ாளர ்மற்றும் ஒரு ேகட்பவைர ேதரவ்ு ெசய்யுங்கள். அடுத்த 2 

நிமிடங்களுக்கு, ேபசச்ாளர ்இந்த ேகள்விக்கு சுதந்திரமாக பதிலளிக்கலாம். 

Smithsonian Science for Global Goals 

ேகாவிட்-19! நான் எப்படி என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்க முடியும்               © 2020 Smithsonian Institution    



ேகட்பவரின் ேவைல தீவிரமாக ேகடக் ேவண்டும், ஆனால் எதுவும் ேபச கூடாது. 

2 நிமிடங்கள் முடிந்ததும், ேவடங்கைள மாற்றவும்.  

4. பின்வரும் மூன்று ேகள்விகளுக்கு அேத உைரயாடல் மாதிரிைய மீண்டும் 

ெசய்யவும்:  

• இது ஏன் நடக்கிறது என்பைத நான் புரிந்து ெகாண்ேடனா ?  

• COVID-19 பற்றி என் பயம் என்ன?  

• நான் எைத குறிதத்ுஉற்சாகமாக இருக்கிேறன்? 

5. நீங்கள் உைரயாடைல முடித்தவுடன், உங்கள் பங்குதாரரக்்கு நன்றி 

ெதரிவியுங்கள். நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக ேபச விரும்பும் எைதயும் 

விவாதிக்கவும். இந்த உைரயாடல் அைமப்பு டயாட் என்று அைழக்கப்படுகிறது. 

இது சவாலான விஷயங்கைளப் பற்றி ேபச ஒரு வழியாகும், அதனால் 

எல்ேலாருக்கும் மரியாைதைய தந்தாய் உணர ைவக்கிறது1 

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: இந்த உைரயாடல் பயங்கரமாக இருந்ததா? அது 

ேசாகமாக இருந்ததா? அது பயனுள்ளதாக இருந்ததா? நீேய 

 இந்த உணரவ்ுகள் வரும் ேபாது இந்த குறிப்பிைண பாரப்்பீரக்ள். ஒரு 

நம்பகமான இைளஞருடன் அல்லது ஒரு நண்பருடன் இைத சரிபாரக்்க இது 

நல்ல ேநரம்  

6. இந்த திடட்த்தின் ேபாது, உங்கள் எண்ணங்கள், உணரவ்ுகள் மற்றும் 

ஆராய்சச்ிகைள ேசகரிக்கவும். நீங்கள் அைத பதிவு ெசய்வது எப்படி என்பது 

உங்கைள ெபாறுத்தது. தகவைல பாதுகாப்பாக ைவத்திருங்கள். அதனால் அது 

குழப்பமைடயாது, அைத திட்டத்தின் மீதமுள்ள ஒரு “பத்திரிைக” என்று 

அைழப்ேபாம். இைத ெசய்ய சில ேவறுபட்ட காரணங்கள் உள்ளன2: 

• உலகில் நிைறய நடக்கிறது! நீங்கள் எப்படி உணரக்ிறீரக்ள் என்பைத 

ெசயல்படுத்த சிறந்த வழிகளில் ஒன்று அைத எழுத ேவண்டும்.  

• விஞ்ஞானிகள் பதிவுகைள ைவத்திருக்கிறாரக்ள்! அவரக்ளது ஆராய்சச்ி 

முழுவதும், விஞ்ஞானிகள் அவரக்ள் படித்து வருகிறாரக்ள் என்பைதப் 

பற்றிய தரவுகைளப் பிடிக்கிறாரக்ள், அதனால் அது ஒேர இடத்தில் 

உள்ளது.  

• நீங்கள் வரலாற்ைற அனுபவித்து ெகாண்டிருக்கிறீரக்ள்! இப்ேபாது அது 

ேபால உணராமல் இருக்கலாம், ஆனால் உலகம் ஒரு ெபரிய வரலாற்று 

நிகழ்ைவ அனுபவித்து ெகாண்டிருக்கிறது. வரலாறு உலகளாவிய மற்றும் 

மாநில அளவில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனால் நீங்களும் அதில் ஒரு 

பகுதியாக உள்ளரீக்ள் . ஒருநாள் எதிரக்ால தைலமுைறகள் இப்ேபாது 

இங்ேக இருப்பது எப்படி இருந்தது என்பைத ெதரிந்து ெகாள்ள 

விரும்புவர.்  

7. உங்கள் பத்திரிைகயில் COVID-19 பற்றி நீங்கள் உணரக்ிறீரக்ள் என்பைத பதிவு 

ெசய்ய சிறிது ேநரம் எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் அனுபவம் இதுவைர 
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என்ன? உங்கள் தியாட் உைரயாடல்களில் இருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக் 

ெகாண்டீரக்ள்?  

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்: நான் எப்படி விவரிக்க 

ேவண்டும்? (30 நிமிடங்கள்)  

1. இந்த தருணம் உங்களின் அைடயாள வைரபடத்ைத உருவாக்குவதற்கான 

ேநரம்! அைடயாள வைரபடம் என்பது ஒரு தனிநபராக வடிவைமக்கும் 

விஷயங்கைள மக்கள் புரிந்துெகாள்ள உதவக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக் 

கருவியாகும். இைத மற்றவரக்ளுடன் இைணந்து அல்லது நீங்கேள ெசய்யலாம். 

உங்கள் பத்திரிைகயில் உங்கள் அைடயாள வைரபடத்ைத எழுதலாம்.  

2. அைடயாள வைரபடத்தின் ைமயத்தில் உங்கள் ெபயருடன் ெதாடங்குங்கள்.  

3. உங்கள் ெபயைர சுற்றி ஒரு வட்டம் வைரயுங்கள் . 

4. ேகள்விக்கு பதில் அளியுங்கள், “நான் யார?்” அல்லது “என்ைன என்ன 

விவரிக்கிறது?” நீங்கள் ேமற்கண்ட ேகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க  பின்வரும் 

பட்டியைலப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இந்த பட்டியலில் உள்ள விஷயங்கைள 

மடட்ுேம மடட்ுேம பயன்படுத்த ேவண்டும் என வைரயறுக்கப்படவில்ைல..  

வயது 

பாலினம் 

குடும்ப 

பின்னணி/ேதாற்றம் 

ஆளுைம பண்புகள் 

(உரத்த, ேவடிக்ைகயான, 

வருத்தமாக, வைகயான) 

பள்ளி/வகுப்பு 

ேதசியம் 

ஆரவ்ங்கள், 

ெபாழுதுேபாக்குகள், 

அல்லது நீங்கள் 

ேவடிக்ைகயாக ெசய்ய 

விரும்பும் விஷயங்கள் 

குடும்பத்தில் 

பங்குவகிப்பவர ்(சேகாதரி, 

மகன், உறவினர)் 

இனம் அல்லது இனம் 

மதம் 

உடல் பண்புகள் 

(உயரமான, கருப்பு முடி, 

நீல கண்கள், 

கண்ணாடிகள் 

அணிந்துள்ளார)் 

நீங்கள் ேயாசிக்க கூடிய 

ேவறு பண்புகள்! 

5. நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் வைரபடத்ைத உருவாக்க உங்கள் வீடை்டச ்

சுற்றியுள்ள ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் வைரபடத்ைத 

பாதுகாக்க, நீங்கள் ஒரு படத்ைத எடுத்து அல்லது மனதில் நிறுத்தி ைவக்க 

முடியும்.  
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6. அடா என்ற ஒரு இளம் ெபண் நீங்கள் பாரக்்க தனது அைடயாள வைரபடத்தின் 

இரண்டு பதிப்புகைள உருவாக்கினார:் ஒவ்ெவாரு வரியின் முடிவிலும் அவள் 

வைரபடத்தில் இந்த விஷயங்கைள ேசரப்்பார:்   

படம் 1.1 இது ஒரு உதாரணம் 

அைடயாள வைரபடம் 

a. ெபரிய சேகாதரி  

b. யாைனகைள ேநசிக்கிறார ் 

c. ஒரு ெபரிய நகரதத்ிற்கு 

பயணம் ெசய்ய 

விரும்புகிறார ் 

d. இனிப்புகைள ேநசிக்கிறார ் 

e. நிைறய இைச ேகட்பது 

f. ைதக்க கற்றல் 

g. சிறந்த நண்பர ்நினா  

h. 7ஆம் வகுப்பில் பயில்பவர ் 

(ஆரம்பப் பள்ளி) 

i. இயற்ைகயில் நிைறய 

ேநரம் ெசலவிடுகிறது  

j. பிடித்த நிறங்கள் ஆரஞ்சு 

மற்றும் பசை்ச

7. அடாவின் அைடயாள வைரபடம் 

இந்த விஷயங்கைள 

உள்ளடக்கியது (அவரது நாட்டின் 

ெகாடியும் உள்ளடங்கியுள்ளது):  

படம் 1.2 அடா தனது வீட்ைடச ்சுற்றி 

இருந்து ெபாருடக்ைள ைவத்து ஒரு 

அைடயாள வைரபடம் ெசய்தார். 

இங்ேக அைவ சுட்டி 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 

a. புதிர ்துண்டு ஏெனனில் 

அவரது சிறிய சேகாதரர ்

புதிரக்ள் ேநசிக்கிறார.்  

b. மாடல் யாைன, இது 

அவளுக்கு பிடித்த விலங்கு   

c. அவள் அங்கு பயணம் 

ெசய்ய விரும்புவதால் ஒரு 

ெபரிய நகரத்தின் 

அஞ்சலட்ைட   

d. பழம் ஏெனனில் அவள் 

இனிப்புகள் ேநசிக்கிறார ் 

e. ெஹட்ஃேபான்கள் 

ஏெனனில் அவள் நிைறய 

இைச ேகட்பது 

f. ஊசி மற்றும் நூல் அவள் 

ைதக்க கற்று ஏெனனில் 
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g. அவரது சிறந்த நண்பர ்

நினா இருந்து காப்பு 

h. “7”ஆம் எண் அடை்ட 

ஏெனனில் அவள் தர 

ஏெனனில் 7 

i. இைல ஏெனனில் அவள் 

இயற்ைகயில் நிைறய 

ேநரம் ெசலவழிப்பதால் 

j. ஆரஞ்சு மற்றும் பசை்ச 

ெபன்சில்  

k. ஏெனனில் அவருக்கு பிடிதத் 

நிறங்கள் 

8. உங்கள் அைடயாள வைரபடத்தில் நீங்கள் என்ன ேசரத்்திருக்கிறீரக்ள்? உங்கள் 

பத்திரிைகயில் அவற்ைற ைவத்து, அல்லது ஒரு நிைனவகத்தில் 

ைகப்பற்றுங்கள். நீங்கள் ேவறு ஒருவருடன் இந்த நடவடிக்ைகைய ெசய்தால், 

உங்கள் அைடயாள வைரபடங்கைள ஒன்றாக விவாதிக்கலாம். இங்ேக உங்கள் 

சிந்தைனகளுக்கு வழிகாட்ட சில ேகள்விகள் உள்ளன:  

a. காலப்ேபாக்கில் உங்கள் அைடயாள வைரபடம் எவ்வாறு மாறும்?  

b. உங்கள் அைடயாள வைரபடத்தில் உள்ள விஷயங்கள் மீது உங்களுக்கு 

எவ்வளவு கடட்ுப்பாடு உள்ளது?  

c. உங்கள் அைடயாள வைரபடத்தில் உள்ள விஷயங்கள் நீங்கள் 

வாழ்க்ைகயில் ெசய்யும் முடிவுகைள எவ்வாறு பாதிக்கலாம்? 

9. இப்ேபாது உங்கள் அைடயாள வைரபடத்தில் உள்ள விஷயங்கள் உங்கள் 

வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பைதப் பற்றி ேயாசிக்கவும்  

10. இப்ேபாது COVID-19 மீது உங்கள் கவனத்ைதத்திருப்புங்கள். இப்ேபாது நீங்கள் 

உங்களுக்கு COVID-19 பற்றி அறிந்த மற்றும் அறிய விரும்புகிறவற்ைற குறித்து 

ஒரு வைரபடத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் . 

11. உங்கள் பத்திரிைகயில், ஒரு புதிய இடத்ைத கண்டுபிடித்து ைமயத்தில் “COVID-

19”என எழுதி வட்டமிடவும்.  

12. உனக்கு ெதரிந்தைத எழுதுங்கள் அல்லது COVID-19 பற்றி உங்களுக்குத் 

ெதரியும் என்று நிைனப்பைத எழுதவும். பின்வரும் ேகள்விகள் உங்கள் 

சிந்தைனக்கு வழிகாட்ட உதவும் :  

 

அது என்ன? 

மக்கள் அைத எப்படி ெபறுகிறாரக்ள்? 

சிலர ்மற்றவரக்ைள விட அைதப் ெபற 

வாய்ப்பு அதிகமாயிருக்கிறதா?  

அது உங்கள் சமூகத்திற்கு என்ன 

ெசய்கிறது? 

நீங்கள் அைத பாரக்்க, சுைவக்க, 

அல்லது ெதாட முடியுமா? 

அைத ெபறாமல் உங்கைள 

பாதுகாக்க நீங்கள் ெசய்ய முடியும் 

விஷயங்கள் என்ெனன்ன? 

அது உலகிற்கு என்ன ெசய்கிறது?  
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13. இப்ேபாது எல்லா ேகள்விகளுக்கான பதில்கைளயும் நீங்கள் அறிந்திருக்க 

ேவண்டியதில்ைல. COVID-19 பற்றி உங்களிடம் ேகள்விகள் இருந்தால், அவற்ைற 

எழுதவும். இத்திட்டத்தின் ெவவ்ேவறு படிநிைலகளில், நீங்கள் இந்த 

ேகள்விகளில் சிலவற்றுக்கு பதிலளிக்க முடியும். உங்கள் வைரபடத்தில் ேசரக்்க 

ேமலும் ேகள்விகள் இருக்கலாம். ஒவ்ெவாரு பணியின் முடிவிலும் இந்த 

ேகள்விகைளப் பாரக்்கலாம். 

ெசயல்படு: பாதுகாப்பாக உணர நாம் என்ன ெசய்ய 

முடியும்? (30-45 நிமிடங்கள்) 

1. COVID-19ஐ  எதிரெ்காள்ளும் அைனவருக்கும் பயத்திைன அளிக்கிறது. ஆனால் 

நீங்கள் பாதுகாப்பாக உணர உதவ நீங்கள் ெசய்ய முடியும் சில விஷயங்கள் 

உள்ளன:  

a. நீங்கள் இன்னும் பாதுகாப்பாக உணர  நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ெசய்யும் 

விஷயங்கள் இருக்கிறதா? உங்கள் பத்திரிைகயில் அந்த விஷயங்கைள 

பட்டியலிடவும். 

b. இந்த நைடமுைறகைள ெதாடரவ்ைதப் பற்றி உங்கள் வீட்டில் 

மற்றவரக்ளுடன் ேபசுங்கள்.   

 

    🛑   உடல் பாதுகாப்பு: இந்த நைடமுைறகள் உள்ளூர ்பாதுகாப்பு 

வழிகாடட்ுதலுக்கு உட்படட்ு உள்ளதா என்பதைன ஒரு இைளஞருடன் 

கலந்தாேலாசித்து உறுதி ெசய்து ெகாள்ளவும். 

2. நீங்கள் பயமாகேவா , கவைலயாகேவா அல்லது பதற்றமாகேவா உணரும் 

ேபாது உங்களுக்கு சுவாசிப்பது ஒரு நல்ல உபாயமாக அைமயும். இைத 

முயற்சிக்கவும்:  

a. அது உங்களுக்கு வசதியாக இருந்தால், உங்கள் கண்கைள மூடுவதன் 

மூலம் ெதாடங்குங்கள்.  

b. உங்கைள சுற்றி என்ன ேகடக்ிறது மற்றும் என்ன வாசைன வீசுகிறது 

என்பைத கூரந்்து கவனியுங்கள்.  

c. உங்கள் வயிற்றில், ெதாப்புளின் கீேழ உங்கள் ைககைள ைவக்கவும்.  

d. உங்கள் மூக்கு வழியாக சுவாசத்ைத உள்ளிழுக்கவும். அது உங்கள் 

ெதாப்ைபைய காற்றால் நிரப்பி உங்கள் ைககளுக்கு எதிராக அழுத்தம் 

அளிக்கும்.  

e. உங்கள் வாய் மூலம் காற்ைற ெவளிேயற்றுங்கள் , உங்கள் வயிற்றில் 

இருந்த அைனதத்ு காற்ைறயும் ெவளிேயற்றவும்.  
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f. இைத நான்கு முைற அல்லது நீங்கள் இன்னும் அைமதியாகவும் 

பாதுகாப்பாகவும் உணரும் வைர பல முைற ெசய்யுங்கள்.3 

என்ன நடக்கிறது என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள், நீங்கள் தனியாக 

இல்ைல. உலெகங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மற்றும் 

சுகாதார ெதாழிலாளரக்ள் COVID-19 க்கு தீரவ்ுகைள கண்டுபிடிப்பதில் 

பணிபுரிகின்றனர.்எல்லாைரயும் பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்க அவரக்ள் ேவைல 

ெசய்கிறாரக்ள். இந்த திட்டம் முழுவதும் அவரக்ளில் சிலரது கூற்றுகைள 

ேமற்ேகாளாக பாரப்்பீரக்ள். நீங்கள் அடுத்த பணிக்குச ்ெசல்வதற்கு முன், 

நீங்கள் ெதாடங்குவதற்கு உதவ சில COVID-19 பற்றிய அடிப்பைட உண்ைமகள் 

இங்ேக உள்ளன.  

3. COVID-19 என்றால் என்ன? 

a. COVID-19 ஒரு ேநாய். இது SARS-COV-2 என்ற ைவரசால் ஏற்படுகிறது. 

விஞ்ஞானிகள் இந்த ைவரஸ் முதலில் ஒரு விலங்கிலிருந்து ஒரு நபருக்கு 

பரவியது என்று நிைனக்கிறாரக்ள். விஞ்ஞானிகள் இப்ேபாது இது ஒரு 

நபரிடம் இருந்து ேவறு ஒரு நபருக்கு பரவும் என்பைத 

கண்டறிந்துள்ளனர.்4 விஞ்ஞானிகள் இந்த ைவரஸ் மீண்டும் மக்களிடம் 

இருந்து விலங்குகளுக்கு பரவுமா என ஆராய்சச்ி ேமற்ெகாண்டுள்ளனர.்  

b. SARS-COV-2 ைவரஸ் “ேகாேரானாைவரஸ்கள்” என்று அைழக்கப்படும் 

ைவரஸ்கள் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த ெதாகுதியின் 

அடை்டயில் உள்ள விளக்கம் ஒரு ெகாேரானாைவரஸ் ஆகும். 

