
 
 
 

COVID-19 உட்பட, 
�வாச 
ேநாய்த்ெதாற்�கள் 
பர�வைதக் 
�ைறப்பதற்கான 
காற்ேறாட்டம். 
காற்ேறாட்டம் என்றால் என்ன? அ� ஏன் 
�க்�யமான�? 

காற்ேறாடட்ம் என்ப� பைழய காற்ைற 
ெவளிேயற்�ம்ேபா�, உட�்ற இைடெவளிகளில் 
��ய காற்ைற உடெ்ச�த�்ம் ெசயல்�ைறயா�ம். 
உட�்ற இைடெவளிகளில் ��ய காற்ைறச ்
ெச�த�்வ�, ைவரஸ் �கள்கைளக் ெகாண்ட 
காற்ைற அகற்ற�ம், ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) 
மற்�ம் காய்சச்ல் ேபான்ற �ற �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�கள் பரவாமல் த�கக்�ம் உத�ம். 
நல்ல காற்ேறாடட்மான� �றநத் �க்கம் மற்�ம் 
கவனம் ெச�த�்தல் மற்�ம் ேவைல அல்ல� 
பள்ளி���ந�், ேநாய்வாய்ப்படட்தற்கான 



�ைறவான ��ப்� நாடக்ள் ேபான்ற ஆேராக்�ய 
நன்ைமக�டன் இைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

�வாச ைவரஸ் ெதாற்� உள்ள ஒ�வர ்
�வா�க்�ம்ேபா�, ேப�ம்ேபா�, இ�மல் அல்ல� 
�ம்�ம்ேபா�, அவரக்ள் ெதாற்�ேநாைய 
ஏற்ப�த�்ம் ைவரைஸக் ெகாண்ட ��ய 
�கள்கைள (�ளிகள் மற்�ம் ஏேராேசால்கள்) 
ெவளி���றாரக்ள். இநத்த ்�கள்கள் 
�வா�க்கப்படலாம் அல்ல� கண்கள், �க�் 
அல்ல� வா�ல் வந�் படலாம். இநத்த ்�ளிகள் 
ேமற்�றத�்ல் பட�், ெதா�தல் �லம் 
ஒ�வரிட��ந�் ஒ�வ�க்�ப் பரவலாம். 

ெபரிய நீரத்�்ளிகள் �ைரவாகத ்தைர�ல் ��ம் 
ேபா�, ைவரஸ்கைளக் ெகாண்ட ஏேராேசால்கள் 
��� ேநரம் காற்�ேலேய இ�க�்ம், பா�கக்ப்படட் 
நபர ்அநத் இடதை்த �ட�் ெவளிேய�ய�ம் அ� 
அடங்�ம். காற்ேறாடட்ம் ேமாசமாக உள்ள 
அைறகளில், காற்�ல் உள்ள ைவர�ன் அள� ��, 
பர�ம் அபாயதை்த அ�கரிக்�ம், ��ப்பாக 
அைற�ல் பா�கக்ப்படட்வரக்ள் அ�கம் இ�நத்ால். 
��ய இடத�்ல் வ�ப்பவரக்ள் உடற்ப�ற்� 
ெசய்வ� ேபான்ற ஆற்றல்�கக்ச ்ெசயல்களில் 
ஈ�ப�ம்ேபா� அல்ல� அவரக்ள் கத�்ம்ேபா�, 
பா�ம்ேபா� அல்ல� சதத்மாகப் ேப�ம்ேபா� 
காற்�ல் பர�ம் ஆபத�் அ�கரிக்�ற�. 

ஓர ்அைறக�்ள் ��ய காற்ைறக ்ெகாண்� வ�வ� 
மற்�ம் ைவரஸ் �கள்கைளக் ெகாண்ட பைழய 
காற்ைற அகற்�வ� என்ப� �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�கள் பர�வதற்கான வாய்ப்ைபக் 
�ைறக்�ற�. எவ்வள� ��ய காற்� உள்ேள 
ெகாண்�வரப்ப��றேதா, அவ்வள� �ைரவாகக் 
காற்�ல் பர�ம் ைவரஸ்கள் அைற���ந�் 
அகற்றப்ப�ம். 



