
 
 

பணி�டத்�ல்  
COVID -19 உட்பட 
�வாச 
ேநாய்த்ெதாற்�கள் 
பர�வைதக் 
�ைறத்தல் 
 

நாம் ெகாேரானா ைவரஸுடன் (ெகா�ட ்-19) 
பா�காப்பாக வாழ நாம் கற்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, 
COVID -19 ஐப் மற்றவரக்�க�் பரவாமல் த�கக் 
மற்�ம் அபாயதை்தக் �ைறக்க நாம் அைனவ�ம் 
எ�க்கக்��ய நடவ�கை்ககள் உள்ளன. எளி�ல் 
பரவக�்�ய மற்�ம் �ல�க�் க�ைமயான 
ேநாைய ஏற்ப�தத்க்��ய காய்சச்ல் ேபான்ற �ற 
�வாச ேநாய்தெ்தாற்�களின் பரவைலக் 
�ைறக்க�ம் இநத் நடவ�கை்ககள் உத�ம். 

எவ�க்காக இந்த வ�காட்� 

�ன்வ�ம் தகவல் �தலாளிகள், பணியாளர ்
ேமலாளரக்ள் (ஊ�யம் ெப�ம் ஊ�யரக்ள் மற்�ம் 
தன்னாரவ்லரக்ள்) மற்�ம் பணி�டம் அல்ல� 



நி�வனதை்த நிரவ்�ப்பவரக்�கக்ான�. 
பணி�டத�்ல் COVID -19 மற்�ம் காய்சச்ல் ேபான்ற 
�வாச ேநாய்தெ்தாற்�களின் பரவைல எவ்வா� 
�ைறப்ப� என்பைதப் �ரிந�்ெகாள்ள இநத்த ்
தகவல் உங்க�க�் உத�ம். பணி�டத�்ல் 
ேநாெய�ரப்்� அைமப்� இ�நத்ால், அவரக்ள் COVID -
19 இ��ந�் க�ைமயான ேநாய்க�் அ�க 
ஆபத�்ல் உள்ளனர ்என்றால் இ� �க�ம் 
�க்�யமான�. 

அைனத�் �தலாளிக�ம் தங்கள் சடட்ப்�ரவ் 
உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� இடர ்ம�ப்��களில் 
COVID -19 ஐ ெவளிப்பைடயாகக் க�த�்ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ய அவ�யம் இல்ைல என்றா�ம், ஒ� 
வணிகம், அைமப்� அல்ல� ஒ� �தலாளியாக 
நீங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� ெதாடரப்ான 
சடட்ப்�ரவ் கடைமக�க�் ெதாடரந்�் 
இணங்�வ� �க�்யம். ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் 
சமத�்வ கடைமகள். 

எந்த அ���கைள கவனிக்க 
ேவண்�ம் என்பைத அ�ந்� 
ெகாள்�ங்கள் 

�வாச ேநாய்தெ்தாற்�கள் மகக்ளிைடேய எளி�ல் 
பர�ம். ஊ�யரக்�ம் �தலாளிக�ம் 
அ���கைளப் பற்� அ�ந�்�ப்ப� �க�்யம், 
அதனால் அவரக்ள் மற்றவரக்�க�் ெதாற்� பர�ம் 
அபாயதை்தக ்�ைறகக் நடவ�கை்க எ�க்க 
���ம். 

COVID-19 மற்�ம் �ற �வாச ேநாய்தெ்தாற்�களின் 
அ���கள் �க�ம் ஒதத்தாக இ�ப்பதால், 
உங்க�க�் COVID-19, காய்சச்ல் அல்ல� ேவ� 
ேநாய்தெ்தாற்� உள்ளதா என்பைத அ���களின் 



அ�ப்பைட�ல் மட�்ம் ெசால்ல ��யா�. COVID-19 
உள்ள ெப�ம்பாலான மகக்ள், ��ப்பாக த�ப்�� 
ேபாடப்பட�்�நத்ால், ஒப்�டட்ள�ல் ேலசான 
ேநாையக் ெகாண்��ப்பாரக்ள். 