விஞ்ஞானிகள் ஒரு நுண்ேணாக்கியின் மூலம் பாரக்்கும் ேபாது 

ைவரஸ்சில் இருந்து ெவளிவரும் கூரை்மயான கட்டைமப்புகள் ஒரு 

கிரீடம் அல்லது ஒரு “ெகாேரானா” ேபால ேதாற்றமளிப்பதால் இைவ 

ெகாேரானா ைவரஸ் என அைழக்கப்படுகின்றது.5 

c. ஒருவருக்கு COVID-19 ெதாற்று இருப்பைத கண்காணிப்பதும் உறுதி 

ெசய்வதும் கடினமாகும் ஏெனனில் இந்ேநாய் இருந்தாலும் அறிகுறிகள் 

ெதன்பட 1இல் இருந்து 14 நாட்கள் ஆகலாம்   

d. அறிகுறி என்பது மக்கள் உடல்நிைல சரியில்லாத தருணங்களில் 

உணரவ்தாகும். பின்வருவன COVID-19இன் அறிகுறிகளில் அடங்கும்: 

காய்சச்ல், உலர ்இருமல், ேசாரவ்ு, உடல் வலிகள், மற்றும் சுவாசிப்பதில் 

சிரமம். சிலர ்தங்கள் வாசைனேயா அல்லது சுைவ உணரை்வேயா 

இழக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு மூக்கைடப்பு அல்லது ெதாண்ைட புண் 

ஏற்படுவது அரிதானது.  

e. COVID-19ஆல் பாதிக்கப்படும் சிலர ்மிகவும் ேநாய்வாய்ப்படட்ு சுவாசிக்க 

கடினமான சூழ்நிைலயில் இருப்பாரக்ள். முதியவரக்ள் மற்றும் பிற 

மருத்துவ நிைலைமகளுடன் இருப்பவரக்ள் மிகவும் 

ேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறாரக்ள், இருப்பினும் இது யாருக்கும் 

நடக்கவாய்ப்புள்ளது.   

f. தங்கள் உடல்களில் ைவரைஸ ெதாற்றி ெசல்லும் சிலர ்எந்த 

அறிகுறிகைளயும் காட்ட மாட்டாரக்ள் அல்லது உடல்நலம் குன்றி 
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காணப்படமாட்டாரக்ள் . ஆனால் அவரக்ள் இன்னமும் ேநாைய 

மற்றவரக்ளிடம் பரப்ப முடியும். இது “அறிகுறியற்றது” என்று 

அைழக்கப்படுகிறது.6  

g. இந்த ைவரஸ் உலகம் முழுவதும் மக்களின் ஆேராக்கியத்ைத 

பாதிக்கிறது. ேமலும் இந்த ைவரஸ் மக்கள் ெதாடரப்ு ெகாள்ளும் 

விதத்திலும் வணிகம் ெசய்வதிலும் , பூமி மீதான தூக்கத்திலும் மற்றும் 

எது சரி எது தவறு என முடிெவடுப்பதிலும் ஒரு மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தி 

உள்ளது . இந்த திடட்த்தின் மூலம் சமூக, ெபாருளாதார, கலாசச்ார, 

சுற்றுசச்ூழல், மற்றும் ெநறிமுைற முன்ேனாக்குகள் பற்றி ேமலும் அறிய 

முடியும். நிபுணரக்ளிடமிருந்து அத்தைகய தகவல்கைள ெசயல்பாடுகள் 

மூலம் ெபறலாம்.  

4. இந்த ேநாய் பரிணாம வளரச்ச்ி அைடந்து வருகிறது.மிகவும் புதுப்பித்த 

தகவலுக்கு, கீேழ உள்ள கூடுதல் வள பிரிவுகைளப் பாரக்்கவும்.  

5. COVID-19 இலிருந்து பாதுகாப்பாக உணர நீங்கள் ெசய்யக்கூடிய ஒன்று அைதப் 

பற்றி ேமலும் அறிய ேவண்டும்.  நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக அைத பற்றி 

புரிந்துெகாண்டால்,அைத பற்றிய பயம் குைறயும். நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக 

அைத பற்றி புரிந்துெகாண்டால், நீங்கள் உங்கைள சிறந்த முைறயில் 

பாதுகாக்க முடியும்.  

“எப்ேபாதும் இரண்டு ெதாற்றுேநாய்கள் உள்ளன. முதல் மற்றும் மிகவும் 

ெவளிப்பைடயானது உலக அளவில் பரவியிருக்கும் ஒரு ேநாய்க்கிருமி  - 

ைவரஸ், பாக்டீரியா, முதலியன. இரண்டாவது மிக ேசதம் ஏற்படுத்துகிறது 

ஆனால் எப்ேபாதும் அங்கீகரிக்கப்படவில்ைல அல்லது ெபயரிடப்படவில்ைல. 

அது பயம். மக்கள் ஏதாவது ெசய்ய முயற்சிக்கும்ேபாது சில ேநரங்களில் பயம் 

ேநரத்ைதயும் வளங்கைளயும் வீணடிக்க கூடும். உங்கைளச ்சுற்றியுள்ள 

மக்களின் ெசயல்பாடுகள் ,அசச்ங்கள் அல்லது உண்ைம தகவல்கைள 

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டிருக்கிறதா என்பைதப் பாருங்கள். நீங்கள் 

எப்ெபாழுதும் முதலில் பயத்ைத எதிர்ெகாண்டால் தான் , உண்ைம தகவைல 

அடிப்பைடயாய் ெகாண்டு ெசயலாற்ற முடியும்.” - அன்ேன ெமக்ெடாேனா, எம். 

டி., எம்பிஎச,் ெபாது சுகாதார அவசர அதிகாரி, ஸ்மித்ேசானியன் ெதாழில் 

சுகாதார ேசைவகள், அெமரிக்கா (USA)  

6. இந்த திடட்த்தின் மீதமுள்ள பகுதிகளில்,நீங்கள் COVID-19 இன் பல 

அம்சங்கைளப் பற்றி அறிந்து ெகாள்வீரக்ள். சில சந்தரப்்பங்களில், உலகம் 

முழுவதும் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ளிடமிருந்து 

ேநரடியாக கற்றுக்ெகாள்வீரக்ள். இந்த திட்டம் முழுவதும் அவரக்ளில் சிலரது 

கூற்றுகைள ேமற்ேகாளாக பாரப்்பீரக்ள். நீங்கள் முன்பு ேகடக் நிைனத்த பல 

ேகள்விகளுக்கு பதில்கைளக் காண்பீரக்ள்,மற்றும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக 

உணருவீரக்ள்!  
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கூடுதல் வளங்கள்: 

உலக சுகாதார அைமப்பு Q&A coronavirus (COVID-19): COVID-19 கண்ேணாட்டம், அதன் 

அறிகுறிகள், மற்றும் உங்கைள எப்படி பாதுகாக்க ேவண்டும். 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 

COVID-19 உட்பட வளரந்்து வரும் சுவாச ைவரஸ்கள்: கண்டறிதல், தடுப்பு, 

ெசயல்படுதல் மற்றும் கடட்ுப்பாடு முைறகள்: COVID-19 மற்றும் பிற coronavirus 

வீடிேயா கண்ேணாட்டம்.  

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
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பணி 2: இைடெவளி கைடபிடிப்பது 

எப்படி நம்ைம பாதுகாக்க உதவும்?

டிஸ்கவர:்மக்கள் மற்றவரக்ளிடமிருந்து தூரத்ைத 

கைடபிடிப்பைத நீங்கள் கவனிக்கிறீரக்ளா? (15-30 

நிமிடங்கள்) .  

1. பின்வரும் ேகள்விகைளப் பற்றி ேயாசியுங்கள். உங்கள் பத்திரிைகயில் உங்கள் 

ெசாந்த எண்ணங்கைள எழுதுங்கள். 

a. உங்கள் வீட்டில் அல்லது சமூகத்தில் ேபசும் மக்கள் முன்ைப விட 

ஒருவருக்ெகாருவர ்அதிக தூரத்ைத ைவத்திருப்பைத ஏன் என்று நீங்கள் 

ேகட்டிருக்கிறீரக்ளா? இது ஏன் நடக்கிறது என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீரக்ள்? 

b. நீங்கள் வாழும் உள்ளூர ்தைலவரக்ள் அல்லது அதிகாரிகளிடமிருந்து 

சமூக இைடெவளி  உத்தரவுகைள ெபற்று இருக்கிறீரக்ளா? அைதப் பற்றி 

நீங்கள் எப்படி உணரக்ிறீரக்ள்? 

c. நீங்கள் வாழும் வீட்டில் தங்குவதற்கு தற்ேபாது உத்தரவு இல்ைல என்றால், 

இந்த ேகள்விக்கு பதிலளிக்கவும். அரசாங்கம் உங்கைள , வாரங்கள் 

அல்லது மாதங்களுக்கு வீட்டிேலேய தங்க உத்தரவிட்டால் நீங்கள் எப்படி 

உணருவீரக்ள்?  

2. பின்வரும் ேகள்விகைளப் பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒவ்ெவாரு 

நபைரயும் ேபட்டி எடுங்கள். உங்கள் பத்திரிைகயில் உங்கள் குறிப்புகைள 

எழுதுங்கள். 

a. நீங்கள் இப்ேபாது மற்றவரக்ளிடமிருந்து தூரத்ைத கைடபிடிக்கிறீரக்ளா? 

ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல? 

b. சமீபத்தில் எந்த ேநாயுற்ற மக்களுடனும் ெதாடரப்ு 

ெகாண்டிருக்கிறீரக்ளா? அப்படியானால், எப்ேபாது, எங்கு? 

c. நம் வீட்டில் உள்ள நபரக்ள் அைனவரும் நம் வீட்டிற்கு ெவளிேய உள்ள 

நபரக்ளுடன்  தூரத்ைத கைடபிடிக்க ேவண்டும் என்று நீங்கள் 

நிைனக்கிறீரக்ளா? ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல? 

 

⇈ கற்றல் உதவிக்குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு கணக்ெகடுப்பு நடத்தும் ேபாது, 

அைனவருக்கும் அேத ேகள்விகைளக் ேகளுங்கள். ஒவ்ெவாரு முைறயும் அேத 

வழியில் உங்கள் பதில்கைள பதிவு ெசய்யுங்கள். உங்கள் பதில்கைள 
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அைனத்ைதயும் ஒன்றாக ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள், எனேவ நீங்கள் அவற்றின் 

மாற்றங்கைள புரிந்துெகாள்ளலாம்!   

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: சில ேநரங்களில் மக்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட 

பழக்கங்கைளப் பற்றி ேபச விரும்பவில்ைல என்றால் அது பரவாயில்ைல! 

நீங்கள் ஒரு ேகள்விையத் தவிரக்்கலாம். அல்லது நாம் என்ன ெசய்ய 

ேவண்டும் என்று அவரக்ள் நிைனக்கிறாரக்ள்? என்று கைடசி 

ேகள்விையக் ேகளுங்கள்.  

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்: தூரம் ஏன் முக்கியம்? (45 

நிமிடங்கள்) 

1. ஒரு நிபுணரின் கூற்ைற படிக்கும் ேபாது சமுதாயதத்ில் உள்ள பிரசை்னகள் 

உண்டாக்கக்கூடிய சமூக கண்ேணாட்டங்கள் பற்றி ேயாசியுங்கள்.  

“COVID சுவாச துளிகளால் பரவுகிறது. இந்த நீரத்்துளிகள் ஒரு நபரிடம் இருந்து 

இன்ெனாரு நபருக்கு ைககள் மூலமாகவும் பரவுகிறது . உங்கள் சமூகத்தில் ஒரு 

நாைள பற்றி ேயாசியுங்கள் . நாம் முத்தங்கள் ைககுலுக்குதல், மற்றும் 

கட்டியைணத்தல் மூலமாக வாழ்த்துக்கைள பரிமாறிக்ெகாள்கிேறாம் . நாம் 

பலரிடமிருந்து கடந்து வந்த பணத்ைத ெகாண்டு கைடகளில் ெபாருடக்ைள 

வாங்குகிேறாம் . நாம் ெதாடர்ந்து மக்களுடன் ெநருங்கி பழகுகிேறாம் . 

ேமற்க்கூறிய அைனத்தும் COVID பரவுவதற்கான வாய்ப்ைப உருவாக்குகிறது . 

இந்த இைடவிைனகைளயும் ெதாடர்புகைளயும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் 

சமூகப் பரவைல குைறக்கலாம்.” - காசி ேமாரக்ன், குயூனிகா ேபண்திறன் 

ஒருங்கிைணப்பாளர், கூப்பர் ஸ்மித், மலாவி 

2. ஏன் இைடெவளி கைடப்பிடித்தல்  மிகவும் முக்கியம் என புரிந்து ெகாள்ள 

நீங்கள் COVID-19 பற்றி ேவறு மூன்று விஷயங்கைள புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்: 

சுவாச நீரத்்துளிகள், அறிகுறி இல்லாமல் இருப்பது, மற்றும் ெதாடர்பு? இந்த 

நடவடிக்ைகைய முயற்சிக்கவும்:: 

a. ஒரு உலரந்்த கப் அல்லது ஒரு கண்ணாடியின் மீது நீண்ட ெமதுவான மூசச்ு 

ஊதவும். பின்பு கப் அல்லது கண்ணாடியின் உள்ேள உற்று கவனியுங்கள் , 

இப்ேபாது நீங்கள் என்ன உணருகிறீரக்ள்?.  

b. அது ஈரமான உணரக்ிறது என்பைத நீங்கள் கவனிக்கிறீரக்ளா? இது சுவாச 

நீரத்்துளிகளின் ஒரு உதாரணம்.  

3. ேமலும் அறிய பின்வருவனவற்ைற படிக்கவும் : 
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சுவாச நீரத்்துளிகள் நுைரயீரல், மூக்கு, வாயில் இருந்து வரும் திரவத்தின் மிக 

சிறிய ெசாடட்ுகள் ஆகும். ஒரு நபர ்இருமும், ேபாதும் தும்மும் ேபாதும் அல்லது 

ேபசும் ேபாதும், நீரத்்துளிகள் உடலில் இருந்து ெவளிேய வரலாம். இந்த 

நீரத்்துளிகள் உமிழ்நீர ்மற்றும் சளி வழியாக உடலில் இருந்து ெவளிேய 

வருகின்றன. சுவாச ெசாடட்ுகள் ெபரும்பாலும் தண்ணீைரக் 

ெகாண்டிருக்கின்றன.ேநாய்வாய்ப்பட்டவரக்ள் மடட்ுமல்ல, எல்லா மக்களும் 

சுவாச நீரத்்துளிகைள உற்பத்தி ெசய்கிறாரக்ள். 

சுவாச நீரத்்துளிகள் பல்ேவறு அளவுகளில் இருக்கலாம். தும்மல் மற்றும் இருமல் 

ெபரிய நீரத்்துளிகைள உற்பத்தி ெசய்யலாம். ஒரு நபர ்ைவரசால் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த நீரத்த்ுளிகள் மூலம் COVID-19 பரவ முடியும். 

ஆேராக்கியமான மக்கள் COVID-19 ெதாற்று உள்ள நபர ்உற்பத்தி ெசய்த சுவாச 

துளிகள் மீது ெதாடரப்ு ெகாள்ளும் ேபாது , அந்நபருக்கும் ைவரஸ் பரவ 

வாய்ப்புள்ளது. சில நபருக்கு ேநாய் ெதாற்று இருந்தாலும் அறிகுறி ஏதும் 

ெதரியாது அந்நபரக்ள் மூலமாகவும் ேநாய் ெதாற்று பரவும். 6இது “ 

அறிகுரியற்றது ” என்று அைழக்கப்படுகிறது.6  

ேநாய் ெதாற்று அறிகுறி உள்ளவரக்ள் எவ்வாறு ைவரைஸ பரப்பமுடியுேமா 

அேதேபால் அறிகுறி இல்லாதவரக்ளும் ைவரைஸ பரப்பமுடியும். இது சுவாச 

நீரத்்துளிகள் பரவுதல் மற்றும் ெதாடரப்ு மூலம் நடக்கிறது. 

மக்கள் இைடேய சுவாச நீரத்்துளிகைள பரப்பக்கூடிய ெதாடரப்ு பல்ேவறு 

வைகயாக உள்ளன.  

a. ேநரடி ெதாடர்பு- சுவாச ேகாளாறு அறிகுறி (இருமல்) ெகாண்ட நபருடன் 

ெநருங்கி (2 மீட்டருக்குள்) ெதாடரப்ு ெகாள்ளும் ேபாது கண் , மூக்கு மற்றும் 

வாய் வழியாக சுவாசநீரத்ுளி மூலம் ைவரஸ் பரவுவதரக்்கான ஆபத்து 

அதிகம் உள்ளது. இந்த சூழ்நிைலகளில், ேநாய் இல்லாதவரக்ள் ைவரஸ் 

உள்ள சுவாச நீரத்ுளிகைள சுவாசிக்க ேநரிடும் .  

b. மைறமுக ெதாடர்பு - இருமல், தும்மல், அல்லது ேபசுவதில் இருந்து ைவரஸ் 

உள்ள சுவாச நீரத்த்ுளிகள் உங்கள் ைக,ேமைஜ,கதவின் ைகப்பிடி, அல்லது 

படிக்கட்டின் ைகப்பிடி  ேபான்ற ெபாருளின் மீது பரவியிருக்கலாம். COVID-19 

ைவரஸ் அந்த ெபாருடக்ளின் மீது  சில மணி ேநரங்களிலிருந்து சில 

நாடக்ள்வைர இருக்கும். மற்ெறாரு நபர ்பின்னர ்அந்த ெபாருடக்ைள தங்கள் 

ைககளால் ெதாட்டபின்னர ்அவரக்ளது முகம்,வாய், மூக்கு அல்லது 

கண்கைள ெதாடும்ேபாது அவரக்ளுக்கும் ைவரஸ் பரவுகிறது .  