காற்ேறாடட்மான� ெந�ங்�ய ெதாடர�் �லம் 
�வாச ெதாற்�கள் பர�வைதத ்த�கக்ா�, 
ேம�ம் COVID-19 உடப்டச ்�வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�க�டன் பா�காப்பாக வாழ 
நீங்கள் எ�க்கக�்�ய ெசயல்களில் இ��ம் 
ஒன்றா�ம். 

காற்ேறாட்டத்ைத ேமம்ப�த்த நீங்கள் 
என்ன ெசய்யலாம்? 

காற்ேறாடட்த�்ைன எவ்வா� பராமரிப்ப� 
அல்ல� ேமம்ப�த�்வ� என்ப� இடம் மற்�ம் 
கட�்டதை்தப் ெபா�தத்�. கட�்டங்களில் 
காற்ேறாடட்மான� �வாரங்கள், ஜன்னல்கள் 
மற்�ம் �ைகேபாக்�கள் ேபான்ற இயற்ைக 
அைமப்�களா�ம் �ரிதெ்த�க�்ம் ���கள் 
அல்ல� ஏர ்கண்�ஷனிங் ேபான்ற இயந�்ர 
அைமப்�கள் அல்ல� இரண்�ன் கலைவயா�ம் 
நைடெப��ற�. அ�கமாகத ்�ய்ைமயான 
காற்ைறக ்ெகாண்� வ�வ� சாத�்ய�ல்லாத 
இடங்களில், அ�கத ்�றன் ெகாண்ட காற்�த ்�கள் 
(HEPA) அல்ல� �ற ஊதா (UV) காற்�ச ்�த�்கரிப்பான் 
�ல சமயங்களில் ெதாற்� அபாயதை்தக் 
�ைறக்கப் பய�ள்ளதாக இ�க�்ம். 

உங்கள் �ட்ைடக் காற்ேறாட்டம் 
ெசய்�ங்கள். 

உங்கள் �ட�்ல் உள்ள ஒ�வ�க்�க் ேகா�ட-்19 
அல்ல� �ற �வாசத ்ெதாற்� ஏற்படட்ாேலா, 
அல்ல� உங்கள் �ட�்ற்�ள் பாரை்வயாளரக்ள் 
இ�க�்ம்ேபாேதா காற்ேறாடட்மான� �க�ம் 
�க்�யம். 
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�ட�்ல் இயற்ைகயான காற்ேறாடட்ம். 

�ட�்ல் இ�க்�ம் ஜன்னல்கள் மற்�ம் கத�கைளத ்
�றப்ப� ெப�ம்பாலான மக்க�க�்க ்
காற்ேறாடட்தை்த ேமம்ப�த�்வதற்கான எளிய 
வ�யா�ம். 

ஜன்னல்கள் ேமல் மற்�ம் �ழ் (சாஷ் ஜன்னல்கள் 
ேபான்றைவ) �றப்�கைளக ்ெகாண்��நத்ால், 
ேமல் �றப்ைபப் மட�்ம் பயன்ப�த�்வ�, 
உள்வ�ம் ��ய காற்� அைறக் காற்�டன் கலந�் 
�டா�, �ளிரச்�்ையக் �ைறக்க உத�ம். 
ெவப்பமான காலநிைல�ல், ேமல் மற்�ம் �ழ் 
�றப்�கைளப் பயன்ப�த�்வ� இன்�ம் அ�கக் 
காற்ேறாடட்தை்த வழங்க உத�ம். உங்கள் அைற 
அல்ல� �ட�்ல் எ�ெர�ர ்பக்கங்களில் 
ஜன்னல்கள் மற்�ம் கத�கைளத ்�றப்ப�, 
�ய்ைமயான நல்ல காற்ேறாடட்தை்த வழங்�ம். 
(இ� ��க�்க ்காற்ேறாடட்ம் என்� 
அைழக்கப்ப��ற�). 