COVID-19, காய்சச்ல் மற்�ம் ெபா�வான �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�களின் அ���கள்: 

• ெதாடரச்�்யான இ�மல் 
• அ�க ெவப்பநிைல, காய்சச்ல் அல்ல� �ளிர ்
• உங்களின் இயல்பான �ைவ அல்ல� 
வாசைன�ன் இழப்� அல்ல� மாற்றம் 

• �ச�் �ணறல் 
• �வரிக்க ��யாத ேசார�், ஆற்றல் இல்லாைம 
• உடற்ப�ற்� காரணமாக இல்லாத தைச 
வ�கள் அல்ல� தைச ��ப்� 

• சாப்�ட ��ம்ப�ல்ைல அல்ல� ப� இல்ைல 
• அசாதாரணமான அல்ல� வழக்கதை்த �ட 
நீண்ட ேநரம் நீ�க�்ம் தைலவ� 

• ெதாண்ைட �ண், அைடப்� அல்ல� �க�் 
ஒ��தல் 

• வ�ற்�ப்ேபாக்�, உடம்� சரி�ல்ைல 

�ல�க்� இ�மல் ெதாடரலாம் அல்ல� மற்ற 
அ���கள் ேமம்படட் �ற� ேசாரவ்ாக உணரலாம், 
ஆனால் அவரக்ள் இன்�ம் ெதாற்�ேநாயாக 
இ�க�்றாரக்ள் என்� அரத்த்மல்ல. இநத் 
அ���கைளப் பற்�ய தகவைல NHS 
இைணயதளத�்ல் காணலாம். 

 

https://www.nhs.uk/conditions/
https://www.nhs.uk/conditions/


ஊ�யர்களில் ஒ�வ�க்� COVID -19 
உட்பட �வாச ெதாற்�க்கான 
அ���கள் இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ� 

ஊ�யரக்ளில் ஒ�வ�க�் COVID -19 ேபான்ற �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�ன் அ���க�டன் உடல்நிைல 
சரி�ல்லாமல் இ�நத்ால், அவரக்ள் COVID -19 ேபான்ற 
�வாச ேநாய்தெ்தாற்�ன் அ���கைளக ்
ெகாண்டவரக்�க்கான வ�காட�்தைலப் 
�ன்பற்ற ேவண்�ம். 

�தலாளிகள், தங்களின் சடட்ப்�ரவ்க ்
கடைமக�க�் இணங்க, இநத் வ�காட�்தைல 
��நத்வைர தங்கள் பணியாளரக்ைள எப்ப� 
ஆதரிப்ப� மற்�ம் ெசயல்ப�த�்வ� என்பைத 
க�த�்ல் ெகாள்ள ��ம்பலாம். 

COVID -19 உட்பட �வாச 
ேநாய்த்ெதாற்�களின் பரவைலக் 
�ைறப்பதற்கான நடவ�க்ைககள் 

த�ப்��ைய ஊக்��க்க�ம் மற்�ம் 
ெசயல்ப�த்த�ம் 

COVID -19, காய்சச்ல் மற்�ம் �ற ேநாய்களால் 
ஏற்ப�ம் க�ைமயான ேநாய்கைளத ்த�ப்ப�ல் 
த�ப்��கள் �க�ம் பய�ள்ளதாக இ�க�்ம். 
�தலாளிகள், தற்ேபா�ள்ள சடட்ப்�ரவ்க் 
கடைமக�க�் இணங்க, த�ப்�� ேபாட ��ம்�ம் 
ஊ�யரக்�க்� த�ப்��கள் வழங்கப்ப�ம்ேபா� 
அவற்ைறப் ெப�வதற்� எவ்வா� �றநத் 
�ைற�ல் ஆதரவளிப்ப� மற்�ம் 
ெசயல்ப�த�்வ� என்பைதக ்க�த�்ல் ெகாள்ள 
��ம்பலாம். �தலாளிக�க�் COVID -19 த�ப்�� 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-employers/covid-19-vaccination-guide-for-employers


வ�காட�் உள்ள�, அ�ல் பணியாளரக்�க�் 
த�ப்�� ேபா�வைத இயக்க �தலாளிகள் 
எ�க்கக்��ய நடவ�கை்ககள் பற்�ய தகவல்கள் 
உள்ளன. NHS �லம் �ைடக்�ம் த�ப்��கள் 
பற்�ய வ�காட�்த�ம் உள்ள�. 

�த்தமான காற்ைற உள்ேள �ட�ம் 

ஆக்�ர�க்கப்படட் இடங்க�க�் ��ய காற்ைறக் 
ெகாண்� வ�வ� �வாசத ்�கள்களின் ெச�ைவக ்
�ைறக்க உத�ம், �வாச ைவரஸ்கள் காற்�ல் 
பர�ம் அபாயதை்தக ்�ைறக்�ம். 