சுவாச நீரத்்துளிகள் எவ்வாறு நகரக்ின்றன என்பைதப் புரிந்துெகாள்வது COVID-19 

பரவுதலின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். COVID-19 ைவரஸ் இந்த நீரத்்துளிகள் மூலம் 

ஒரு நபரிடம் இருந்து மற்றுெமாரு நபருக்கு பரவ முடியும் என்பைத நிைனவில் 

ெகாள்ளுங்கள். 
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🛑   உடல் பாதுகாப்பு: COVID-19 ேபான்ற ேநாய்கைளப் பற்றி படிக்கும் ேபாது 

பாதுகாப்பு எப்ேபாதும் முக்கியமாகும். இந்த சந்தரப்்பங்களில், உண்ைமயான 

விஷயதை்த விட ஒரு மாதிரிைய பயன்படுத்தி படிப்பது நல்லது. நீங்கள் முன்பு 

கற்றுக்ெகாண்டபடி, சுவாச நீரத்்துளிகள் ெபரும்பாலும் தண்ணீைரக் 

ெகாண்டிருக்கின்றன. எனேவ உண்ைமயான இருமல் மற்றும் தும்மலில் 

இருந்து உருவாகும் சுவாச நீரத்்துளிகைள படிப்பதற்கு பதிலாக, நீங்கள் 

தண்ணீர ்பயன்படுத்தி அவற்றின் ஒரு மாதிரிைய உருவாக்கி படிக்கலாம்.   

4. இப்ேபாது நீங்கள் சுவாச நீரத்்துளிகளின் ஒரு மாதிரிைய உருவாக்க ேவண்டும். 

இந்த நீர ்மாதிரியானது நீரின் நீரத்்துளிகள் எவ்வளவு தூரம் நகரத்்த முடியும் 

என்பைதக் கவனிக்க உதவும். இந்த அவதானிப்புகள் நீங்கள் இருமும் ேபாதும் , 

தும்மும் ேபாதும், ேபசும்ேபாதும் மற்றவரக்ளிடமிருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்க 

ேவண்டும் என்பைதப் பற்றி ேயாசிக்க உதவலாம்.     

உங்களுக்கு கீழ்கண்ட ெபாருடக்ள் ேதைவப்படும்: பவுல் அல்லது கப் உங்கள் 

ைகக்ெகாள்ளும் அளவிற்கு ேபாதுமான தண்ணீர,் ைககள் மற்றும் பரப்புகளில் 

உள்ள தண்ணீைர சுத்தம் ெசய்ய ேதைவயான துணி, அளவிடும் சாதனம் 

(வைரேகால் அல்லது உங்கள் காைல அளவிட பயன்படுத்தவும்), சுவரில் 

இருந்து தூரத்ைத அளவிட எதாவது ெபாருள்கள் அல்லது வைரேகாைல 

பயன்படுத்தவும்.   

 🛑   உடல் பாதுகாப்பு: உங்களுக்கு உதவ உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு 

இைளஞைரேயா அல்லது ெபரிேயாைரேயா உதவிக்கு அைழக்கவும். இந்த 

பரிேசாதைனையத் ெதாடங்குவதற்கு முன், ேசாப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் 40 

விநாடிகளுக்கு உங்கள் ைககைள கழுவ ேவண்டும் 

5. உங்கள் வீட்டின் உள்ேள அல்லது ெவளிேய ஒரு சுவருடன் ஒரு திறந்த பகுதிைய 

ேதரந்்ெதடுங்கள். நீங்கள் உங்கைள ஈரமாக்கி ெகாள்ள அனுமதி ெபற்றிருக்க 

ேவண்டும் என்பைத உறுதிப்படுத்தவும். இருப்பிடத் ேதைவகள்: 

a. நீங்கள் சுவற்றின் அருகில் நின்று ெகாள்ளுங்கள் .  

b. சுவரில் இருந்து  

c. நீங்கள் குைறந்தது 2 மீட்டர ்(4-6 அடிகள்) ெதாைலவில் உங்கள் வழியில் 

எந்த தைடயும் இல்லாமல் நிற்க ேவண்டும். 

6. உங்கள் அளவீடட்ு சாதனத்ைதப் பயன்படுத்தி, சுவரில் இருந்து தைரயில்  

இருந்து பின்வரும் தூரங்கைள குறிக்கவும்: 0.5 மீ, 1.0 மீ, 1.5 மீ, 2.0 மீ, அல்லது 

அடிகைள குறிக்கவும் (சுவரில் இருந்து 1 அடி, 2 அடிகள், 3 அடிகள், 4 அடிகள்)  

7. ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணீர ்எடுத்துக்ெகாண்டு 0.5 மீ அல்லது 1 அடி குறியினில் 

சுவைர எதிர ்ெகாண்டு நிற்க ேவண்டும்.  

8. நீங்கள் இப்ேபாது உங்கள் வாய் மற்றும்மூக்கின் மூலம் சுவாச துளிகள் 

ெவளிப்படுமாறு ஒரு மாதிரிைய உங்கள் ைகயில் உள்ள நீரின் மூலம் சுவைர 
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ேநாக்கி ெதளித்து பாரக்்கவும். அவ்வாறு ெசய்ய பின்வருவனவற்ைற 

ெதாடரவும்: 

a. தண்ணீர ்கீேழ சிந்தாமல் தடுக்க உங்கள் தாைடயின் கீேழ ஒரு ைகயால் 

தண்ணீர ்கிண்ணத்ைத பிடித்து ெகாள்ளவும்.  

b. உங்கள் இன்ெனாரு ைகைய நீருக்குள் அைனத்து விரல்களும் 

நைனயுமாறு முக்கிெயடுக்கவும். 

c. உங்கள் விரல்கைள மடக்கி தண்ணீர ்கிண்ணதத்ில் இருந்து ைகைய 

ெவளிேய எடுக்கவும் 

d. சுவைர ேநாக்கி 2-3 முைற உங்கள் விரல்கைள விைரவாக சுழற்றுங்கள்.  

சில தண்ணீர ்துளிகள் சுவர ்ேநாக்கி உங்கள் ைகயில் இருந்து பறக்க 

ேவண்டும். அைத ெசய்ய இயலவில்ைல எனில் , முடியும் வைர பயிற்சி 

ெசய்யுங்கள்.  

9. சுவர ்மற்றும் தைரயில் சிந்தியுள்ள நீரத்்துளிகைள கூரந்்து கவனியுங்கள். ஒரு 

வைரபடத்ைத உருவாக்கி உங்கள் இதழில் உங்கள் முடிவுகைள பதிவு 

ெசய்யவும். 

a. அைனதத்ு நீரத்ுளிகளும் ஒேர அளவில் உள்ளதா?  
b. நீரத்்துளிகள் சுவரில் ேமலும் கீழும் எவ்வாறு சிதறியுள்ளன என்பைத 

கவனிக்கவும்.?  
c. நீரத்்துளிகள் எவ்வளவு ெநருக்கமாக உள்ளன?  

d. அதிகமான நீரத்்துளிகள் தைரயில் இருந்ததா அல்லது சுவரில் இருந்ததா? 

10. துணிையப் பயன்படுத்தி தைர மற்றும் சுவற்ைற சுத்தம் ெசய்து உலர 

ைவக்கவும்.  

11. 1.0 மீ (2 அடிகள்), 1.5 மீ (3 அடிகள்), மற்றும் சுவரில் இருந்து 2.0 மீ (4 அடிகள்) 

தூரங்களில் பரிேசாதைனைய மீண்டும் ெசய்யவும்.ஒவ்ெவாரு பரிேசாதைன 

இைடேய தைர மற்றும் சுவற்ைற சுத்தம் ெசய்து உலர ைவக்கவும். 

12. ெவவ்ேவறு தூரங்களில் ெசய்த பரிேசாதைன முடிவுகைள ஒப்பிடட்ு 

ேவறுபடுத்தவும். ஒவ்ெவாரு தூரதத்ிற்கும் உங்கள் தரைவ ஒப்பிடட்ு உங்கள் 

பத்திரிைகயில் ஒரு விளக்கப்படத்ைத உருவாக்கவும்.  

13. 2 மீ (4 அடி) தூரத்தில் இருந்து பரிேசாதைன ெசய்யும்ேபாது சுவரின் மீது 

நீரத்்துளி பட்டிருந்தால் , இைத முயற்சி ெசய்யுங்கள்: 0.5 மீ (1 அடி) தள்ளி நின்று 

முயற்சி ெசய்யவும் இல்ைலெயனில் சுவரின் மீது நீரத்்துளி படாதவைர 

தூரத்ைத அதிகரித்து முயற்சி ெசய்து ெகாண்ேட இருக்கவும் . 

a. நீங்கள் ெதளிக்கும் ேபாது நீரத்்துளிகள் சுவரின் மீது படும் அதிகபடச் 

தூரம் எவ்வளவு? 

b. உங்கள் இதழில் உங்கள் முடிவுகைள எழுதுங்கள். 

14. நிைனவில் ைவத்து ெகாள்ளுங்கள், நாம் தண்ணீரத்ுளிகைள , இருமும் ேபாதும் 

, தும்மும் ேபாதும் உடைல விடட்ு ெவளிேயறும் சாதத்ியமுள்ள பாதிக்கப்பட்ட 

சுவாச துளிகளாக உருவாக படுத்தியுள்ேளாம்.  எனேவ இம்மாதிரிைய 

ெகாண்டு எவ்வாறு சமூக இைடெவளி கைடபிடிப்பது நம்ைமயும் பிறைரயும் 
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பாதுகாத்துக்ெகாள்ள உதவுகிறது என்பைத சிந்திக்கவும்? உங்கள் இதழில் 

உங்கள் கருத்துக்கைள எழுதுங்கள். 

ெசயல்படுங்கள்: உடல் இைடெவளி பற்றி நீங்கள் என்ன 

ெசய்யலாம் அல்லது பகிரந்்து ெகாள்ளலாம்? (15-30 

நிமிடங்கள்) 

1. நீங்கள் நிபுணரக்ளிடமிருந்து பின்வரும் ேமற்ேகாள்கைளப் படிக்கும் ேபாது 

பிரசை்னயின் ெபாருளாதார, கலாசச்ார மற்றும் சமூக கண்ேணாட்டங்கைளப் 

பற்றி ேயாசியுங்கள்.  

“ெபாருளியல் என்பது குழுக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன ெசய்கிறாரக்ள் 

என்பைத விளக்கும் படமாகும்.பசி, இடமின்ைம ,பாதுகாப்பின்ைம, வறட்சி 

மற்றும் ஒரு தனி மனிதனின் இயல்பு வாழ்க்ைக நிைல மாற்றம் ஆகிய 

அசச்ுறுத்தல் குறித்து நம்ைம பாதுகாக்க நமக்கு ேதைவயான தீவிர உந்துதல் 

அளிக்கும் நடத்ைதயாகும்,உங்களால் இரண்டு வாரத்திற்கான உணைவ 

வாங்கமுடியவில்ைல என்றாேலா உங்கள் இருப்பிடத்தில் இரண்டு மீட்டர ்

இைடெவளி விடட்ு தங்கமுடியவில்ைல என்றாேலா உங்களால் சமூக 

இைடெவளிைய கைடபிடிக்க முடியாது,உணவு மற்றும் நீைர ேதடி நீங்கள் 

ெவளிேய வரேவண்டும் இைத நீங்கள் புரிந்து ெகாள்ளாவிட்டால் , இந்த 

ேநாய்த்ெதாற்று பரவாமல் தடுக்க நீங்கள் முழுவதுமாக முயற்சி 

ெசய்யவில்ைல என்ேற ெபாருள். ”  - ஆன் ெமக்ெடாேனா, MD, MPH, ெபாது 

சுகாதார அவசர அதிகாரி, ஸ்மித்ேசானியன் ெதாழில் சுகாதார ேசைவகள், 

அெமரிக்கா  

“ஒரு ெதாற்றுேநாயின் ேபாது, விஞ்ஞானத்தால் வழிநடத்தப்படும் பரிந்துைரகள் 

மக்களின் கலாசச்ார நம்பிக்ைககள் மற்றும் மதிப்புகளுடன் முரண்படக்கூடும். 

உதாரணமாக, சில கலாசச்ாரங்களில், வழிபாடட்ு அல்லது பிற சிறப்பு 

நிகழ்வுகளுக்கான குழு கூட்டங்களில் ைவக்கப்படும் மதிப்பு மிகவும் ெபரியது. 

சமூக இைடெவளியில் ஈடுபடுவது அல்லது உடல் ரதீியான ெதாடர்ைப 

தவிர்ப்பது ேபான்ற ெபாது சுகாதார பரிந்துைரகைள ஏற்பது கடினமாக 

இருப்பதாக  சிலர் உணரலாம். அவரக்ள் அந்த பரிந்துைரகைள பின்பற்ற 

ேவண்டாம் என்று ேதர்வு ெசய்யலாம்.” – டாக்டர் லிசா கூப்பர், ஜான் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழகம், அெமரிக்கா & கானா 

2. உங்கள் பத்திரிைகயில் இந்த ேகள்விக்கு உங்கள் பதிைல எழுதுங்கள்:  
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a. சமூக இைடெவளிைய கைடபிடிப்பது COVID-19 ஐ பரப்பும் 

ைவரஸிடமிருந்து உங்கைள பாதுகாக்க உதவும் என நிைனக்கிறீரக்ளா? 

b. நீங்கள் எப்ேபாதாவது உங்கள் பதிைல மாற்றிக்ெகாள்வீரக்ளா ? ஏன் 

அல்லது ஏன் இல்ைல?  

3. இப்ேபாது நீங்கள் சமூக இைடெவளிைய பற்றி புரிந்து ெகாண்டீரக்ள் , இது 

ெதாடரப்ான உங்கள் அறிைவ மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்து ெகாள்வதற்கான 

வழிைய ேதரவ்ு ெசய்யவும் .  

a. உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபைர ஒரு கிண்ணத்தில் மூசச்ு விட ெசால்லுங்கள் 

அதில் அவரக்ள் சுவாச நீரத்ுளிகைள பாரக்்கிறாரக்ளா  

b. கிண்ணத்தில் நீர ்நிரப்பி ெசய்த பரிேசாதைன மாதிரிைய உபேயாகித்து 

சுவாச நீரத்்துளிகள் எவ்வாறு பரவுகிறது என வீட்டில் உள்ள நபருக்கு 

விளக்குங்கள் . 

c. சுவாச நீரத்்துளிகள் எவ்வாறு பரவுகிறது என்றும் சமூக இைடெவளி ஏன் 

முக்கியம் எனவும் மற்றவரக்ளுக்கு எடுத்து கூறுங்கள் .  

d. இவற்ைற வைரந்து ைவத்து ெகாள்ளுங்கள் , நடித்து காடட்ுங்கள் , 

ஒலிப்பதிவு ெசய்யுங்கள் அல்லது வீடிேயா பதிவு ெசய்யுங்கள் .  

4. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கள் COVID-19 ஒருவர ்எது சரி எது தவறு என முடிெவடுக்கும் 

திறனில் மாற்றம் அளிப்பைத பற்றி படித்ேதாம் (இது ெநறி முைற என்று 

அைழக்கப்படுகிறது) . பின்வருமாறு ஒருவர ்கூறியதாக கற்பைன ெசய்து 

ெகாள்ளுங்கள் எனக்கு சமூக இைடெவளி ேதைவயில்ைல நான் ேநாயாளி 

அல்ல .”  

a. இைத ேகட்டபின் நீங்கள் எவ்வாறு உணருகிறீரக்ள், இது சரி என்று 

நிைனக்கிறீரக்ாளா ? 

b. நீங்கள் அந்த நபரிடம் என்ன கூறுவீரக்ள்? 

5. நீங்கள் COVID-19 ஒருவர ்ேவைல ெசய்வைதயும் பாதிக்கும் என்று முன்ேப 

பாரத்்ேதாம் . இது ெபாருளாதார விைளவு என்று அைழக்கப்படுகிறது. சிலர ்

ெநருக்கமான சூழ்நிைலயில் ேவைல ெசய்ய ேவண்டிய நிைல இருப்பதால் , 

சமூக இைடெவளிைய கைடபிடிக்க முடியாது, இைதப்பற்றி நீங்கள் என்ன 

நிைனக்கிறீரக்ள்? ஒரு ேவைல உணவும் பணமும் வீட்டிற்கு கிைடக்கும் என்ற 

நிைலயில் சமூக இைடெவளிைய கடிபிடிக்காமல் இருப்பது சரியா? 

கூடுதல் வளங்கள்: 

WHO சமூக ெதாைலவு வழிகாட்டல்  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title  
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பணி 3: நாம் வாையயும் மூக்ைகயும் 

மூடி மைறப்பது எவ்வாறு உதவும் ?  

டிஸ்கவர:் உங்கள் வீட்டிலுள்ள மக்கள் தங்கள் 

மூக்ைகயும் வாையயும் மூடி மைறத்திருக்கிறாரக்ளா ? 

(15 நிமிடங்கள்) 

1. பின்வரும் ேகள்விகைளப் பற்றி முதலில் சிந்தியுங்கள் பின்னர,் உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள நபரக்ளிடம் இந்த ேகள்விகைள ேகளுங்கள்:  

a. நீங்கள் இரும்பும் ேபாதும் தும்பும் ேபாதும் உங்கள் வாையயும் 

மூக்ைகயும் மூடி மைறக்கிறீரக்ளா? 

b. வாையயும் மூக்ைகயும் மூடி மைறப்பது COVID-19 ஐ பரப்பும் 

ைவரஸிடமிருந்து உங்கைள பாதுகாக்க உதவும் என்று 

நிைனக்கிறிரக்ளா? 

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: சில ேநரங்களில் மக்கள் தங்கள் பழக்கம் பற்றி 

ேபச விரும்பவில்ைலெயனில்  அது பரவாயில்ைல! நீங்கள் ஒரு ேகள்விையத் 

தவிரக்்கலாம். அல்லது “அவரக்ள் தும்மல் அல்லது இருமல் வரும்ேபாது  

மக்கள் தங்கள் மூக்கு மற்றும் வாைய எவ்வாறு மூடிவிட ேவண்டும் என 

நிைனக்கிறீரக்ள்?”என்று ேகளுங்கள்   

2. COVID-19 ஐ ஏற்படுத்தும் ைவரஸ் சுவாச நீரத்த்ுளிகள் மூலம் பரவுகிறது 

என்பைத நீங்கள் ஏற்கனேவ அறிந்திருக்கிறீரக்ள். நீங்கள் கணக்ெகடுப்பு 

நடத்தும் ேபாது இரண்டு மீட்டர ்இைடெவளிைய கைடபிடிப்பைத வழக்கமாக 

ெகாள்ளுங்கள் (குடும்ப நபரிடமும்) இது சுவாச நீரத்ுளிகளிடமிருந்து உங்கைள 

பாதுகாக்கும்.  