�ளி �வாரங்கள் (ெபா�வாக ஜன்ன�ன் ேமல் 
இ�க�்ம் ��ய �வாரங்கள்) அல்ல� �ரில்கள் 
�டாமல் �றந�்�க்�றதா என்பைதச ்
சரிபாரக்்க�ம். இநத்த ்�வாரங்களி��ந�் வ�ம் 
காற்றான� உள்ேள �ைழ�ம்ேபா�, �டான 
அைறக ்காற்�டன் கலந�், அைற�ன் 
ெவப்பநிைலைய வச�யாக ைவத�்�க்க 
உத��ற�. 

காற்ேறாடட்தை்த ேமம்ப�தத், ஜன்னல்கள் 
எப்ேபா�ம் �றந�்�கக் ேவண்�ய 
அவ�ய�ல்ைல. அைறக்�ப் ��ய காற்ைறக ்
ெகாண்�வர, �ல நி�டங்கள் மட�்ம் கத� அல்ல� 
ஜன்னல்கைளத ்�றப்ப� �ட, அேத ேநரத�்ல் 
ைவரஸ் �கள்கள் ெகாண்ட பைழய காற்ைற 



அகற்�, ெதாற்� பர�வதற்கான வாய்ப்ைபக் 
�ைறக்க உத��ற�. 

உங்கள் �டை்ட காற்ேறாடட்ம் ெசய்வ�, 
�ளிரச்�்யாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� அரத்த்த�்ல் 
அல்ல. நீங்கள் 65 அல்ல� அதற்� ேமற்படட் 
வய�ைடயவராகேவா, அல்ல� உங்க�க�் நீண்ட 
கால உடல்நிைல இ�நத்ாேலா, நீங்கள் இ�க�்ம் 
அைற�ன் ெவப்பநிைலையக ்�ைறநத்படச்ம் 18 
��ரி ெசல்�யஸாக ைவத�்�க்க ேவண்�ம், 
இ�ப்��ம் நீங்கள் அைத �ட ெவப்பமாக�ம் 
ைவத�்�கக்லாம். 18 ��ரி ெசல்�யஸ் அல்ல� 
அதற்�க ்�ேழ உள்ள நிைலயான �ட�் 
ெவப்பநிைல, இைளயவரக்ளின் 
ஆேராக்�யதை்த�ம், நீண்ட காலச ்�காதார 
நிைல�ல் இல்லாதவரக்ைள�ம் பா�கக்லாம். 

�ளிர ்காலங்களில், ஜன்னல்கைள ��வ�மாகத ்
�றந�் ைவப்ப� வச�யாக இல்லாத இடங்களில், 
��தாகத ்�றப்ப� �டக் காற்ேறாடட்தை்த 
வழங்�வேதா�, �ளிரச்�்ையக் �ைறக்க�ம் 
வ�வ�க�்ம். வானிைலயான� �றப்�கள் 
வ�யாகப் பா�ம் காற்�ன் அளைவ பா�கக்லாம். 
�ளிர ்அல்ல� காற்� ��ம் காலங்களில் ��ய 
�றப்�கள் ெகாண்�வ�ம் காற்றான�, 
அைம�யான மற்�ம் ெவப்பமான காலங்களில் 
ெபரிய �றப்�களில் வ�வைத �டப் பய�ள்ளதாக 
இ�க�்ற�. 

�டாக�ம் நன்றாக�ம் ைவத�்�ப்ப� எப்ப� 
என்ப� பற்�ய ஆேலாசைனகள் உள்ளன. உங்கள் 
�டை்ட �டாக்�வ�ல் உங்க�க�்ச ்�ரமம் 
இ�நத்ால், உங்க�க�்ச ்ெசாநத்மான ெசாதத்ாக 
இல்லா�டட்ா�ம், நீங்கள் நி� மற்�ம் நைட�ைற 
உத�ையப் ெபறலாம். �ைடகக்க்��ய உத� 
பற்�ய தகவ�க�் எளிய ஆற்றல் ஆேலாசைன 



என்ற இைணயதளதை்தப் பாரை்வ�ட�ம், அல்ல� 
அவரக்ளின் உத� எண்ைண 0800 444 202 இல் 
அைழக்க�ம். உங்கள் எரிசக்� கடட்ணங்கைளச ்
ெச�த�்வ�ல் �ரமம் இ�நத்ால் என்ன ெசய்வ�, 
என்ப� பற்�ய ��தலான ஆேலாசைனகைள 
Ofgem ெகாண்�ள்ள�. 

