
ேகாவ��-19 இ���� ெபா� ேபா��வர�� ஊழிய�கைள
பா�கா�பாக ைவ�த���க�

உலகளாவ�ய சா��ட� ஆஃ� �மா���

ேகாவ��-19  ெதா��ேநா��� எத�ரான ேபாரி�
ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�க� ��னணிய��
உ�ளன�.  அவ�க� ஓ��ந�க�, ��ெக� வ��பைனயாள�க�,
நட��ன�க�, ���ரவாள�க�, பராமரி�� ம��� அ�வலக
ஊழிய�க�, ெபா� ேபா��வர�� அைம��கைள ெசய�பட
ைவ��� ��க�ய ேசைவகைள வழ��� ம�ற ��க�ய
ெதாழிலாள�கைள ேவைல��� ெச�ல
உத�வேதா�, ேநா�வா��ப�டவ�க� பராமரி�க�ப�வைத��,
ம���வ அலமாரிக� இ��� ைவ�க�ப�வைத�� உ�த�
ெச�க�றா�க�.

உலெக�க���150 ��� ேம�ப�ட ெதாழிலாள�க� ேகாவ�� -19 இ���� இற���ளன�.  ேம��
ஆய�ர�கண�காேனா� த�ேபா� இ�த ேநாயா� பாத��க�ப���ளன�. ேபாத�ய உட�நல�
ம��� பா�கா���தர�க� இ�த ெந��க�ய�� �ல� த�கள� ��க�யமான ேவைலகைள�
ெச���ேபா� ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�க� எத��ெகா��� அபாய�ைத
அத�க�ப��த���ளன.

ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�கைள� ெபா��தவைர, ெதாட��� பணியா��வா� எ��
எத��பா��க�ப�� அைன�� ��க�ய ெதாழிலாள�கைள�� ேபாலேவ, அவ�களி�
ெவளி�பா��� அத�க ஆப�� இ� ஒ� ெதாழி�சா��காதார ம��� பா�கா�� ப�ர�ச�ைனயாக
மா��.  இ� ச�வேதச ச�ட�த�� �ற��ப�ட�ப���ளப� கவனி�ப�� அத�கரி�த கடைம��
வழிவ��க�ற�. ச�ல நா�க� ஏ�கனேவ ேகாவ�� -19 ஐ ஒ�ெதாழி� ேநாயாக அ��கரி�தன,
ெதாழிலாள�க� இழ����� ெதாைக�� த�த��ைடயவ�க�.

ஆேரா�க�யம�ற ம���
பா�கா�பான தரந�ைலக� 
இ�த ெந��க�ய�� ஊடாக
அவ�களி� ச��கலான
ேவைலகைள� ெச���ேபா�,
அபாயகரமான ெபா�
ேபா��வர��� ெதாழிலாள�க�
ேநரி�� த�ண�க�
அத�க�ப��த���ளன.



ெபா� ேபா��வர�� ெதாழிலாள�க� த�கள� ��க�யமான
பணிகைள� ெச�ய அவ�க��� ேபா�மான பா�கா�� அளி�க�பட
ேவ���. எ�தெவா� ெதாழிலாளி�� அத�க�ப�யான ஆப�ைத எ��கேவா
அ�ல� பணிய�� இற�கேவா �டா�.  ��ைதய அற��ைகக��� இண�க,
ச�வேதச ேபா��வர�� ெதாழிலாள� ��டைம�� (ஐ.�.எஃ�) ெபா�
ேபா��வர�� ெதாழிலாள�கைள உடன�யாக ைவ�த���க ேவ���:

 1. ேபா�மான ம��� ெபா��தமான தனி�ப�ட
பா�கா�� உபகரண�க�-

ைக�ைறக�, �க��க�, ைக ��த�கரி�� ம��� / அ�ல� �� ம���
ேசா�� உ�ளி�ட ேபா�மான ம��� ெபா��தமான தனி�ப�ட
பா�கா�� உபகரண�க�
ஏேராேசா�க� ம��� எ�தெவா� ேதா� ெதாட��களி�����
பா�கா�ைப வழ��வத�� ஏ�ற�
மா�ப�வத�கான வா���கைள அக�ற ேவைல ��ைடய��

    ெபா��தமான சலைவ ஏ�பா�க�ட� ேதைவயானைவ               
 ெதாழிலாளி��எ�த ெசல�� இ�ற� அத� பா�கா�பான
    பய�பா� ம��� அக�ற� பய��ச�.

2 .பணி ந�ப�தைனக� பரிமா�ற�ைத �ைற��,
ச�க �ர�ைத எளிதா��க��றன-

வழ�கமான ம��� இலவசேகாவ�� -19 ேசாதைன�� எளிதான
அ�க� 
வாகன�க�, த��மிட�க� ம��� பணிய�ட�களி� க�ைமயான
ம��� வழ�கமான ���ர� ம��� �காதார நைட�ைறகைள
உ�ளட�க�ய�.  ��ெக� அ�வலக�க� ம��� ��ேபா�க� உ�பட
க�டண� வ���காத�, பணமி�லா ெகா��பன�க�, ��ெக��கைள
ஆ�� ெச�யாத�, ப���ற கத� �ைழ� ம��� / அ�ல�
ஓ��ந�களி� கத�கைள ��வ� (�ைறபா�க� உ�ள பயணிகைள�
தவ�ர).  ெப�ெப�� த�ைரக�, �� வரிைச இ��ைககைள� த��ப�,
ஒ� வாகன�த��� பயணிகைள� க���ப���த�, அ�த�யாவச�ய�
ெதாழிலாள�க��� ���ரிைம அளி�த�, பயணிக��� �க��க�
வழ��த�, கட� தைட ம��� வ�வா� இல��கைள ���த�
ஆக�யைவ ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�க��� பா�கா�பான
பயண நடவ��ைகக� ம��� இய�க� க���பா�க� இ����ேபா�
ெபா��தமான �காதாரவசத�க� ம��� ��த�  �ைறவான ெபா�
கழி�பைறக� ம��� சலைவ வசத�க�ம��� ச�க ெதாைல�
ஆக�யைவ அ�கைல ெம�வா��க��றன
பத�ல� பய� இ�லாம� அவ�களி� உய���� அ�ல�
ஆேரா�க�ய�த��� உடன� ம��� க�ைமயான ஆப�ைத ��ைவ���
ஒ�ேவைல ��ந�ைலய����� வ�ல�வத�கான உரிைம 