3. சமூக இைடெவளி ஏன் முக்கியம் என்று இந்த நிபுணர ்கூறுவைத படியுங்கள்  

“சமூக இைடெவளி ஏன் முக்கியம் என்றால் , நீங்கள் நல்ல ஆேராக்கியத்துடன் 

இருந்தாலும் உங்கள் மூலம் COVID-19ஐ பரவுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. எப்ேபாதும் 

பின்பற்றும் மரபுகைள நாம் பின்பற்ற இயலாது , உதாரணமாக  . 'ஓ, அவர் 

தும்புகிறார், இருமுகிறார் அவர ்உடல் நலம் குைறவாக காணப்படுகிறார் 

அதனால் தான் நான் சமூக இைடெவளிைய கைடபிடிக்க ேவண்டும் . ' -Shweta 

Bansal, PhD, உயிரியல் இைண ேபராசிரியர், ஜார்ஜ்டவுன் பல்கைலக்கழகம், 

அெமரிக்கா 
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4. நீங்கள் சமூக இைடெவளிையகைடபிடிக்க இயலாவிட்டால் என்ன ெசய்வது? 

எவ்வாறு சுவாச நீரத்ுளிகைள தடுப்பது? உங்கள் இதழில் உங்கள் 

கருத்துக்கைள எழுதுங்கள் . 

5. சில நாடுகள் முகமூடி அணிவைத மக்கள் விருப்பம் என அறிவித்துள்ளது , 

ேவறு சில நாடுகள் அைத கட்டாயமாக்கியுள்ளனர ், நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள ெபரிேயாைர அணுகி உங்கள் நாட்டின் நைட முைற பற்றி அறிந்து 

ெகாள்ளுங்கள் .  

WHO-ன் கூற்றின் படி , சுவாச நீரத்ுளிகைள தடுக்க மற்றுெமாரு வழி , இரும்பும் 

ேபாதும் தும்பும் ேபாதும் தமது முழங்ைகைய ெகாண்டு மைறக்கலாம் , 

இல்ைலெயனில் திசு காகிதம் ெகாண்டு மைறக்கலாம் , பயன் படுத்திய 

திசுக்கைள உடேன அகற்றி ைககைள கழுவேவண்டும் , ஏெனனில் 

நீரத்ுளிகனில் மூலம் தான் ைவரஸ் பரவுகிறது .”6 

நீங்கள் ஆேராக்கியமாக உணரந்்தாலும் , எப்ேபாதும் நீங்கள் தும்பும் ேபாதும் 

இரும்பும் ேபாதும் வாய் மற்றும் மூக்ைக மூடி மைறக்கவும் , ஏெனனில் நீங்கள் 

ஆேராக்கியமாக இருந்தாலும் COVID-19 ைவரஸ் ெதாற்று இருக்க வாய்ப்புள்ளது 

, இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கைள அறியாமேல ைவரைஸ மற்றவரக்ளுக்கு 

பரப்ப வாய்ப்புள்ளது .7  

 

 

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்: எவ்வாறு வாையயும் மூக்ைகயும் 

மூடி மைறப்பது உதவுகிறது? (15 நிமிடங்கள்) 

1. கடந்த பணியில், சுவாச நீரத்்துளிகள் எவ்வளவு தூரம் ெசல்ல முடியும் என்பைத 

மாதிரிைய ெகாண்டீரக்ள் , இப்ேபாது உங்கள் வாையயும் மூக்ைகயும் 

மைறப்பது எவ்வாறு உங்கைளயும் மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்கும் என்பைத 

மாதிரி ஆக்க ேபாகிறீரக்ள். 

2. ேதைவப்படும் ெபாருடக்ள் : 

a. ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீர ்கிண்ணம், ைககள் மற்றும் பரப்புகளில் 

தண்ணீர ்சுத்தம் ெசய்ய ஒரு துணி, உங்கள் முகத்தில் முன் பிடிக்க ஒரு 

துணி 

3. நீங்கள்  நீரத்்துளி சிதறினாலும் பாரக்்கக்கூடிய ஓர ்இடத்ைத ேதரவ்ு 

ெசய்யுங்கள், சுவர,் மரக்கடை்ட ,ஓடட்ு தைர அல்லது ெசய்தித்தாள் . 

4. கிண்ணத்தில் ைககைள நைனதத்ு நீரத்்துளிகள் சிந்துமாறு சுழற்றவும் .  

5. அத்துளிகள் எங்ெகங்ேக சிதறியுள்ளன என வைரந்து , அதன் முடிவுகைள 

உங்கள் இதழில் பதிவு ெசய்துெகாள்ளுங்கள் . 
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6. அத்துளிகள் எங்ெகங்ேக சிதறியுள்ளன என வைரந்து , அதன் முடிவுகைள 

உங்கள் இதழில் பதிவு ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.  

7. உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபைர , உங்கள் ைககளின் முன் 3-5cm அளவில் உள்ள 

துணிைய பிடிக்க ெசால்லுங்கள் , முகமூடி , திசு அல்லது முழங்ைகக்கு இந்த 

துணி , மாதிரி ஆகும் . 

8. மீண்டும் கிண்ணத்தில் ைககைள நைனதத்ு நீரத்்துளிகள் சிந்துமாறு 

சுழற்றவும் .  

9. நீரத்்துளிகள் தைரயிறங்கிய இடதை்தப் பாருங்கள். ஒரு வைரபடத்ைத 

உருவாக்கவும் உங்கள் இதழில் உங்கள் முடிவுகைள பதிவு ெசய்யவும். 

10. நீரத்்துளிகள் எவ்வாறு பயணித்துள்ளன? ேமற்ெகாண்ட 4மற்றும்5ேபால் 

பயணித்து உள்ளனவா?  

11. நீண்ட தூரம் பயணிப்பதில் இருந்து சில நீரத்்துளிகள் துணியின் மூலம் 

நிறுத்தப்பட்டைத நீங்கள் கவனித்திருக்க ேவண்டும். இது ஒரு மாஸ்க், ஒரு 

சுத்தமான திசு, அல்லது ஒரு வைளந்த முழங்ைக பயன்படுத்தி சில சுவாச 

நீரத்்துளிகள் தடுக்க முடியும் என்பைத காடட்ுகிறது.6  

12. நாம் நமது பண்புகைள மாற்றி ெகாள்வது எவ்வாறு COVID-19 ஐ பரப்பும் 

ைவரஸிடமிருந்து நம்ைம பாதுகாக்க உதவும் என நிபுணர ்கூறுவைத 

படியுங்கள் : 

“இது ஒரு புது ைவரஸ் அதனால் நமது உடலில் அதற்கான இயற்ைகயான 

எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது , ேமலும் தனி நபருக்கு எந்த வித பாதுகாப்பும் 

இருக்காது அனால் காலப்ேபாக்கில் சிலர் பாதுகாக்க படலாம் , எனினும் 

இப்ேபாது அைனவருேம ேநாய் ெதாற்று அபாயத்தில் தான் இருக்கின்ேறாம் ”- 

Sweta Bansal, PhD, உயிரியல் இைண ேபராசிரியர், ஜார்ஜ்டவுன் பல்கைலக்கழகம், 

அெமரிக்கா 

ெசயல்படுங்கள் : வாையயும் மூக்ைகயும் மூடி 

மைறப்பது குறித்து நீங்கள் என்ன ெசய்ய முடியும் ? (15-

30 நிமிடங்கள்) 

1. உங்கள் இதழில் பின்வரும் ேகள்விகளுக்கு பதில் அளியுங்கள் 

a. வாையயும் முகதை்தயும் மூடி மைறப்பது COVID-19 ஐ பரப்பும் 

ைவரஸிடமிருந்து உங்கைள பாதுகாக்க உதவும் நிைனக்கிறிரக்ளா ? 

b. இப்ேபாது உங்கள் பதிைல மாற்றுகிறீரக்ளா? ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல?  

2. இப்ேபாது நீங்கள் வாையயும் மூக்ைகயும் மூடி மைறப்பது பற்றி 

புரிந்துெகாண்டீர ், இது குறித்தது உங்கள் அறிைவ மற்றவரக்ளுடன் 

பகிரந்்துெகாள்வதற்கான வழிைய ேதரவ்ுெசய்யவும் .  

Smithsonian Science for Global Goals 

Covid-19! How Can I Protect Myself and Others?                                     © 2020 Smithsonian Institution    



a. நீரத்்துளிகள் மற்றும் துணி ெகாண்டு ெசய்த பரிேசாதைனைய , வீட்டில் 

உள்ள நபருடன் ேசரந்்து ெசய்யுங்கள் .  

b. நீரத்ுளிகைள எவ்வாறு தடுப்பெதன்று பிறருக்கு எடுத்து கூறுங்கள் , 

இவற்ைற விளக்க படமாக்கலாம்,ஒலிப்பதிவு ெசய்யலாம் அல்லது 

வீடிேயா பதிவு ெசய்யலாம் . 

3. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கள் COVID-19 ஒருவர ்எது சரி எது தவறு என முடிெவடுக்கும் 

திறனில் மாற்றம் அளிப்பைத பற்றி படித்ேதாம் (இது ெநறி முைற என்று 

அைழக்கப்படுகிறது) . பின்வருமாறு ஒருவர ்கூறியதாக கற்பைன ெசய்து 

ெகாள்ளுங்கள் “நான் எனது வாையயும் மூக்ைகயும் மூடி மைறக்க முடியாது 

நான் ேநாயாளி அல்ல”  

a. இைத ேகட்டபின் நீங்கள் எவ்வாறு உணருகிறீரக்ள், இது சரி என்று 

நிைனக்கிறீரக்ாளா ? 

b. நீங்கள் அந்த நபரிடம் என்ன கூறுவீரக்ள்?  

4. COVID-19 எவ்வாறு மக்கள் மூலம் உலகத்திைன பாதிக்கிறது என்பைத முன்பு 

பாரத்்ேதாம் , இதைன நாம் சுற்று சூழல் விைளவு என்று அைழக்கின்ேறாம். 

சிலர ்ஒரு பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு தூக்கி எறியப்படும் திசுக்கள் அல்லது 

முகமூடிகைளப் பயன்படுத்துகின்றனர.் இது கழிவாக மாறுகின்றது , இது 

குறித்து நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீரக்ள் ?COVID-19 இடமிருந்து மக்கைள 

பாதுகாக்க,கழிவுகைள உருவாக்குவது சரியா? 

கூடுதல் வளங்கள்: 

உங்கள் இரும்பைலயும் , தும்மைலயும் மூடி மைறயுங்கள் :ேநாய் கடட்ுப்பாடு 

மற்றும் தடுப்பு ைமயம்(CDC), அெமரிக்காவின் முன்னணி ேதசிய ெபாது சுகாதார 

நிறுவனம் இந்த விடிேயாைவ வழங்குகிறது ,இரும்பும் ேபாதும் தும்பும் ேபாதும் , ைக 

மற்றும் திசுக்கைளக் ெகாண்டு முகத்ைத மைறப்பெதன , இந்த வீடிேயாவில் 

காணலாம் .  

https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI   

 

உங்கள் இரும்பைல மூடி மைறயுங்கள் :ேநாய் கடட்ுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு 

ைமயம்(CDC), அெமரிக்காவின் முன்னணி ேதசிய ெபாது சுகாதார நிறுவனம் இந்த 

விளக்கப்படத்ைத வழங்குகிறது ,இரும்பும் ேபாதும் தும்பும் ேபாதும் , ைக மற்றும் 

திசுக்கைளக் ெகாண்டு முகத்ைத மைறப்பெதன , இந்த விளக்கப்படத்தில் 

காணலாம் .  

https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf 
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பணி 4: நம் ைககைள கழுவுதல் எப்படி 

நம்ைம பாதுகாக்க உதவும்? 

டிஸ்கவர:் வீட்டில் உள்ள நபரக்ள் ைககைள 

கழுவுகிறாரக்ளா ? (15 நிமிடங்கள்) 

1. பின்வரும் ேகள்விகைளப் பற்றி முதலில் சிந்தியுங்கள் பின்னர,் உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள நபரக்ளிடம் இந்த ேகள்விகைள ேகளுங்கள்:  

a. ைககைள கழுவுவது ஏன் முக்கியம் ? 

b. உங்கள் ைககைள கழுவ நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீரக்ள்? 

c. ைககைள எவ்வளவு ேநரம் கழுவ ேவண்டும் ?  

d. உங்கள் ைககைள கழுவுதல் COVID-19ஐ ஏற்படுத்தும் ைவரஸிடமிருந்து 

இருந்து உங்கைள பாதுகாக்க உதவும் என்று நீங்கள் நிைனக்கிறீரக்ளா? 

ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல? 

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: சில ேநரங்களில் மக்கள் தங்கள் சுத்த பழக்கம் பற்றி 

ேபச விரும்பவில்ைல எனில் நீங்கள் அந்த ேகள்விைய தவிரக்்கலாம் பின்னர ்

மக்கள் எவ்வாறு ைககைள கழுவுதல் ேவண்டும் என்று ேகளுங்கள் ?”  

2. COVID-19 ஐ பரப்பும் ைவரஸ் , ேமற்பரப்பில் இருக்கும் வாய்ப்புள்ளது என்பைத 

நீங்கள் முன்ேப அறிந்தீரக்ள் நீங்கள் ைவரஸ் இருக்கும் ேமற்பரப்ைப 

ெதாடும்ேபாது , ைவரஸ் உங்கள் ைககளில் பதிந்து இருக்கும் , பின்னர ்நீங்கள் 

முகத்ைத ெதாட்டால் , உங்களுக்கு ைவரஸ் ெதாற்று ஏற்படும் .8  

3. நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் ைககைள ைவரஸிடமிருந்து பாதுகாக்க முடியும்? 

உங்கள் கருத்துக்கைள உங்கள் இதழில் எழுதுங்கள் . (COVID-19 பரவுவைத 

தடுக்க ேசாப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் ைககைள கழுவ WHOபரிந்துைரக்கிறது  .)  

4. ைககைள கழுவுதல் ஏன் முக்கியம் என நிபுணரக்ளின் கூற்ைற படியுங்கள் : 

“நாம் நமது முகத்திைன அடிக்கடி ெதாடுகின்ேறாம்,எனேவ ைவரஸ் 

வாய்,மூக்கு,கண்கள் மூலம் உடலினுள் நுைழய இதுேவ சுலபமான 

வழியாகின்றது. எனேவ நம்ைம தற்காத்து ெகாள்ள ைககைள ேசாப்பு மற்றும் 

நீர் ெகாண்டு சுத்தமாக ைககைள கழுவேவண்டும் அல்லது கிருமி நாசினி 

Smithsonian Science for Global Goals 

Covid-19! How Can I Protect Myself and Others?                                     © 2020 Smithsonian Institution    



ெகாண்டு சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும் -காசி ேமாரக்ன், குயூனிகா ேபண்திறன் 

ஒருங்கிைணப்பாளர், கூப்பர்/ஸ்மித், Lilongwe, Malawi 

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள்: ஏன் ைககைள ேசாப்ைப பயன் 

படுத்தி கழுவேவண்டும் ? (30 நிமிடங்கள்) 

1. ேசாப்பு மற்றும் நீர ்உதவி:COVID-19ஐ ஏற்படுத்தும் ைவரஸுக்கு எதிராக 

ைககைள ேசாப்பு ெகாண்டு கழுவுதல் எப்படி நம்ைம பாதுகாக்கும் என்பைத 

அறிய , நாம் சில வித்தியாசமான முைறகளில் ைககைள கழுவி ேசாதிக்க 

ேவண்டும்,நீங்கள் கவனிப்பைத உங்கள் இதழில் எழுதுங்கள் .  

 

⇈ கற்றல் உதவிக்குறிப்பு: இந்த நடவடிக்ைகக்கு பயன்படுத்த உங்கள் வீட்டில் 

ேபாதுமான தண்ணீர் இல்ைல என்றால், நீங்கள் உங்கள் துணிகைள சுத்தம் 

ெசய்யும் ேபாது இதைன ெசய்யலாம்  .  

2. ேதைவயான ெபாருடக்ள்: 

a. சுத்தமான நீர ்

b. சைமயல் எண்ெணய், ெவண்ெணய், அல்லது ெநய் 

c. ேசாப்பு (திரவம் அல்லது கட்டி ) 

3. ஏன் இந்த நடவடிக்ைகயில் சைமயல் எண்ைண பயன்படுத்த படுகிறது ? 

COVID-19ஐ பரப்பும் ைவரசுக்கு சவ்வு ேபான்ற ேமல் அடுக்கு உள்ளது , அது அந்த 

ைவரஸின் பாகங்கைள சுற்றியுள்ளது அந்த சவ்வு ேபான்ற ேமலடுக்கு 

சைமயல் எண்ைண ேபால் ெகாழுப்பு தன்ைம ெகாண்டது, இந்த நடவடிக்ைக 

ைவரஸின் சவ்விைன எப்படி பாதிக்கிறது என்பைத விளக்குகிறது . 

 

  🛑  உடல் பாதுகாப்பு: சைமயல் எண்ெணய் மடட்ும் பயன் படுத்தவும். 

இயந்திரங்களுக்கு பயன் படுத்தும் எண்ெணைய பயன் படுத்த ேவண்டாம் . 

ைகயில் பட்ட சைமயல் எண்ைணைய உட் ெகாள்ள கூடாது .   

4. உங்களது ைககளில் சிறிதளவு எண்ைணைய (ெவண்ைண அல்லது ெநய்) 

பரப்பி ெகாள்ளவும் (ஒரு ைகயில் மடட்ும்) உங்கள் ைக மற்றும் ேதால் 

பிசுபிசுப்பாக ேதான்ற ேவண்டும் .  