��ய காற்ைறக ்ெகாண்� வ�ம்ேபா�, பா�காப்� 
மற்�ம் பா�காப்�ன் �ற அம்சங்கைளப் பற்� 
நீங்கள் �ந�்கக் ேவண்�ம். (உதாரணமாக, �றநத் 
ெந�ப்�க் கத�க�க�் �ட�்க்கடை்ட 
ேபாடா�ரக்ள்.) 

�ட�்ல் இயந�்ரக ்காற்ேறாடட்ம். 

உங்கள் �ட�்ல் இயந�்ர காற்ேறாடட்ம் அைமப்� 
இ�நத்ால், அ� ெசயல்ப�வைத�ம், 
உற்பத�்யாளரக்ளின் அ���தத்ல்க�க�் ஏற்ப 
பராமரிக்கப்ப�வைத�ம் உ��ப்ப�தத்�ம். ��ய 
காற்ைற உள்ேள ெகாண்� வ�வதற்�க ்
காற்ேறாடட் அைமப்�கைள அைமப்ப� மற்�ம் 
உட�்றக் காற்ைற ம��ழற்� ெசய்யாமல் 
இ�ப்ப�, ைவரஸ் �கள்கைள அகற்ற உத�ம். 
உட�்ற காற்ைற மட�்ேம ம��ழற்� ெசய்�ம் 
சாதனங்கள் காற்�ல் பரவக்��ய ைவரைஸ 
�ட�்��ந�் அகற்றா�. 

�ட�்ல் யாேர�ம் ஒ�வர ்�வாசத ்ெதாற்� 
ேநாயால் உடல்நிைல சரி�ல்லாமல் இ�நத்ால், 

�ட�்ல் யாேர�ம் ஒ�வர ்�வாச ேநாய்தெ்தாற்றால் 
உடல்நிைல சரி�ல்லாமல் இ�நத்ால், அவரக்ளின் 
அைற�ல் ஜன்னைல சற்� �றந�் ைவகக்�ம், 
ேம�ம் கதைவ �� ைவப்ப�, அ�தத்மான காற்� 
�ட�்ன் மற்ற ப��க�க�்ப் பர�வைதக ்�ைறக்க 



உத�ம். அவரக்ள் �ட�்ல் சைமயலைற அல்ல� 
�றர ்இ�க�்ம் ப��கள் ேபான்ற ப�ரப்படட் 
இடதை்தப் பயன்ப�த�்வதற்�, அநத் இடங்கைள 
நன்� காற்ேறாடட்மாக ைவத�்�ப்ப�, 
எ�த�்கக்ாடட்ாக, அவரக்ள் பயன்ப�த�்ம் ேபா� 
ஜன்னல்கைள ��ைமயாக�ம், அவரக்ள் 
ெவளிேய�ய �ற� �ைறநத்� 10 நி�டங்கள் 
�றந�் ைவத�்�ப்ப� ேபான்றைவ உத�ம். 

உங்கள் �ட�்ல் இயந�்ரக் காற்ேறாடட் அைமப்� 
இ�நத்ால், �ட�்ல் உள்ள ஒ�வர ்�வாச 
ேநாய்தெ்தாற்றால் உடல்நிைல சரி�ல்லாமல் 
இ�நத்ால், காற்ேறாடட்தை்த அ�கரிக்கப் �ஸ்ட ்
பயன்�ைறையப் (�ைடதத்ால்) பயன்ப�தத்லாம். 
அைற�ல் யாேர�ம் இ�நத்தற்�ப் �ற�, 
�ளியலைறகள், க�ப்பைறகள் மற்�ம் 
சைமயலைறப் ப��களில் எக்ஸ்டர்ாக்டர ்
���கைள வழகக்தை்த �ட அ�க ேநரம், கதைவ 
��கெ்காண்� இயங்க ைவப்ப� 
காற்ேறாடட்தை்த அ�கரிக்�ம். 

COVID-19 உடப்ட, �வாச ேநாய்தெ்தாற்�ன் 
அ���கள் உள்ளவரக்�க�்க ்��தல் 
வ�காட�்தல் உள்ள�. 