COVID -19 மற்�ம் �ற �வாச ேநாய்தெ்தாற்�கைளப் 
��க�்ம் அல்ல� கடந�் ெசல்�ம் ஆபத�் �ல 
இடங்களில் மற்�ம் �ல ெசயல்பா�கைளச ்
ெசய்�ம்ேபா� அ�கமாக இ�க்கலாம். 
ேநாய்தெ்தாற்� உள்ள ஒ�வர ்�வா�க்�ம்ேபா�, 
ேப�ம்ேபா�, இ�மல் அல்ல� �ம்�ம்ேபா�, 
அவரக்ள் ைவரைஸக் ெகாண்��க்�ம் �வாசத ்
�கள்கைள ெவளி���றாரக்ள். இநத்த ்�ளிகள் 
மற்ேறார ்ஆளின் கண்கள், �க�், அல்ல� வா�ல் 
படலாம், அல்ல� அவரால் �வா�க்கப்படலாம். 
இநத் ைவரஸ் ெகாண்ட �கள்கள் ேமற்பரப்�ல் 
தைர�றங்கலாம் மற்�ம் ைவரைஸ ெதா�வதன் 
�லம் நபரிட��ந�் நப�க�் அ�ப்ப ���ம். 
ெபா�வாக, ெதாற்�க�்ள்ளான ஒ�வ�டன் 
ெந�ங்�ய ெதாடர�்ல் இ�க�்ம்ேபா�, �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்ைறப் ��ப்ப� அல்ல� கடந�் 
ெசல்வதற்கான ஆபத�் அ�கமாக உள்ள�. 

ெந�ங்�ய ெதாடர�் இல்லாத நபரக்�க�் 
இைடேய �வாச ெதாற்� ஏற்படலாம், ��ப்பாக 
அவரக்ள் ெநரிசலான மற்�ம்/அல்ல� ேமாசமாக 
காற்ேறாடட்மான இடத�்ல் இ�நத்ால், ��ய 
ைவரஸ் �கள்கள் காற்�ல் ��� ேநரம் 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-employers/covid-19-vaccination-guide-for-employers
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/


இைடநி�தத்ப்ப�ம் மற்�ம் அ�கமாக இ�க்�ம் 
இடங்களில். ெதாற்�ேநாயாக இ�கக்க்��ய 
மக்கள். ஒ� இடத�்ல் வ�ப்பவரக்ள் உடற்ப�ற்� 
ெசய்வ�, கத�்வ�, பா�வ� அல்ல� சதத்மாகப் 
ேப�வ� ேபான்ற ஆற்றல்�கக் ெசயல்களில் 
ஈ�ப�ம்ேபா� காற்�ல் பர�ம் ஆபத�் 
அ�கரிக்�ற�. 

பணி�ட (உடல்நலம், பா�காப்� மற்�ம் நலன்) 
���ைறகள் 1992 இன் �ழ் உடல்நலம் மற்�ம் 
பா�காப்�த ்ேதைவக�க்� ஏற்ப,  
காற்ேறாடட்தை்த எவ்வா� ம�ப்��வ� மற்�ம் 
ேமம்ப�த�்வ� என்ப� ��தத் வ�காட�்தைல 
உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� நிரவ்ா� 
வழங்��ற�. பணி�டங்கள் மற்�ம் ெபா� 
கட�்டங்க�க்கான �ரிவான COVID -19 ��ப்�டட் 
வ�காட�்தல் கடட்ட ேசைவகள் 
ெபா�யாளரக்ளின் படட்ய நி�வனம் (CIBSE) �லம் 
��தல் நடவ�கை்ககைள எ�க்க 
��ம்�ேவா�க�் வழங்கப்ப��ற�. 

பணி�டத்ைத �த்தமான பராமரிக்க�ம் 

பணி�டங்கைள �தத்மாக ைவத�்�ப்ப� 
ேநாய்தெ்தாற்�ன் அபாயதை்தக் �ைறக�்ற� 
மற்�ம் பணியாளரக்ளின் ேநாையக் �ைறக்�ம். 
மக்கள் அ�கம் ெதா�ம் ேமற்பரப்�கைள �தத்ம் 
ெசய்வ� �க�ம் �க்�யம். 

�ப்�ர�ப் ெபா�டக்ள், ேசாப்� மற்�ம் �� நீர ்
மற்�ம்/அல்ல� �த�்கரிப்பான் ஆ�யவற்ைற 
வழங்�வதன் �லம் �தத்மான பணிச�்ழைலப் 
பராமரிக்க பணியாளரக்�க�் உதவலாம். 