5. அடுத்து, தண்ணீைர ெகாண்டு எண்ெணய்ைய கழுவவும்  

6. எண்ெணய் பிசுபிசுப்பு முழுவதும் அகன்று விட்டதா ? 

7. ைகயில் ேசாப்பிைன உபேயாகித்து நன்கு நுைரக்க ேவண்டும் . 

8. அடுத்து,நீரக்்ெகாண்டு கழுவவும் .  

9. எண்ெணய் பிசுபிசுப்பு முழுவதும் அகன்று விட்டதா?  
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10. ைகயில் ேசாப்பிைன உபேயாகித்து நன்கு நுைரக்க ேவண்டும்.  

11. நுைரத்த ேசாப்பிைன ைகயில் உள்ள பிசுபிசுப்பான பகுதிகளில் 20 வினாடிகள் 

ேதய்க்கவும் .  

12. அடுத்து,நீரக்்ெகாண்டு கழுவவும்?  

13. எந்த முைற எண்ைணைய அகற்ற சிறந்ததாய் விளங்குகிறது மீண்டும் 

ேசாதைனைய ெதாடருங்கள் இம்முைற 40 வினாடிகள் மற்றும் 60 

வினாடிகளில் முயற்சியுங்கள் . 

14. ேசாப்ைப பயன்படுத்தும் ேபாது எண்ெணய் முழுவதுமாக அகற்ற படுவைத 

கவனித்தீரக்ளா?  

15. COVID-19 ஏற்படுத்தும் ைவரஸ் ஒரு ெகாழுப்பு சவ்வினால் சூழப்படட்ுள்ளது 

என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். ேசாப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் உங்கள் 

ைககைள கழுவும் ேபாது, ேசாப்பின் மிக சிறிய துண்டுகள் ைவரஸின் 

ெகாழுப்பு சவ்வுக்குள் ெசல்கின்றன. ேசாப்பு சவ்வினுள் ெசல்லும் ேபாது, சவ்வு 

இறுதியில் உைடந்து திறக்கிறது. ைவரசின் உள் பாகங்கள் கசிய 

ஆரம்பிக்கின்றன. ைவரஸ் உைடந்ததால், அது இனி உங்கைள பாதிக்க 

முடியாது .9, 11,10

16. கீேழ ெகாடுக்கப்படட்ுள்ள படத்தில் , இடது பக்கத்ைத பாருங்கள் , நீங்கள் ஒரு 

வட்ட வடிவ ைவரைஸ காணலாம் நீங்கள் ஒரு நீளமான சுருண்ட பாகங்கைள 

சுற்றி கூரை்மயான பகுதிகைள காணலாம் இதுேவ (கிரீடம் அல்லது 

ெகாேரானா) படத்தின் வலது பக்கத்தில் ைவரஸின் ேமற்பரப்பில் உள்ள 

ேசாப்பின் சிறு துகள்கைள காணலாம்.  

17. இப்ேபாது கீேழ உள்ள படத்தின் வலது பக்கத்ைத பாருங்கள். நீங்கள் என்ன 

நடக்கிறது என்று நிைனக்கிறீரக்ள்? உங்கள் இதழில் உங்கள் கருத்துக்கைள 

பதிவு ெசய்யவும். உங்கள் பதிைல ஆதரிக்க ேமேல உங்கள் பரிேசாதைனயின் 

ஆதாரங்கைளப் பயன்படுத்தவும். ேசாப்பு துண்டுகள் ைவரஸ் ெகாழுப்பு சவ்வு 

ெசன்றபின் என்ன நடக்கிறது என்பைத இது காடட்ுகிறது. ைவரஸின் சவ்வு 

திறந்து, பாகங்கள் ெவளிேயறியுள்ளன. ேசாப்பு சவ்வு மற்றும் கூரம்ுைன 

பகுதிகைள சுற்றியுள்ளது. ேசாப்பு தண்ணீரில் ைவரஸ் துண்டுகைள கழுவ 

எளிதாக்குகிறது.  
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படம் 4.1 இந்த படங்கள் ேசாப்பு ஒரு coronavirus சவ்ைவ எவ்வாறு அழிக்க முடியும் 

என்பைத காட்டுகின்றன. 

 

18. ைககைள முழுவதுமாக கழுவுவதின் மூலம் உங்கள் ைககளில் உள்ள ைவரஸ் 

முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுகிறது , ைககைள 40முதல் 60வினாடிகள் வைர  

கழுவேவண்டும் என WHO கூறுகிறது ேமலும் ைக கழுவுவதற்கான 

வழிகாடட்ுதலுக்கு கூடுதல் வளங்கள் பகுதிைய பாருங்கள். 

19. மற்ெறாரு ேசாதைனயில் ேசாப்புக்கு பதிலாக ைக சுத்தப்படுத்திைய 

பயன்படுத்தவும் ைக சுத்தப்படுத்திைய உபேயாகித்தும் COVID-19 ஐ பரப்பும் 

ைவரைஸ அழிக்கமுடியும் இது அழுக்கு அல்லது சளி இல்லாத ேபாது 

ைககளில் உபேயாகித்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் .சிறிதளவு ைக 

சுத்தப்படுத்திைய எடுத்து ைகயில் பரப்புங்கள் அைத கண்,மூக்கு,வாய் 

மற்றும் தீயில் இருந்து தவிரக்்கவும் ேமலும் ைக சுத்தப்படுத்திைய 

உபேயாகிப்பது குறித்த வழிகாடட்ுதலுக்கு கூடுதல் வளங்கள் பகுதியில் 

பாரக்்கவும்.  

20. ைககைள முழுவதுமாக கழுவேவண்டும் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள் .  

21. ைககைள கழுவுவதின் முக்கியத்துவத்ைத உணரத்்தும் நிபுணரின் கூற்று 

பின்வருமாறு : 

“இந்த ேநாய் ெதாற்றுக்கு எதிராக ேபாரிட நம்மிடம் கருவிகள் இல்ைல , இந்த 

சூழ்நிைலயில் சமூக இைடெவளிைய கைடப்பிடிப்பதும் , ைககைள 

கழுவுவதுேம முக்கிய பங்கு வகிக்கும் , மற்ற ேநாய்களுக்கு ஆன்டி ைவரஸ் 

மருந்துகள் , சிகிசை்சகள், மருந்துகள் என உள்ளன , அனால் இந்ேநாைய 

எதிரக்்க நம்மிடம் ஏதும் இல்ைல.” - Sweta Bansal, PhD, உயிரியல் இைண 

ேபராசிரியர், ஜார்ஜ்டவுன் பல்கைலக்கழகம், அெமரிக்கா 
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ெசயல்பாடுகள் :ைககைள கழுவுதல் குறித்து நீங்கள் 

என்ன ெசய்ய முடியும் (15-30mins): 

1. உங்கள் இதழில் பின்வரும் ேகள்விகளுக்கு பதில் அளியுங்கள் :  

a. ைககைள கழுவுதல் எவ்வாறுCOVID-19 ஐ பரப்பும் ைவரஸிடமிருந்து 

உங்கைள பாதுகாக்கும் என நிைனக்கிறீரக்ள் ?  

b. இப்ேபாது உங்கள் பதிைல மாற்றுகிறீரக்ளா? ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல?  

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: கற்றுக்ெகாண்டால் உங்கள் நடத்ைத மாறுவது 

தவறில்ைல , தண்ணீர ்அல்லது ேசாப்பு கிைடக்காத காரணத்தினால் நீங்கள் 

ைக கழுவவில்ைல என்றால் பரவாயில்ைல உங்களால் முடிந்தவைர 

ெசய்யுங்கள் .  

🛑 உடல் பாதுகாப்பு: ேசாப்பு மற்றும் ைக சுத்தப்படுத்தி ைவரைஸ அழிக்கும் 

என்பதால் , அதனால் உடெ்காள்ள கூடாது.   

2. இப்ேபாது நீங்கள் ேசாப்பு மற்றும் ைக சுத்தப்படுத்தி ெகாண்டு ைககளில் 

இருக்கும் ைவரைஸ எப்படி அழிப்பது என்று அறிந்தீரக்ள் இது குறிதத்ு உங்கள் 

அறிைவ மற்றவரக்ளுக்கு பகிரந்்து ெகாள்வதற்கான வழிைய ேதரவ்ு 

ெசய்யவும் . 

a. எண்ெணய் மற்றும் ேசாப்பு ெகாண்டு ெசய்த பரிேசாதைனைய வீட்டில் 

உள்ள நபருடன் இைணந்து ெசய்யுங்கள். ேசாப்பு எவ்வாறு ைவரஸ் 

அளிக்கிறது என்பைத விளக்குங்கள். 

b. 40 - 60 வினாடி வைரயிலான பாடை்ட ேதரந்்ெதடுதத்ு அைத 

பாடிக்ெகாண்ேட ைககைள கழுவவும்.  

3. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கள் COVID-19 ஒருவர ்எது சரி எது தவறு என முடிெவடுக்கும் 

திறனில் மாற்றம் அளிப்பைத பற்றி படித்ேதாம் (இது ெநறி முைற என்று 

அைழக்கப்படுகிறது) . பின்வருமாறு ஒருவர ்கூறியதாக கற்பைன ெசய்து 

ெகாள்ளுங்கள் "நான் எனது ைககைள கழுவ விரும்பவில்ைல. 

a. இைத ேகட்டபின் நீங்கள் எவ்வாறு உணருகிறீரக்ள், இது சரி என்று 

நிைனக்கிறீரக்ாளா ? 

b. நீங்கள் அந்த நபரிடம் என்ன கூறுவீரக்ள்? 

4. சில மக்களிடம் ேசாப்பு மற்றும் தூய நீர ்இல்லாமல் இருக்கலாம் அவரக்ளுக்கு 

ெபாது ைக கழுமிடம் அைமப்பது பற்றி ேயாசியுங்கள்? உங்களுக்கு என்ன 

ெபாருடக்ள் ேதைவப்படும் இைத குறிதத்ு வைரபடம் வைரந்து உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள நபருடன் பகிரந்்து ெகாள்ளவும். உதாரணத்திற்கு கீேழ உள்ள வைரபடம் 

பாருங்கள் 
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கூடுதல் வளங்கள்: 

எப்படி ைக கழுவ ேவண்டும்: WHO மூலம் உருவாக்க பட்டது ேமலும் எவ்வாறு ைக 

கழுவ ேவண்டும் என விவரிக்கிறது. 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1 

ைக கழுவுதலிற்கான ெசய்முைற விளக்கம்: இந்த வீடிேயா எவ்வாறு ைக கழுவ 

ேவண்டும் என விவரிக்கிறது WHO மூலம் உருவாக்க பட்டது ேமலும் எவ்வாறு ைக 

கழுவ ேவண்டும் என விவரிக்கிறது. 

https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14
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பணி 5: COVID-19 எவ்வாறு குடும்பங்கள் 

மற்றும் சமுதாயத்ைத பாதிக்கிறது ? 

டிஸ்கவர:் COVID19 இலிருந்து எங்கள் சமூகத்தில் உள்ள 

மக்கைள எவ்வாறு பாதுகாப்பது? (30-45 நிமிடங்கள்)  

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: இப்பணியில் நீங்கள் உங்களுக்ேகா அல்லது உங்கள் 

குடும்ப நபருக்ேகா ெதாற்று ஏற்பட்டால் என்ன ெசய்வது என்பது குறித்து 

சிந்திக்க ேவண்டும். இது பயத்திைன அளிக்கலாம் முடிந்தால் நீங்கள் உங்கள் 

ெபற்ேறாருடன் பராமரிப்பவருடன் அல்லது நம்பிக்ைகக்குரிய இைளஞரருடன் 

இைணந்து ெசயலாற்றுங்கள் ஏன் என்றால் சில கடினமான தைலப்புகைள 

நீங்கள் தனிேய சிந்திக்க ேதைவ இல்ைல.  

1. நீங்கள் கடந்த வாரத்தில் எத்தைன நபருடன் ேநரடியாகேவா அல்லது 

மைறமுகமாகேவா ெதாடரப்ு ெகாண்டீரக்ள்? அந்த எண்ணிக்ைகைய உங்கள் 

இதழில் எழுதவும் இைத பற்றி பின்னர ்மீண்டும் விவாதிக்கலாம். 

2. COVID-19பிரசச்ைனயின் சமூக மற்றும் ெபாருளாதார கண்ேணாட்டங்கைள 

ேயாசிதத்ு பின்வரும் ேகள்விகளுக்கு பத்தி அளியுங்கள் மற்றும் உங்கள் 

குடும்பத்தினைரயும் விவாதியுங்கள்:  

a. நீங்கள் எத்தைன ேபைர இன்று ேநரில் ெதாடரப்ு ெகாண்டீர ்? 

b. கடந்த வாரத்தில் நீங்கள் எத்தைன ேபைர  ேநரில் ெதாடரப்ு ெகாண்டீர ்

என நிைனக்கிறீரக்ள் ? 

c. COVID-19 க்கு எதிராக உங்கைள பாதுகாக்க நீங்கள் முன்ெனசச்ரிக்ைக 

எடுக்கிறீரக்ளா? அப்படியானால், நீங்கள் என்ன ெசய்கிறீரக்ள்?  

d. நீங்கள் ெதாடரப்ுெகாண்டிருக்கும் மக்கள் COVID-19 க்கு எதிராக தங்கைள 

பாதுகாக்க முன்ெனசச்ரிக்ைக  நடவடிக்ைக எடுக்கிறாரக்ள் என்று  

என்றால் உங்களுக்குத் ெதரியுமா? அப்படியானால், அவரக்ள் என்ன 

ெசய்கிறாரக்ள்?  

e. COVID-19 நம் வீடை்ட எப்படி பாதிக்கிறது என நீங்கள் நிைனக்கிறீரக்ள் ?  

f. COVID-19 நம் சமூகத்ைத எப்படி பாதிக்கிறது என நீங்கள் 

நிைனக்கிறீரக்ள் ? 

 

⇈ கற்றல் உதவிக்குறிப்பு: நீங்கள் ஒரு கணக்ெகடுப்பு நடத்தும் ேபாது, 

அைனவருக்கும் அேத ேகள்விகைளக் ேகளுங்கள். ஒவ்ெவாரு முைறயும் அேத 

வழியில் உங்கள் பதில்கைள பதிவு ெசய்யவும். உங்கள் பதில்கைள 
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அைனத்ைதயும் ஒன்றாக ைவத்திருங்கள், அதனால் நீங்கள்அவற்ைற நீங்கள் 

பின்னர் ஒப்பிடட்ு பாரக்்கலாம் !   

3. நீங்கள் பணி2,3,4 மற்றும் 5 இல் எடுதத் கணக்ெகடுப்புகளின் முடிவுகைள 

ஒன்றாக ேசருங்கள் , உங்களுக்கு எதாவது ேபாக்குகள் ெதரிகிறதா ? 

பதில்களில் என்ன ஒற்றுைமைய காண்கிறீரக்ள் என்ன ேவறுபாடு இருக்கிறது ? 

மக்களுக்கு  COVID-19 ஐ பற்றி ெதரிந்திருக்கிறதா? அவரக்ளுக்கு ெதரியாதது 

என்ன? ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டியது என்ன ? உங்கள் இதழில் இவற்ைற 

எழுதுங்கள்.  

புரிந்துெகாள்ளுங்கள்: நீங்கள் யாருடன் ெதாடரப்ு 

ெகாள்கிறீரக்ள்புரிந்து? (15 நிமிடங்கள்)    

1. உங்கள் வீட்டில் உள்ள அைனவைரயும் ேசரத்்து ஒரு பட்டியைல உருவாக்கவும். 

கடந்த வாரத்தில் நீங்கள் சந்தித்த அல்லது ேபசிய நபைரயும் பட்டியலில் 

ேசருங்கள் நீங்கள் எங்ேக சந்தித்திரக்ள் என்பேதா அவரக்ளின் வயேதா 

முக்கியம்மல்ல. எத்தைன நபர ்என எண்ணுங்கள். இவரக்ள் ''முதன்ைம 

ெதாடரப்ுகள் ''ஆவாரக்ள். நீங்கள் இைத ேமலிருந்து கீழாக எழுதி ைவத்து 

ெகாள்ளுங்கள் அல்லது கீழுள்ள ெதாடரப்ு மரத்திைன ேபால வைரந்து ைவத்து 

ெகாள்ளலாம். 

படம் 5.1 நீங்கள் 

ெதாடரப்ு மரத்தின் 

ேமல் இருக்கிறீரக்ள். 

உங்கள் “முதன்ைம 

ெதாடரப்ுகள்” நடுத்தர 

நடுத்தர வரிைசயில் 

இருப்பாரக்ள் மற்றும். 

உங்கள் இரண்டாம் 

நிைல ெதாடர்புகள் 

கிழ் வரிைசயில் 

இருப்பாரக்ள்.   
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2. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபரக்ைளயும் இவ்வாறு பட்டியைல உருவாக்க 

ெசால்லுங்கள். அந்த பட்டியலில் உள்ள நபரக்ைள உங்கள் வைரபடத்தின் கிழ் 

வரிைசயில் எழுதுங்கள். அவரக்ளும் நீங்கள் ெதாடரப்ு ெகாண்டவராகேவ 

கருதப்படுவார.் அவரக்ள் ''இரண்டாம் நிைல ெதாடரப்ுகள்" என 

அைழக்கப்படுவாரக்ள்.  

 

 🛑   உடல் பாதுகாப்பு: நீங்கள் சமூக இைடெவளி வாய் மற்றும் மூக்ைக மூடி 

மைறத்தல் மற்றும் ைககைள கழுவுதல் குறித்து அறிந்துள்ளரீக்ள். எனேவ 

நீங்கள் மக்களுடன் ெதாடரப்ு ெகாள்ளும் ேபாது ேமற்கூறிய உபாயங்கள் 

பயன்படுத்தி உங்கைள பாதுகாத்து ெகாள்ளவும்.  

3. உங்கள் ெதாடரப்ு மரத்திைன மதிப்பிடுங்கள். அைனவருக்கும் ஒேர 

எண்ணிக்ைக வருகிறதா? இல்ைல சிலருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா?  

4. ேவைலக்குச ்ெசல்வது, சந்ைதக்குச ்ெசல்வது, மத விழாவில் கலந்துெகாள்வது, 

அல்லது முதிேயாைர கவனித்தல் ேபான்ற உங்கள் வீடட்ு அல்லது சமூகத்திற்கு 

ஆதரவளிக்க ெநறிரீதியாகேவா அல்லது ெபாருளாதார ரீதியாகேவா நிைறய 

ெதாடரப்ுகைள ெகாண்டவரக்ள் இருக்கிறீரக்ளா?  