3. பாத��க�பட���ய ம���
ேநா��றவ�கைள� பா�கா��� �காதார
நடவ��ைகக��கான அ�க�, உ�பட
பாத��க�பட���ய ம��� ேநா��றவ�கைள� பா�கா���
�காதார நடவ��ைகக��கானஅ�க�, த�க��� ம��� /
அ�ல� அவ�கள� ��க��� அைடயாள� காண�ப�ட உய�
அபாய�க� காரணமாக
�ய-தனிைம�ப��த�பட ேவ��ய ெதாழிலாள�க���
ேபா�மான ஊத�ய� ம��� ேவைல பா�கா��, அ��பைட
�காதார ந�ைலைமக� ம��� க��ப� உ�பட
வ�ரிவான ெதாட��ச�யான �காதார ேகவ�� -19 ஆ� பாத��க�ப�ட
ெதாழிலாள�க��� ேநர�யாகேவா அ�ல� மைற�கமாகேவா
(எ����கா�டாக ெதா��, தனிைம�ப��த� அ�ல� �ழ�ைத
பராமரி�� கடைமக�) மன நல�காதார ஆதர��கான அ�க�
உ�ளி�ட பா�கா��.

4 . ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�களி�
��க�ய ப�ைக அ��கரி�த�, உ�பட
அத�கரி�த ஊத�ய� அ�ல� ெபா� ேபா��வர��
ெதாழிலாள�களி� ��க�ய ேவைல அ��கரி�த�  ஓ��த�ய�
ெகா��பன�க� உ�பட இற�� ஏ�ப�டா� கடைம / ேம�ப�ட
இழ��� ம��� ந�ைமகளி� வ�மான வரி.

5. பணிய�ட அபாய�க� ம��� பணியாள�களி�
ஆேரா�க�ய� �ற��த வழ�கமான தகவ�க�
ம��� அற��ைகய�ட�, உ�பட

பணிய�ட அபாய�க� ம��� ெதாழிலாள� உட�நல� �ற��த
வழ�கமான தகவ�க� ம��� அற��ைகய�ட�, வ�ைரவான
தகவ�கைள வழ��த� ம��� அைடயாள� காண�ப�ட
�தலாளிகளி� ேகாவ�� -19 ம�ெமாழி நடவ��ைகக� �ற���
ேபா�மான பய��ச� உ�ளி�டைவ.
அபாய�க�, ெவளி�பா� �ைறக� ம��� இத� வ�ைளவாக
ஏ�ப�� உட�நல� �ய தனிைம, ெதா��  ம��� இற��  
 வ�க�த�க�,  பா�ன�,இன� உ�ளி�ட �ற��பா�களா�  
 உைட�க�ப�க��றன. எ�தெவா� ஏ�ற�தா��க� ம��� 
 பாத���கைள உ�த� ெச�வத�கான இன� ம��� ேவைல
வைக,  வ�ச��-ஊ��ழ� ேநா� எத���� ச�த��ட�, �கா� 
 ெபாற��ைறக��� வ�சாரி�� பத�லளி�க����, இ�          
 ெதாழிலாள�க� அபாய�கைள �காரளி�க அ�மத��க�ற�, 
 அநாமேதயமாக வ���ப�னா�, எத��வ�ைள��� பய�படாம�.

6. ெதாழி�ச�க உரிைமக�, உ�பட

ஆேலாசைன ம��� ப�ேக�� உ�ளி�ட ெதாழி�ச�க உரிைமக�
பணி நைட�ைறக�, ெசய��ைறக� ம��� அைன�� �காதார
ம��� பா�கா�� நடவ��ைககளி� வ�வைம�ப��,
பணியாள�க� பணிய�ட�த��� ெதாைல�ர�த���,
ெதாழிலாள�க� ெமாைப� அ�ல� தனிைமய�� இ����
ெதாழிலாள�களி� ப�ரத�ந�த���வ�ைத எளிதா��வத�கான
நடவ��ைகக�.

இ�த நடவ��ைகக� ெபா��ேபா��வர��� ெதாழிலாள�களி� ேவைல வ�வர�, ஒ�ப�த ஏ�பா�
ம��� ேவைலவா��� ந�ைல ஆக�யவ�ைற� ெபா��ப��தாம� ெபா��த ேவ��� ம���
ெவ�ேவ� பா�ன�க� ம��� இட�ெபய�� ந�ைலக��� பத�லளி�க ேவ���.

இ�த சாசன�த�� ெகா�ைகக��� இண�க, தனி�ப�ட பா�கா�� உபகரண�கைள
உ�ப�த� ெச��� ெதாழிலாள�க��� ெதாழிலாள�களி� வ�மான�, �காதார� ம���
ேவைலவா��� ஆக�யவ�ைற� பா�கா�க உலகளாவ�ய ஆைட��ைறய�� அைழ�ைப��
ச�வேதச ேபா��வர��� ெதாழிலாள� ��டைம�� (ஐ.�.எஃ�) ஆதரி�க�ற�.