 

https://www.hse.gov.uk/ventilation/
https://www.hse.gov.uk/ventilation/
https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000HsaFtQAJ
https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000HsaFtQAJ


பணி�டத்�ல் எ�ர்பாரா �ளர்ச�் 

உங்கள் உள்�ர ்ெபா� �காதாரக ்���ற்� 
பணி�டத�்ல் �வாச ேநாய்தெ்தாற்�கள் 
ஏற்படட்ால் அைதப் �காரளிக்க ேவண்�ய 
அவ�ய�ல்ைல. இ�ப்��ம், உங்கள் 
பணி�டத�்ல் அ�க அள� �வாச அ���கைள 
நீங்கள் அ�ப�தத்ால், ேமேல �வரிக்கப்பட�்ள்ள 
நடவ�க்ைககள் பரவைலக ்�ைறகக் உத�ம், 
எனேவ அவரக்ள் பத� உயர�் மற்�ம் �க�ம் 
க�ைமயாகப் பயன்ப�தத்ப்பட ேவண்�ம். 

COVID-19 இ��ந்� க�ைமயான ேநாய் 
அபாயத்�ல் உள்ள ஊ�யர்களின் 
உ�ப்�னர்களின் ேமலாண்ைம 

�ல ெதா�லாளரக்ள் COVID-19 இ��ந�் 
க�ைமயான ேநாய்க�் அ�க ஆபத�்ல் உள்ளனர,் 
உதாரணமாக பல�னமான ேநாெய�ரப்்� 
அைமப்� உள்ளவரக்ள். 

COVID-19 ேபான்ற ெதாற்�ேநாய்கைள எ�ரத்�்ப் 
ேபாரா�ம் �றன் �ைறவாக இ�ப்பதால், 
��ப்�டட் ேநாெய�ரப்்� அைமப்� அவரக்�க�் 
அ�க ஆபத�்ல் இ�ப்பதாகக் ��க்�ம் 
வ�காட�்தல்கள் உள்ளன. COVID -19 இ��ந�் 
அ�க ஆபத�்ல் இ�க�்ம் ஊ�யரக்ளின் 
ேதைவகைள �தலாளிகள் பரி��க்க ��ம்பலாம், 
ேநாய் எ�ரப்்� சக�் ெகாண்டவரக்ள் COVID-19 
இ��ந�் க�ைமயான ேநாய்க்� அ�க ஆபத�்ல் 
உள்ளனர.் 
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ஆபத்� ம�ப்��கள் 
ஒவ்ெவா� �தலாளி�ம் தங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் 
பா�காப்� அபாய ம�ப்�ட�்ல் COVID-19 ஐ 
ெவளிப்பைடயாகக் க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ய 
ேதைவ நீகக்ப்படட்�. �ன்பணிவழங்�பவரக்ள்- 
�தலாளி தங்கள் இடர ்ம�ப்��களில் COVID-19ஐத ்
ெதாடரந்�் காப்�டை்டத ்ேதர�்ெசய்யலாம் 
ஆய்வகங்கள் ேபான்ற COVID-19 உடன் ��ப்பாகப் 
பணி�ரி�ம் �தலாளிகள், COVID-19ஐக் க��ம் 
ஆபத�் ம�ப்�டை்டத ்ெதாடரந்�் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�ம். 

ெதா�ல்சார ்�காதாரம் மற்�ம் பா�காப்� 
அபாயங்கைளக் கட�்ப்ப�தத், பணி�டத�்ல் 
(�காதாரம், பா�காப்� மற்�ம் நலன்) 
���ைறகள் 1992 அல்ல� கட�்மான வ�வைமப்� 
மற்�ம் ேமலாண்ைம ���ைறகள் 2015 இல் உள்ள 
�தத்ம், காற்ேறாடட்ம் மற்�ம் நலன்�ரி 
வச�க�கக்ான ேதைவக�க்� �தலாளிகள் 
ெதாடரந்�் இணங்க ேவண்�ம். 

உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� �ஷயங்களில் 
தங்கள் பணியாளரக்ள் அல்ல� அவரக்ள� 
�ர�நி�க�டன் ஆேலாசைன ெசய்ய ேவண்�ய 
கடைம �தலாளிக�க�் உள்ள�. பணி�டத�்ல் 
மக்கைள எவ்வா� பா�காப்பாக�ம் 
ஆேராக்�யமாக�ம் ைவத�்�ப்ப� என்பதற்கான 
வ�காட�்தைல உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்� 
நிரவ்ா� ெகாண்�ள்ளார.் 
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