5. ஒரு வீடிேயா அல்லது ெதாைலக்காட்சி நிகழ்சச்ியில் மக்கைள பாரக்்கும்ேபாது 

அல்லது ஒரு புத்தகத்தில் படிக்கும்ேபாது இந்த நடவடிக்ைகைய 

முயற்சிக்கவும். கைதயில் வரும் நபரக்ளுக்கு ஒரு ெதாடரப்ு மரத்திைன 

வைரயும். 

6. ஏன் ெதாடரப்ுகைள கண்காணிப்பது முக்கியம்? இந்த தகவைல ெகாண்டு 

சமுதாயத்தில் உள்ளவரக்ள் யாருக்கு ைவரஸ் உள்ளெதன அறியமுடியுமா? 

இந்த தகவல் சுகாதார ஊழியரக்ளுக்கு COVID-19 பரவுதல் பற்றிய புரிதைல 

உண்டாக்கும்?  

“ேநாய் ெதாற்று உள்ள நபருடன் ெநருங்கிய ெதாடர்பில் இருக்கும் ஒருவர ்

தனக்கு ெதாற்று ஏற்படும் அபாயத்தில் இருப்பதுடன் மற்றவரக்ளுக்கும் அைத 

பார்ப்பமுடியும். எனேவ இந்த ெதாடர்புகைள கண்காணிப்பதன் மூலம் 

ஒருவருக்கு ேதைவயான சிகிசை்ச அளிக்க முடியும் அல்லது ெதாற்று 

ஏற்படாமல் தவிரக்்க முடியும். இைத ெதாடர்பு கண்காணிப்பு என 

அைழக்கிேறாம்.12” -உலக சுகாதார அைமப்பு 

7. ெதாடர ்கண்காணிப்பு முக்கியமானது ஏெனன்றால்  

a. COVID19 ஐ எதிரக்்க சமூக இைடெவளி கைடபிடித்தல் ைவையயும் 

மூக்ைகயும் மைறத்தல் மற்றும் ைககைள கழுவுதல் மடட்ுேம 

கருவிகளாகும் 
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b. இது ஒரு புது ைவரஸ் இதற்கு இன்னும் தடுப்பு மருந்து 

கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல  (எஸ் Bansal), தனிப்பட்ட ெதாடரப்ு, ஏப்ரல் 23, 

2020)   

c. தற்பேபாைதைய தகவலின் படி பிற ைவரசினால் பாதிக்கப்பட்டவைர 

விடCOVID19 ஆல் பாதிக்கப்பட்டவரக்ேள அதிகம் எவ்வளவு நபரக்ள் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர ்என்பைத அறிய ேபாதுமான தகவல்கள் 

அறிவியலாளரக்ளிடம் இல்ைல (எஸ் Bansal), தனிப்பட்ட ெதாடரப்ு, ஏப்ரல் 

23, 2020). 

d. மக்கள் ஆேராக்கியமாக ேதாற்றம் அளித்தாலும் அவரக்ள் மூலமாகவும் 

ைவரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளது .6 

e. ெதாடரப்ு கண்காணிப்பின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவைர அறிந்து தனிைம 

படுத்த முடியும் மற்றும் ைவரஸ் பரவுவைத தடுக்க முடியும் .6  

8. மரத்திைன வைரந்து முடித்திருப்பீரக்ள் இப்ேபாது அதில் உள்ள முதன்ைம 

ெதாடரப்ுகைளயும் இரண்டம் நிைல ெதாடரப்ுகைளயும் எண்ணுங்கள் அந்த 

எண்ணிக்ைகைய டிஸ்கவர ்பகுதில் உள்ள முதல் படியில் எழுதவும் நீங்கள் 

முன்பு எழுதியைத விட அதிகரித்துள்ளதா இல்ைல குைறந்துள்ளதா உங்களின் 

கணிப்பு சரியாக இருந்ததா? 

9. உங்கள் ெதாடரப்ு மரத்தின் வைரபடத்ைத உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் பகிரந்்து 

ெகாள்ளுங்கள் பின்பு இந்த ேகள்விகைள ேகளுங்கள் : 

a. நமது முதன்ைம மற்றும் இரண்டாம் நிைல ெதாடரப்ுகைள எவ்வாறு 

குைறப்பது? 

b. ெவளி நபரக்ைள சந்திப்பைத எவ்வாறு தவிரக்்கலாம்?  

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: சில சமயங்களில் வீட்டில் உள்ள நபரக்ளால் ெவளி 

நபரக்ைள சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது எனேவ ெவளிேய ெசல்லும்ேபாது 

உரிய பாதுகாப்புடன் ெசல்ல மறக்காதீரக்ள். 

ெசயல்பாடுகள் : உங்கள் வீட்டில் COVID-19 என்ன ெசய்ய 

ேவண்டும்  

1. உங்கள் முதன்ைம ெதாடரப்்புகளில் ஒருவருக்கு ேநாய் ெதாற்று இருப்பது 

உங்களுக்கு ெதரிய வந்தால் என்ன ெசய்விரக்ள்? இது உங்கள் இயல்பு 

வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு பாதிக்கும்? நீங்கள் வீட்டிேலேய இருப்பது குறித்தும் 

தனிைமயில் இருப்பது குறித்தும் கவைல ெகாள்கிறீரக்ளா? நீங்கள் உங்கள் 

பழக்கங்கைள எவ்வாறு மாற்றிக்ெகாள்வீரக்ள்?  
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2. ேமற்கூறிய சவால்கள் அைனத்ைதயும் தனிப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 

மடட்ுமல்லாது சமூகத்திற்கும் மற்றும் நாட்டிற்கும் ெபாருந்தும். இசச்ூழைல 

பின் வரும் கூற்று விளக்கம். : 

“ COVID-19ஐ ஒரு உலகளாவிய ெதாற்றாக பாரக்்கும் ெபாது இந்ேநாய் பல 

வைககளில் அழுத்தத்ைத தரலாம் இது எல்லா நாடுகள் மீதும், இந்ேநாய் 

ெதாற்றுேநாய் முழு நாடுகளிலும் நம்பமுடியாத அழுத்தங்கைள ைவக்க 

முடியும், மக்களின் வாழ்க்ைக, சுகாதார அைமப்புகள், வணிகங்கள், நகராட்சி 

ேசைவகள், பள்ளிகள்-எல்லாவற்ைறயும் பாதிக்கிறது. இந்ெநருக்கடியின் ெபாது 

ெநகிவுத்தன்ைமயுடன் இருக்க மக்கள் திட்டமிடட்ு பணியாற்றேவண்டும்.” – 

லிசா கூப்பர், MD, MPH, மருத்துவர், ெபாது சுகாதார ஆராய்சச்ியாளர், ஜான்ஸ் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழகம், அெமரிக்கா மற்றும் கானா 

3. மக்கள் பிறைர சந்திப்பைத குைறத்தாலும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபருக்கு 

ேநாய் ேதாற்று வர வாய்ப்புள்ளது இைத பற்றி நிைனக்க உங்களுக்கு பயமாக 

இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இத்திட்டத்ைத கற்றுள்ளரீக்ள். நாம் பாதுகாப்பாக 

உணர ஒேர வழி அப்பிரசச்ைன குறித்து அறிந்து ெகாள்வது மடட்ும் ஆகும். 

கிேழ உள்ள கண்ேணாட்டத்ைத படித்து அது எவ்வாறானது என குறித்து 

ைவத்து ெகாள்ளுங்கள் . 

“ஒரு நபர் ேநாய்வாய் பட்டிருந்தால் நீங்கள் அவைர ெநருங்கும் ேபாது 

முகக்கவசம் அணிய ேவண்டும். அவரக்ளுக்கு காய்சச்ல் அல்லது ெதாடர் 

இருமல் இருந்தால் மருத்துவைர அணுகி COVID-19 ெதாற்று இருக்கிறதா என 

பரிேசாதிக்க ேவண்டும். பரிேசாதைன முடிவுகள் வரும் வைர சமூக 

இைடெவளிைய கைட பிடிக்கவும். அவரக்ளுக்கு மூசச்ு விட சிரமமாக இருந்தால் 

உடேன மருத்துவைர ெதாடர்புெகாள்ளவும். முடிந்தால் ேநாய்வாய்பட்டவைர 

தனி அைறயில் தங்க ைவத்து அவருக்ெகன தனி ெபாருடக்ைள நியமிக்கவும். 

அவற்ைற முைறயான கிருமி நாசினி ெகாண்டு சுத்தம் ெசய்யேவண்டும்.” - 

காசி ேமாரக்ன், குயூனிகா ேபண்திறன் ஒருங்கிைணப்பாளர், கூப்பர்/ஸ்மித், 

Lilongwe, Malawi 

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: உங்களுக்கு ெதரிந்த நபருக்ேகா அல்லது வீட்டில் 

உள்ள நபருக்ேகா ெதாற்று ஏற்பட்டால் அது அவரக்ளின் தவறல்ல. அவர ்மீது 

கருைணயும் இரக்கமும் ெகாள்ளுங்கள். 

4. ஒருவர ்ேநாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத 

குடும்பத்தினருடன் ஆேலாசியுங்கள் , ேசரந்்து திட்டமிடுங்கள் முடிவுகைள 

குறித்து ைவத்து ெகாள்ளுங்கள்: 

a. சமூக இைடெவளி கைடபிடித்து எவ்வாறு ஒவருக்கு உதவ முடியும்? 
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b. பாதிக்கப்பட்டவர ்தான் வருமானம் ஈடட்ுபவர ்என்றால் அைத எவ்வாறு 

எதிரக்்ெகாள்வது? 

c. அதனால் ஏற்படும் ெபாருளாதார பரிசீலைனக்கு யாைவ? 

கூடுதல் வளங்கள்: 

வாஷிங்டன் ேபாஸ்ட் Coronavirus சிமுேலட்டர:் ைவரஸ் ஒலிபரப்பு மற்றும் சமூகம் 

பரவல் ஒரு உருவகப்படுத்துதல் (பல ெமாழிகளில் கிைடக்கும்).  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 

ேஹாம் Corona அைமசச்ர ்உருவகப்படுத்துதலில் அறிவியல்: உலகம் முழுவதும் 

நாடுகள் எதிரெ்காள்ளும் கடினமான ெபாருளாதார, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

ேதரவ்ுகைள விளக்குகிறது மற்றும் எந்த ெகாள்ைகயின் வரத்்தக ஆஃப் பிரதிபலிப்பு 

எளிதாக்கும் ஒரு உருவகப்படுத்துதல்.  

https://corona.scienceathome.org/ 
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டாஸ்க் 6: பிரசச்ைன குறித்த தகவல் 

அறிந்திருப்பது எவ்வாறு உதவுகிறது ?  

டிஸ்கவர:் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபரக்ள் COVID-19 

பற்றிய தகவல்கைள எங்ேக ெபறுகிறாரக்ள்? (15-30 

நிமிடங்கள்) 

1. உங்கள் பத்திரிைகயில் பின்வரும் தகவல்கைள ேசகரிக்க உங்கள் வீட்டில் 

உள்ள ஒவ்ெவாரு நபரக்ைளயும் ேபட்டி எடுங்கள் : 

a. நீங்கள் COVID-19 பற்றிய தகவல்கைளப் ெபறும் வழிகள் யாைவ? 

(உதாரணங்கள்: வீட்டில் உள்ள நபரக்ள்,வாடஸ்ாப், TikTok, துண்டு 

பிரசுரங்கள், ெதாைலக்காட்சி, வாெனாலி, YouTube, டவ்ிட்டர,் Snapchat) 

b. இந்த ஆதாரங்களில் COVID-19 பற்றிய புதிய தகவல்கைள ெபற நீங்கள் 

எைத மிகவும் நம்புகிறீரக்ள்?முதல் 3 வழிகைள எழுதவும். ஏன் அைத 

மிகவும் நம்புகிறீரக்ள்? 

c. இந்த ஆதாரங்களில் இருந்து COVID-19 பற்றிய தகவல்கைள 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்துெகாள்கிறீரக்ளா? ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல? 

d. நீங்கள் COVID-19 பற்றிய புதிய தகவல்கைள  ெபறும் ேபாது: 

i. நீங்கள், மற்றவரக்ளுடன் அைத பகிரந்்து ெகாள்வதற்கு முன்பு அந்த 

தகவல்கள் எங்கிருந்து வந்தன என்பைத விசாரிக்கிறீரக்ளா? ஏன் 

அல்லது ஏன் இல்ைல? 

ii. நீங்கள் பகிரந்்து ெகாள்ளும் முன் மற்ற ஆதாரங்களும் அந்த 

தகவல்கைள உள்ளடக்கியிருக்கிறதா என்று நீங்கள் 

விசாரிக்கிறீரக்ளா? ஏன் அல்லது ஏன் இல்ைல?  

e. COVID-19 பற்றி தவறான தகவைலப் ெபறுவது பற்றி நீங்கள் எவ்வளவு 

கவைலப்படுகிறீரக்ள்? ஏன்? 

“அரசாங்கம் மற்றும் விஞ்ஞானிகளிடமிருந்து மடட்ுேம தைலைம பண்பு 

வரேவண்டும் என்று இல்ைல , அது ஒரு சமூகத்ைத பற்றிய நம்பகமான 

தகவைல தரும் நபரிடம் இருந்தும் வரலாம்.” –  டாக்டர் லிசா கூப்பர், ஜான் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழகம், அெமரிக்கா & கானா 
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2. நீங்கள் தகவல் ெபற உபேயாகிக்கும் மூலங்கைள அதிகமாக 

பயன்படுத்துவதில் இருந்து வரிைசப்படுத்தவும். 

3. முதல் முன்று முழங்காைல கண்டுபிடியுங்கள். 

4. COVID-19 ஐ குறிதத்ு ெசய்திகைள அம்மூன்று மூலங்கள் மூலம் ேசகரியுங்கள். 

உங்களால் முடியவில்ைல எனில் உங்கள் குடும்பத்தினைர உதவிக்கு 

அைழக்கவும். 

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள் : COVID-19 ஐ குறித்து தகவல்கள் 

நம்பிக்ைக தன்ைம உைடயதா என எவ்வாறு அறிவது? 

(30-60 நிமிடங்கள்) 

1. COVID-19 பிரசை்னைய பின்வரும் சமூக கண்ேணாட்டத்தில் ேயாசியுங்கள். 

“வதந்திகள் ைவரைஸ விட ேவகமாக பரவும் ேமலும் மிக 

ஆபத்தானைவ.” 

“நம் ேநாய் ெதாற்ைற எதிரத்்து மடட்ும் ேபாராடவில்ைல infodemic.13” 

ஐ எதித்து ேபாரிடுகிேறாம்” - Tedros Adhanom Ghebreyesus, இயக்குனர் 

ெஜனரல், உலக சுகாதார அைமப்பு  

“இந்த COVID-2019 என்பது ேதைவக்கு அதிகமாக தகவல்கள் 

கிைடப்பது. சில தகவல்கள் துல்லியமாக இருக்கலாம் சில 

தகவல்கள் உண்ைமயான தகவல்கைள ெபற முடிவதில்ைல. 

ேதைவயான ேபாது வழி காட்டுதலும் கிைடப்பதில்ைல. COVID-19 

பற்றி சரியான ேநரத்தில் நம்பகமான தகவல்கைள ெகாடுக்க WHO 

ேதைவயான முயற்சிகைள ெசய்து வருகிறது வதந்திகைளயும் 

புரளிகைளயும் தவிரக்்க WHO குழுக்களாக ெசயல்படுகிறது .14” -

நிைலைம அறிக்ைக #13, பிப்ரவரி 2, 2020, உலக சுகாதார அைமப்பு 

a. COVID-19 பற்றிய ெபாய்யான அல்லது நம்பமுடியாத மற்றும் வதந்திகள் 

எல்லா இடத்திலும் உள்ளன.  

b. ைவரைஸ ேபாலேவ வதந்திகளும் ேவகமாக பரவும் உங்களுக்கும் 

மற்றவரக்்கும் ெபாய்யான தகவல் தீங்குவிைளவிக்கும்.  

c. வதந்திகளும் ெபாய்யான தகவல்களும் ஒருவரின் சிந்தைனைய 

மாற்றக்கூடியது. அைத நம்பி மக்கள் தம்ைம பாதுகாக்காமல் இருந்தால் 

அது ைவரைஸ பரப்ப வழிவகுக்கும்.  
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d. சிலர ்வதந்திகைள ெதரிந்ேத பரப்பலாம். விழிப்புடன் இருங்கள்.   

e. சிலர ்ெதரியாமல் ெபாய்யான தகவல்கைள பரப்பலாம் அவரக்ளுக்கும் 

அது தீங்கு விைளவிக்கும் என அறியாமல் அவரக்ள் அைத 

பரப்புகிறாரக்ள்.    

f. ைவரைஸ தடுப்பது ேபாலேவ நாம் வதந்திகைள தடுக்கேவண்டும் 

அைனவரும் ஒன்றிைணந்து இசெ்சயைல ெசய்ய ேவண்டும்.  

g. ெபாய்யான ெசய்தி எதுெவன அறிவேத முதல் படி ஆகும்.  

h. ஒரு தகவைல படித்தவுடன் அதன் நம்பகத்தன்ைமைய ஆராயுங்கள் 

அதன் தன்ைமைய உணராதவைர அைத பகிர ேவண்டாம். 

i. நீங்கள் ேசகரித்த அைணத்து தகவைலயும் ஒன்றாக ேசருங்கள். அதில் 

எது நம்பகமான தகவேலா அைத பகிருங்கள். இல்ைலெயனில் அவற்ைற 

பகிர ேவண்டாம்: 

விசாரைண #1 நின்று நிதானித்து ேயாசியுங்கள்.  

a. நீங்கள் வாசித்த ெசய்தி தகவல் உங்கைள எவ்வாறு உணர ெசய்தது? அது 

உங்களின் ேகாபமான உணரச்ச்ிைய ஏரப்டுத்தியதா? ஆம் எனில் அந்த 

தகவைல நீங்கள் பகிர ேவண்டாம்.  

விசாரைண #2 மூலத்ைத விசாரிக்கவும். 

a. யார ்அந்த தகவைல உருவாக்கியது? உதாரணமாக பத்திரிைகயாளரக்ள், 

சராசரி நபர,் தகுதி வாய்ந்த நிபுணர.் உங்களுக்கு அது நல்ல 

மூலத்திலிருந்து வந்த தகவல் என ேதான்றினால் பகிருங்கள் 

இல்ைலெயனில் பகிரும் முன் சிந்தியுங்கள் 

b. தகவலில் குறிப்பிடட்ுள்ள ேததிைய சரி பாருங்கள் சில ேநரங்களில் 

பைழய ெசய்திகைள புதிது ேபால பரப்பவும் வாய்ப்புள்ளது. COVID-19 

குறித்து நாம் ெபறும் தகவகள் நாளுக்கு நாள் மாற வாய்ப்புள்ளது. 

ேததிைய பாரத்்தீரக்ளா? அது சாரியாக இருந்தால் பகிரவும் 

இல்ைலெயனில் பகிரும் முன் சிந்தியுங்கள்.  

விசாரைண #3 உண்ைமயான மூலத்தின் சுவடுகைள ஆராய்ந்து கண்டறியுங்கள். 

a. ெசய்திைய பரப்பியவர ்அதன் உண்ைமயான முழ தகவல்கைள 

ேமற்ெகாள்ைககைள இைணத்துள்ளாரா? அது சாரியாக இருந்தால் 

பகிரவும் இல்ைலெயனில் பகிரும் முன் சிந்தியுங்கள். 

b. மூலத்திைன மற்றவர ்உதவிெகாண்டு ேமலும் விசாரியுங்கள் 

இல்ைலெயனில் பகிரும் முன் சிந்தியுங்கள்.. 
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c. உங்களால் ேமற்ெகாண்டு மற்றும் தரவுகைள கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் 

அது உண்ைமயான மூலத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதா என ஆராயுங்கள் 

உண்ைமயில்ைலெயனில் பகிர ேவண்டாம்.  

விசாரைண #4 சிறந்த கவேரஜ் 

a. ேவறு மூலங்கள் COVID-19 பற்றிய ெசய்திகைள ெவளியிடலாம் அது 

உங்கள் பட்டியலில் உள்ளதா என பாரக்்கவும் ஆம் எனில் பகிரவும் 

இல்ைல என்றால் பகிரும் முன் சிந்திக்கவும். 

b. உங்கள் மூலத்ைத ேபாலேவ பிறர ்நம் ெசய்திகைள 

ெவளியிடுகிறாரக்ளா? ஆம் எனில் பகிரவும் இல்ைல என்றால் பகிரும் 

முன் சிந்திக்கவும் . 

c. நீங்கள் ஒரு ெசய்திைய பகிரும் முன் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபரிடம் அது 

பற்றி ேபச முடியுமா. ஆம் எனில் பகிரவும் இல்ைல என்றால் பகிரும் முன் 

சிந்திக்கவும் 

2. நீங்கள் பாரத்்த அைணத்து தகவல்களிலும் எந்த தகவைல நீங்கள் அதிகமான 

நம்பகதத்ன்ைம வாய்ந்தது என நிைனக்கிறீரக்ள்? ஏன்? உங்கள் கருதத்ுக்கைள 

எழுதுங்கள். 

3. நீங்கள் பாரத்்த அைணத்து தகவல்களிலும் எந்த தகவைல நீங்கள் குைறவான  

நம்பகதத்ன்ைம வாய்ந்தது என நிைனக்கிறீரக்ள்? ஏன்? உங்கள் கருதத்ுக்கைள 

எழுதுங்கள். 

ெசயல்படுங்கள்: infodemic இன் ேபாது தகவல் 

ெபற்றியிருக்க நமது திட்டம் என்ன?  (15-30 நிமிடங்கள்) 

1. இந்த பிரசை்னயினால் ஏற்படும் சமூக மற்றும் ெபாருளாதார 

கண்ேணாட்டங்கைள பின்வரும் கூற்றின் மூலம் சிந்தியுங்கள். 

“இந்ேநாய் ெதாற்றின் காலங்களின் தம்ைமயும் பிறைரயும் பாதுகாக்க 

இயலாதவரக்ேள மிகவும் ஆபத்தான நிைலயில் உள்ளனர். அவரக்ளுக்கு 

இைணய வசதி மற்றும் ெதாைலேபசி வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம் அது 

அவரக்ைள சமூகத்திடம் இருந்து தனிைமயாக்குகிறது. தகவல் இல்லாததால் 

அவரக்ள் தங்கைள பாதுகாக்க முடியாமல் ேபாகிறது. வரலாற்று மற்றும் 

தற்ேபாது நடக்கிற அனுபவங்கள் மூலம் அவரக்ளுக்கு தம்ைம காக்க ேவண்டிய 

அைமப்புகள் மீது அவ நம்பிக்ைக எழலாம்..” – டாக்டர் லிசா கூப்பர், ஜான் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழகம், அெமரிக்கா & கானா 
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COVID-19 infodemic அறிந்துதிருப்பேத முதல் படி ஆகும். உங்கள் நண்பேரா அல்லது 

குடும்பத்தினேரா ஒரு தகவைல கூறினார ்என்பதால் அது முற்றிலும் உண்ைம 

என நம்ப கூடாது. ெபாய்யான தகவைல தடுத்த நிறுதத்ிவேத இப்ேபாது நம்மால் 

ெசய்ய முடிந்தது. புதிய தகவைல எவ்வாறு ஆராய ேவண்டும் என்பதற்கான 

திட்டம் வகுப்பது இரண்டம் நிைலயாகும். 

2. நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத படிப்படியாய் படட்ியலிடுங்கள். 

a. COVID-19 infodemic பற்றிய உங்களின் பதிலில்லா ேகள்விகைள 

பட்டியலிடுங்கள்.  

b. ஒரு தகவல் உண்ைம என அறிய உங்களிடம் நீங்கேள ேகடக்ும் ேகள்விகள் 

என்ன? 

c. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபரக்ளும் ெபாய்யான தகவல்கைள தடுக்க 

ெசய்யும் வித்யாசமான வழிகள் என்ன? 

d. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள நபரக்ளும் நம்பகத்தன்ைம வாய்ந்த 

தகவல்கைள பற்றி சமூகத்தில் விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்த ெசய்யும் 

வித்யாசமான ெசயல்கள் என்ெனன்ன? 

கூடுதல் வளங்கள்: 

WHO Coronavirus ேநாய் (COVID-19) ெபாது ஆேலாசைன: கடட்ுக்கைத பஸ்டரக்ள் 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

 

ஸ்மித்ேசானியன் பத்திரிைக கடட்ுைர: COVID-19 பற்றி தவறான தகவல்கைள 

தவிரக்்க எப்படி 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-

180974615/ 

 

WHO Coronavirus (COVID-19) ெசய்திகள் 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news 

 

குழந்ைதகளுக்கு ைசபர ்பாதுகாப்பு விளக்கும் UNODC இன் ெபாருடக்ள் 

https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html 
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பணி 7: நான் இப்ேபாது என்ன 

நடவடிக்ைககைள எடுக்க முடியும்?      

டிஸ்கவர:் என் ெசயல் திட்டத்தில் நான் என்ன ேசரக்்க 

ேவண்டும்? (30 நிமிடங்கள்) 

1. உங்கள் பணியில் சமூக இைடெவளி , ைக கழுவுதல் , வாய் மற்றும் மூக்ைக 

மூடுதலில் குறிதத்ு நாம் ெசய்த பரிேசாதைனைய சிந்தியுங்கள் உடல் 

பாதுகாப்பு குறிதத்ு நாம் மாதிரிைய பயன்படுத்துவது எவ்வாறு நமக்கு 

பாதுகாப்பிைன அளிக்கின்றது என உணரத்்துகிறது இந்த ெசயல் பாடுகள்  

COVID-19 ,பரவும் ேவகத்ைத எவ்வாறு குைறப்பது எனவும் உணரவ்ு ரீதியாக 

இசச்ூழ்நிைலயில் நம்ைம காத்து ெகாள்வது எவ்வாறு எனவும் 

கற்பித்திருக்கிறது,  நீங்கள் COVID-19 பற்றிய சமூக , ெபாருளாதார , சுற்றுசூழல் 

மற்றும் ெநறிமுைற கண்ேணாட்டங்கள் பற்றியும் மரியம் மற்றும் ஆேண 

ேபான்ற அறிவியலாளரக்ளிடமிருந்து அறிந்தீரக்ள் 

⇈ கற்றல் உதவிக்குறிப்பு: உங்கள் அனுபவங்கைள பிரதிபலிக்க உதவ உங்கள் 

பத்திரிைகையப் பயன்படுத்தவும். 

2. ெதாகுதி COVID-19 உங்கள் இதழில் , இத்திட்டத்தின் தைலப்ைப (COVID-19-நான் 

என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் எவ்வாறு பாதுகாத்து ெகாள்வது )எழுதி 

வட்டமிடுங்கள் பின்பு உங்களால் என்ெனன்ன நிைனவுபடுத்தமுடிகிறேதா 

அவற்ைற எழுதுங்கள் , நீங்கள் என்ெனன்ன ெசயல்கைள ெசய்தீரக்ள் 

ேதைவயான ேநரத்ைத எடுத்து ெகாள்ளுங்கள் .  

3. உங்கள் பட்டியைல பாருங்கள்COVID-19இடம் இருந்து உங்கைள பாதுகாக்க 

உங்களுக்கு என்ெனன்ன வியூகங்கள் உதவியது என நிைனவு கூறுங்கள் , 

அதில் சிலவற்ைற வட்டமிடுங்கள் .  

4. இப்ேபாது உங்கள் குடும்பத்தினரிடம் கலந்து ஆேலாசித்தவற்ைற 

பட்டியலிடுங்கள் பின்வரும் ேகள்விகைள பற்றி சிந்தியுங்கள் :  

a. எத்தைன ேபர ்வீட்டில் வாழ்கிறாரக்ள்?  

b. எத்தைன தைலமுைறகள்?  

c. யாேரனும் ேநாய் வாய் படட்ுள்ளனரா ?   

d. ஒரு நாளில் எத்தைன நபருடன் ெதாடரப்ுெகாள்கிறீரக்ள் ? 

i. வாழ்க்ைகயில் ெபரும்பாலான சவால்கைள ேபாலேவ, 

இசச்வாலுக்கும் சரியான தீரவ்ு ஒன்றும் இல்ைல. இந்த சிக்கைல 
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தீரக்்க ஒன்றாக ெசயல்படும் பல நடவடிக்ைககள் ேதைவபடும் . 

மீண்டும் உங்கள் குறிப்புகைள அடக்கிய  தாைளப் 

பாருங்கள்,இப்ேபாது உங்களிடேம இந்த ேகள்விைய ேகளுங்கள், 

“எந்த ஒன்றிரண்டு ெசயல்பாடுகள்எனக்கு, என் குடும்பம், 

மற்றும்/அல்லது என் சமூகத்தினருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் என்று நான் நிைனக்கிேறன்?”  

ii. இந்த நடவடிக்ைககள் சமூக, ெபாருளாதார, ெநறிமுைற மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்ேணாட்டங்களுக்கு பதிலளிக்குமா? ஆம் எனில் 

எவ்வாறு ?  

5. இரண்டு அல்லது மூன்று ெசயல்கைளத் ேதரந்்ெதடுதத்ு நீங்கேள 

ேகடட்ுக்ெகாள்ளுங்கள், “இந்த ெசயல்கைள ஆதரிக்க என்னிடம் என்ன 

ஆதாரம் இருக்கிறது?” 

6. நீங்கள் உணரும் இரண்டு அல்லது மூன்று ெசயல்கள் உங்களுக்கும், உங்கள் 

குடும்பத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் சிறப்பாக ெசயல்படும். ஒன்றாக ெசயல்படும் 

பல நடவடிக்ைககள் ெகாண்ட ஒரு ெசயல் திட்டம், ஒரு ஒருங்கிைணந்த ெசயல் 

திட்டம் என்று அைழக்கப்படுகிறது, எனேவ ெதாழில்நுட்ப ரீதியாக, நீங்கள் 

உங்கள் முதல் ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டத்ைத உருவாக்கியுள்ளரீக்ள்! 

✔ உணரச்ச்ி பாதுகாப்பு: உங்கள் ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டம் ைகைய 

கழுவுதல் மற்றும் சமூக இைடெவளி  மற்றும் உணரச்ச்ிகைள பதிவு ெசய்ய ஒரு 

பத்திரிைக ைவத்திருப்பது, ஒரு இைளஞருடன் ேபசுவது ேபான்ற உணரச்ச்ி 

பாதுகாப்பு குறிப்புகள், உடல் நடவடிக்ைககைள உள்ளடக்கலாம். 

புரிந்து ெகாள்ளுங்கள் : நான் ஒரு காரியத்ைத மடட்ுேம 

ெசய்ய ேவண்டுமா ? (15 நிமிடங்கள்) 

1. இன்று மிகவும் சவாலான பிரசச்ிைனகள் சிலவற்றிற்கு உலகம் முழுவதும் 

இருந்து விஞ்ஞானிகள் ஆராய்சச்ி ெசய்து வருகின்றனர,் ெகாசுவால் பரவும் 

ேநாயிலிருந்து   ேபாதுமான உணவு மற்றும் COVID-19 அணுகல் வைர, எனேவ 

ஒரு ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டம் வளரப்்பைத  அங்கீகரிக்க ேவண்டும்.   

2. பல ெசயல்கைள இைணத்து பிரசச்ைனயின் பல்ேவறு கண்ேணாட்டங்கைள 

(சமூக, ெபாருளாதார, சுற்றுசச்ூழல், ெநறிமுைற) அைனத்ைதயும் உைரயாற்ற 

உதவுகிறது. நீங்கள் உருவாக்கிய ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டம் உலக 

சுகாதார அைமப்பு, UNICEF, மற்றும் ேநாய் கடட்ுப்பாடு மற்றும் தடுப்புக்கான 

ைமயங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பரிந்துைரக்கப்பட்ட திட்டங்கைளப் ேபாலேவ 

இது காரணங்களில் ஒன்றாகும். (இங்ேக ஒவ்ெவான்றிற்கும் கீேழ இருந்து 
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வளங்கைளப் பயன்படுத்தவும்) ஒவ்ெவான்றும் நீங்கள் ெசயல்கைள இைணக்க 

பரிந்துைரக்கிறது.  

 

“ெதாற்றுேநாய்கைளப் பற்றி எனக்கு மிகவும் சுவாரசியமாக இருக்கிறது, 

ெபாதுவாக ெபாது சுகாதார அவசரநிைலகள், அைவ மிகவும் சிக்கலானைவ 

மற்றும் பல ேவறுபட்ட சிறப்புகள், மக்கள், சமூகங்கள், சூழல்கள் மற்றும் 

விஞ்ஞானங்கள் அைனவரும் விைரவாக ஏற்பாடு ெசய்து ஒரு (ஒருங்கிைணந்த) 

தீர்வு கண்டுபிடிக்க ஒன்றாக ேவைல ெசய்ய ேவண்டும். COVID-19 இது ஒரு 

ஒருங்கிைணந்த தீர்ைவ ேகாருவதால் ஒரு சரியான உதாரணம் ஆகும்.” - ஆன் 

ெமக்ெடாேனா, MD, MPH, ெபாது சுகாதார அவசர அதிகாரி, ஸ்மித்ேசானியன் 

ெதாழில் சுகாதார ேசைவகள், அெமரிக்கா 

“COVID19 வழக்கில், நாடுகள் நிைலைமைய எதிர்ெகாள்ள முடியும் ஒரு பல்துைற 

(ஒருங்கிைணந்த) பதிைல நிைலநிறுத்துவதற்கு மிக ேவகமாக நகரத்்த 

ேவண்டும் என்று நாங்கள் கண்டிருக்கிேறாம். தங்கள் வாழ்வாதாரத்ைத 

ெவளிேய ெசன்று ேவைல ெசய்வைதச ்சார்ந்து இருந்தால், ஏைழ குடும்பங்கள் 

ஏைழ குடும்பங்கள் சமூக இைடெவளிைய எவ்வாறு கைடபிடிக்க முடியும்  ? 

உள்நாட்டு வன்முைற அல்லது குழந்ைத துஷ்பிரேயாகம் இருந்தால் நாம் ெபாது 

கட்டுப்பாடை்ட எப்படி விதிக்க முடியும்? ஒரு ெவடிப்பின் ேபாது வீடற்ற 

மக்களின் பிரசச்ிைனைய நாம் எப்படி உைரயாடுவது? நாம் இன்னும் 

மருத்துவமைனயில் படுக்ைககள் அல்லது புதிய தடுப்பூசி மீது கடுைமயாக 

உைழக்க முடியும் ஆனால் இதற்கிைடயில், மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க 

ேவண்டும் மற்றும் உணவு, நீர், கல்வி அணுகல் ேவண்டும்.” -டாக்டர ்மரியாம் 

பிக்ேடலி உலக சுகாதார அைமப்பின் பிரதிநிதி, ெமாராக்ேகா 

படம் 7.1 ஒரு ஒருங்கிைணந்த ெசயல் 

திட்டம் மூன்று தனித்தனி கயிறு என 

நிைனத்து ெகாள்ளுங்கள் . 

3. இப்ேபாது உங்கள் ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டம் உள்ளது, அடுத்த படி 

உங்கள் குடும்பம் மற்றும் சமூகத்திற்கு நீங்கள் ெசய்திையப் ெபற ேவண்டும்.  
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ெசயல்படுங்கள் : என் குடும்பம், நண்பரக்ள் மற்றும் என் 

சமூகம் எனது திட்டத்ைதப் பற்றி நான் எப்படி ெதரிந்து 

ெகாள்ேவன்? (45 - 60 நிமிடங்கள்) 

1. இப்ேபாது உங்கள் ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டம் உள்ளது, அடுத்த படி 

உங்கள் குடும்பம், நண்பரக்ள், மற்றும் சமூகத்திற்கு அைத அறிமுகப்படுத்த 

ேவண்டும். 

 

     உடல் பாதுகாப்பு: உங்கள் நண்பரக்ள் மற்றும் சமூகத்திற்கு உங்கள் 

ஒருங்கிைணந்த ெசயல் திட்டத்ைத ெதாடரப்ு ெகாள்ளும்ேபாது பாதுகாப்பாக 

உங்கைள பாதுகாக்க முடியாவிட்டால், உங்கள் வீட்டில் உள்ளவரக்ளிடம் 

உங்கைள கடட்ுப்படுத்துங்கள். 

2. உங்கள் பாரை்வயாளரக்ள் யார ்என்பைதப் பற்றியும், தகவைல எவ்வாறு 

உடெ்காள்ள விரும்புகிறாரக்ள் என்பைதப் பற்றி சிந்தியுங்கள். உங்கள் 

சேகாதரர,் சேகாதரி, தாய், மாமா, பாட்டி அல்லது அண்ைட நாடுகளுக்கு 

மிகப்ெபரிய தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தும் என்பைதப் பற்றி ேயாசி. நீங்கள் ஒரு 

சுவெராட்டி ெசய்ய ேவண்டும்? ஒரு மடு அருேக ஒரு அைடயாளம்? நீங்கள் ஒரு 

ெசய்தித்தாள் கடட்ுைர அல்லது ஒரு பாடல் எழுத ேவண்டுமா? உங்கள் 

திட்டத்ைத நீங்கள் ெதாடரப்ு ெகாள்ளும் வழி மிகவும் முக்கியம், எனேவ 

ஆக்கப்பூரவ்மாக இருங்கள்!   

இந்த திட்டம் ேசரக்்க முடியும்: 

a. சுவெராட்டி அல்லது கைல திட்டம் 

b. பாடல் அல்லது ஒரு ெசயல் நாடகம்  

c. பாடக்ாஸ்ட் 

d. சமூகத் தைலவரக்ள் கடிதம் 

e. ெபாது ேசைவ அறிவிப்பு (ஆடிேயா அல்லது வீடிேயா) 

f. சமூக ஊடக பிரசச்ாரம் 

g. ெதாைலேபசி பட்டியல்/ேததிகளில் 

h. மின்னஞ்சல் பிரசச்ாரம் 

i. சிற்ேறடு 

உங்கள் ெசாந்த கருத்துக்கைள ெகாண்டு வாருங்கள்!  
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3. உங்கள் தகவல்ெதாடரப்ுத் திட்டத்ைத உருவாக்கிய பிறகு, அைத பகிரந்்து 

ெகாள்ளவும், குடும்ப மற்றும் உள்ளூர ்சமூக உறுப்பினரக்ளுக்கு வழங்கவும் 

ேவண்டும். நடவடிக்ைக ேநரம் எடுக்கும் !  

நீங்கள் இப்ேபாது இந்த ெதாகுதி அைனத்து பகுதிகளிலும் நிைறவு, 

ஆனால் COVID-19 இன்னும் உலகில் பல மக்கள் ஒரு முக்கிய 

பிரசச்ைன. விஞ்ஞானிகள் ஒவ்ெவாரு நாளும் COVID-19 பற்றி ேமலும் 

கற்றுக்ெகாள்கிறாரக்ள். 

இந்த புதிய புரிதல் நாம் ெசய்யும் முடிவுகைள ெதாடரந்்து மாற்றும். நிைனவில் 

ெகாள்ளுங்கள், ஒவ்ெவாரு சமூகமும் ேவறுபட்டது. ஒேர பதில் உலகில்  உள்ள 

ஒவ்ெவாரு இடதத்ிற்கும் எப்ேபாதும் சரியானதாக இருக்காது . ஆனால் அந்த ேகள்வி 

நிைலயானேத: 

நான் எப்படி COVID-19 இலிருந்து என்ைனயும் மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்க முடியும்? 

ேகள்விகைளக் ேகளுங்கள். ஒரு திட்டத்ைத உருவாக்குங்கள். உங்கைளச ்சுற்றியுள்ள 

உலகத்ைத ஆராயுங்கள். திறந்த மனேதாடு இருங்கள். 

மிக முக்கியமாக, எவ்வாறு அறிவியைல பயன்படுத்தி உலகிைன வாழ்வதற்கு 

சிறந்த இடமாக மாற்றமுடியும் என சிந்தியுங்கள்.. 

கூடுதல் வளங்கள்: 

WHO முழு நடவடிக்ைக திட்டம்: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

UNICEF முழு நடவடிக்ைக திட்டம்: 

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-

avoid-risk-infection 

 

CDC முழு நடவடிக்ைக திட்டம்:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-

19.html 

 

UNICEF: வளங்களின் விளக்கம் 

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 
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COVID-19 எடுத்துக்காடட்ுகள் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 

https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 

 

UNICEF நடவடிக்ைக திட்டம்: வளங்கைள பற்றிய குறுகிய விளக்கம் 

https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20corona

virus%202019%20(COVID-19).pdf 

 

ெசஞ்சிலுைவ: வளங்கைள பற்றிய குறுகிய விளக்கம் 

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-

tips-for-you.html 
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உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி 

இந்த திடட்ம் ேகார்டன் மற்றும் ெபட்டி மூர் அறக்கட்டைள கிரான்ட் GM #9029 மூலம் 

ஸ்மித்ேசானிய அறிவியல் கல்வி ைமயத்ைத ஆதரிதத்து. 
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COVID-19! 

நான் எப்படி என்ைனயும் 

மற்றவரக்ைளயும் பாதுகாக்க 

முடியும்? 

ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம்: ெதாகுதி அபிவிருத்தி ஊழியரக்ள் 

இயக்குனர்   

டாக்டர ்கேரால் ஓ'ேடாெனல்  

பிரிவு இயக்குனர்  

டாக்டர ்பிைரயன் மண்டல்  

முன்னணி ெதாகுதி 

ெடவலப்பரக்ள் 

ேகத்தரின் பிளான்சாரட்்  

பிைரயன் மண்ெடல் 

ஆண்ட்ேர ராடெ்லாஃப்  

ேலாகன் ஷ்மிட் 

நிர்வாக ஆசிரியர் 

பட்டி மேரான் 

அறிவியல் பாடத்திட்டம் 

ெடவலப்பரக்ள் 

டாக்டர ்சாரா 

கிளாஸ்ேமன்  

ஆண்ட்ேர ராடெ்லாஃப் 

ெமலிசா ேராஜரஸ்்  

ேலாகன் ஷ்மிட்  

ெபத் ஷாரட்் 

டாக்டர ்கத்யா ெகாடிகள் 

டிஜிட்டல் மீடியா 

ஆஷ்லி டீஸ் 

ரூெபன் பிெரன்னர-்

ஆடம்ஸ்  

ேசாபியா எலியன் 

ரியான் சீேமார ்

பாடத்திட்டத் தயாரிப்பு 

நிபுணர் 

ஹன்னா ஓஸ்ேபாரன்்
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ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி ைமயம்: ெதாகுதி ஆதரவு ஊழியரக்ள் 

நிர்வாக அலுவலகம் 

ேகட ்எசே்சரியா  

ெபரன்ாெடட்ேட ேஹக்லி  

ஏஞ்சலா பிரிடெ்சட் 

நிதி மற்றும் நிர்வாகம் 

லிசா ேராஜரஸ்், பிரிவு 

இயக்குனர ் 

ஆன்ேன-ேமரி ேகாம் 

முன்ேனற்றம் & கூடட்ு 

ேகால் ஜான்சன், பிரிவு 

இயக்குனர ் 

இேனாலா வால்ஸ்டன் 

ெதாழில்முைற 

ேசைவகள் 

டாக்டர ்ஆமி டி'அமிேகா, 

பிரிவு இயக்குனர ்

ேகத்தரின் பிளான்சாரட் ்

ெதாழில்முைற 

ேசைவகள் (கா.) 

ேகட ்ஃேபன்சர ்

ேகட்டி ெகய்ன்ஸ்ேபக்  

டாக்டர ்ஹியுஞ்சு லீ  

தமி ெமக்ெடானால்ட்  

ெநஜ்ரா மலாேனாவிக் 

அெலக்சா ேமாக் 

ஈவா முஸின்ஸ்கி

மூத்த திட்ட ஆேலாசகரக்ள் 

ஷ்வதா பான்சல், PhD 

உயிரியல் இைண ேபராசிரியர ்

ஜாரஜ்்டவுன் பல்கைலக்கழகம் 

லிசா ஏ கூப்பர,் எம். டி., எம்பிஎச ் 

மருத்துவர,் ெபாது சுகாதார 

ஆராய்சச்ியாளர ் 

ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் 

பல்கைலக்கழகம்  

பால்டிேமார,் அெமரிக்கா & கானா, 

ஆப்பிரிக்கா 

அன்ேன ெமக்ெடாேனா, எம். டி. 

 மருத்துவர,் ஸ்மித்ேசானியன் 

நிறுவனம் வாஷிங்டன் DC மற்றும் 

பனாமா

ேகசி ேமாரக்ன், எம்பிஎச ்

ேநாய்தெ்தாற்றியல் மற்றும் 

உயிரியலியல் 

குயூனிகா ேபண்திறன் 

ஒருங்கிைணப்பாளர ்

கூடட்ுறவு/ஸ்மித் 

டாக்டர ்மாரக்் ஸ்ெபன்ஜர ்

துைண இயக்குனர ்மூதத் ஆேலாசகர ் 

ெஜனரல் மற்றும் தைலைம விஞ்ஞானி  

உலக சுகாதார அைமப்பு  

ெஜனீவா பகுதி, சுவிடச்ரல்ாந்து 

டாக்டர ்மரியாம் பிக்ேடலி 

உலக சுகாதார அைமப்பின் பிரதிநிதி  

ெமாராக்ேகா 
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ெதாழில்நுட்ப திறனாய்வாளரக்ள் 

 

 

விவிேயன் பியான்ேகா, MSU 

ெதாழில்நுட்ப அதிகாரி 

உலக சுகாதார அைமப்பு 

டாக்டர ்மரியாம் பிக்ேடலி 

உலக சுகாதார அைமப்பின் பிரதிநிதி  

ெமாராக்ேகா  

 

ஓேமரி முசா சில்ேலா 

Muhimbili சுகாதார பல்கைலக்கழகம் 

மற்றும் சிலி ேநச அறிவியல் 

பல்கைலக்கழகம் (MUHA) 

 டார ்எஸ் சலாம், தான்சானியா 

அமரஜ்ரக்ல் தாக்வடாரஜ்், எம். டி., எம். 

எஸ்சி, டி. 

ஒட்டாவா மருத்துவமைன ஆராய்சச்ி 

நிறுவனம் உலாயன்பாட்டார,் 

மங்ேகாலியா 

ஆமி டி அமிேகா, PhD 

பிரிவு இயக்குனர ்நிபுணதத்ுவ 

ேசைவகள்,  

ஸ்மித்ேசானியன் அறிவியல் கல்வி 

ைமயம்  

இைண ேபராசிரியர,் உயிரியல் துைற  

ஜாரஜ்்டவுன் பல்கைலக்கழகம்  

வாஷிங்டன் டி. சி அெமரிக்கா  

 

 

டாக்டர ்ஷாலினி ேதசாய் 

மருத்துவ அதிகாரி 

உலக சுகாதார அைமப்பு 

ெமலிண்டா ஃப்ேராஸ்ட், எம்ஏ, எம்பிஎச ்

முன்னணி இடர ்ெதாடரப்ு 

உலக சுகாதார அைமப்பு 

  

ெஜய்மி ேகான்சாெலஸ்-மான்ெடேரா, 

எம். டி., PhD சிலி பல்கைலக்கழகம் 

சாண்டியாேகா, ெரஜிேயான் 

ெமட்ேராபிடானா, சிலி 

டாக்டர ்யாங்மு ஹுவாங்  

இைண ஆராய்சச்ியாளர,் ெபாது 

சுகாதார பள்ளி  

உலகளாவிய சுகாதார திைணக்களம், 

ெபாது சுகாதார பள்ளி, பீக்கிங் 

பல்கைலக்கழகம்  

ைஹடியன் மாவட்டம், சீனா 

டாக்டர ்திெபந்திரா காதத்ிவாடா, எம். 

டி.  

சமூக மருத்துவத ்திைணக்களம்  

மருத்துவ அறிவியல் கல்லூரி  

பரத்பூர,் சித்த்வான், ேநபாளம் 

 

டாக்டர ்ேராசாமண்ட் லூயிஸ் 

தைலைம, ெபாது சுகாதார அறிவியல் 

COVID-19  

அவசர பதில்  

உலக சுகாதார அைமப்பு 

ெஜய்ஃபிரட் எஃப் ேலாபஸ், எம். டி., 

எம்பிஎம் 

டீன் உதவி ேபராசிரியர ்மற்றும் சிறப்பு 

உதவியாளர ்

ஊட்டசச்த்து திைணக்களம், ெபாது 

சுகாதார கல்லூரி  

ஆல்பிரட் மருத்துவமைன மற்றும் 

ேமானாஷ் பல்கைலக்கழகம்  

பிலிப்ைபன்ஸ் மணிலா 

பல்கைலக்கழகம் 

டாக்டர ்அடியா ெமாசம் MBBCH, FCPHM, 

MPH, MMED  
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மூத்த ஆராய்சச்ியாளர:் பிைரஸ்ெலஸ் 

SA - சுகாதார ெபாருளாதாரம் மற்றும் 

தீரம்ானத்திற்கான SAMRC/ைமயம்  

அறிவியல் 

இயக்குனர:் ெபாதுவான ேநாக்கம் 

ெதன்னாப்பிரிக்கா 

ஜூலிேயா முேஞாஸ்  

மருத்துவமைன டி சாகுண்ேடாவில் 

தடுப்பு மருத்துவம் நிபுணர ்

வெலன்சியா, ஸ்ெபயின்  

டாக்டர ்நத்தனிேயல் ஒரில்லாசா 

பிலிப்ைபன்ஸ் பல்கைலக்கழகம் 

மணிலா, பிலிப்ைபன்ஸ் 

 

டாக்டர ்திரிஷா பீல்  

 ெதாற்று ேநாய்கள் மற்றும் 

ஆண்டிைமக்ேராபியல் ஆைணக்குழு 

மருத்துவர ் 

ெதாற்றுேநாய்களின் NHMRC ெதாழில் 

அபிவிருத்தி சக திைணக்களம்  

ஆல்பிரட் மருத்துவமைன மற்றும் 

ேமானாஷ் பல்கைலக்கழகம்  

ெமல்ேபாரன்், விக்ேடாரியா, 

ஆஸ்திேரலியா

டாக்டர ்மாரக்் ஸ்ெபன்ஜர ்

துைண இயக்குனருக்கு மூத்த 

ஆேலாசகர ்

ெபாது மற்றும் தைலைம விஞ்ஞானி  

உலக சுகாதார அைமப்பு  

ெஜனீவா பகுதி, சுவிடச்ரல்ாந்து  

 

மிசெ்சல் துல்கானம் எம்சி,  

ெவளி உறவுகள் அதிகாரி  

உலக சுகாதார அைமப்பு 

 டாக்டர ்ெரளதா ேமாஹ்ட் யூனுஸ்  

விரிவுைரயாளர ்மற்றும் ெபாது 

சுகாதார நிபுணர ் 

ெபாது சுகாதார மருத்துவத ்

திைணக்களம்  

யுனிவரச்ிட்டி ெடக்ேனாேலாஜி மாரா 

(UITM)  

சுங்ைக புேலாஹ் வளாகம்  

சிலாங்கூர,் மேலசியா  

 

உரச்ுலா (யு) ஜாேவா, எம்பிஏ 

ெதாழில்நுட்ப அதிகாரி  

WHO 

 

ெமஷின் ெமாழிெபயரப்்பு 

ஒருங்கிைணப்பாளர ்  

 

 

ெமாழி விமரச்கர ்

ரவி சங்கர ்சாந்தனா ேகாபால 

கிருஷ்ணன்  

ெதாழில்நுட்ப அதிகாரி  

தமிழ் ெமாழிெபயரப்்பு 

ஒருங்கிைணப்பாளர ்

உலக சுகாதார ைமயம் 

 

CMA.புஷ்பவள்ளி ெபாண்ணுேவல், 

ெசன்ைன, இந்தியா. 

ெபாண்ணுேவல் கிருஷ்ணமூரத்்தி, 

ெசன்ைன, இந்தியா. 

கேணஷ் நடராஜன், ெசன்ைன, 

இந்தியா. 
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ெபற்ேறார,் பராமரிப்பாளரக்ள், மற்றும் கல்வியாளரக்ள் 
ேஹஸ்ேடக் #SSfGG பயன்படுத்தி ெசயல் திட்டங்கைள 

எங்களுடன் பகிரந்்து ெகாள்ளலாம்! 
ட்விட்டர் 

@SmithsonianScie 
ேபஸ்புக் 

@SmithsonianScienceEducationCenter 
Instagram 

@SmithsonianScie 

www.ScienceEducation.si.edu 
உலகளாவிய இலக்குகளுக்கான ஸ்மித்ேசானிய அறிவியல் (SSFGG) என்பது 
InterAcademy பாரட்ன்ியுடன் இைணந்து ஸ்மித்ேசானிய அறிவியல் கல்வி ைமயத்தால் 
உருவாக்கப்பட்ட சுதந்திரமாக கிைடக்கக்கூடிய பாடத்திட்டமாகும். இது மாணவர ்
வைரயறுக்கப்பட்ட மற்றும் ெசயல்படுத்தப்படும் நிைலயான நடவடிக்ைககளில் 
கவனம் ெசலுத்துவதற்கான ஒரு கட்டைமப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சைப நிைலயான 
அபிவிருத்தி இலக்குகைள (SDGs) பயன்படுத்துகிறது. 

மனித சமுதாயதை்த எதிரெ்காள்ளும் சிக்கலான சமூக-விஞ்ஞான சிக்கல்கைளப் 
பற்றி சரியான ேதரவ்ுகைளத் ேதரந்்ெதடுப்பதற்கான திறன் ெகாண்ட அடுத்த 
தைலமுைற முடிெவடுப்பாளரக்ளுக்கு அதிகாரமளிக்க முயற்சிக்கிறது, SSFGG 
விசாரைண அடிப்பைடயிலான அறிவியல் கல்வி, சமூக ஆய்வுகள் கல்வி, 
உலகளாவிய குடியுரிைம கல்வி, சமூக உணரச்ச்ி கற்றல், மற்றும் நிைலயான 
அபிவிருத்திக்கான கல்வி.  

உருவாக்கியது இைணந்து கூட்டணியில்   
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