பணி�டத்��ம், �� அல்லாத 
அைமப்�களி�ம் காற்ேறாட்டம். 

நல்ல காற்ேறாடட்மான�, பணி�டத�்�ம், �� 
சாராத அைமப்�களி�ம், COVID-19 உள்ளிடட் 
�வாசத ்ெதாற்�கள் பர�வைதக் �ைற�ற�க.் 

உடல் நலம் மற்�ம் பா�காப்� அ�காரி, 
(HSE) பணி�ட (உடல்நலம், பா�காப்� மற்�ம் நலன்) 
���ைறகள் 1992 இன் �ழ், உடல்நலம் மற்�ம் 
பா�காப்�த ்ேதைவக�க்� ஏற்ப, 
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காற்ேறாடட்தை்த எவ்வா� ம�ப்��வ� மற்�ம் 
ேமம்ப�த�்வ� என்பதற்கான வ�காட�்தைல 
வழங்��ற�. பணி�டத�்ல் �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�கள் பர�வைதக் �ைறப்பதற்� 
�தலாளிகள் எ�க்கக�்�ய நடவ�க்ைககள் 
பற்�ய ��தல் தகவல்கள் உள்ளன. 
பணி�டங்கள் மற்�ம் ெபா�க் 
கட�்டங்க�க்கான �ரிவான COVID-19 ��ப்�டட் 
வ�காட�்தல், ��தல் நடவ�க்ைககைள எ�க்க 
��ம்�பவரக்�க�்க் கட�்ட ேசைவகள் 
ெபா�யாளரக்ள் நி�வனம் (CIBSE) �லம் 
வழங்கப்ப��ற�. 

பல �ழல்களில் காற்ேறாடட் அைமப்�களின் 
ேதைவ மற்�ம் ெசயல்�றைன ம�ப்��வதற்�ப் 
ெபா��யல் நி�ணத�்வம் ேதைவப்ப��ற�. 
உங்க�க�்த ்ெதரியா�டட்ால், உங்கள் 
ெவப்பமாக்கல், காற்ேறாடட்ம் மற்�ம் காற்� 
�ரைமப்�ப் (HVAC) ெபா�யாளர ்அல்ல� 
ஆேலாசகரின் ஆேலாசைனையப் ெபற�ம். 

காற்ைறச ்�தத்ம் ெசய்�ம் சாதனங்கள் நல்ல 
காற்ேறாடட்த�்ற்� மாற்றாக இல்ைல, இ�ப்��ம் 
நல்ல காற்ேறாடட்தை்த பராமரிக்க ��யாத 
படச்த�்ல், HEPA வ�கட�்கள் அல்ல� UV 
ெதா�ல்�டப்ங்கைளப் பயன்ப�த�்க் காற்ைறச ்
�தத்ம் ெசய்�ம் �ரி�கள், ைவரஸ்கள் காற்�ல் 
பர�வைதக் �ைறக்க ஒ� பய�ள்ள மாற்றாக 
இ�க�்ம். ஏர ்�ளனீிங் சாதனங்கைளப் 
பயன்ப�த�்ம் ேபா� க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ய 
�சயத�்ல், அலகான�, ப���ன் அள�ற்�ம் 
சதத்ம் மற்�ம் பராமரிப்� ேபான்ற �ற 
காரணிக�க�்ம் ெபா�தத்மானதாக இ�க்�மா 
என்ப�ம் அடங்�ம். CIBSE ஆன� காற்ைறச ்�தத்ம் 
ெசய்�ம் ெதா�ல்�டப்ங்கள் ��தத் 
வ�காட�்தைல�ம் தயாரித�்ள்ள�. 
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காற்ேறாடட்தை்த ேமம்ப�த�்வதற்கான 
எநத்ெவா� நடவ�க்ைக�ம் பா�காப்� மற்�ம் 
பா�காப்�ன் �ற அம்சங்கைளச ்சமரசம் 
ெசய்யக்�டா�. (உதாரணமாக, �றநத் ெந�ப்�க ்
கத�க�க�் �ட�்க்கடை்ட ேபாடக�்டா�), 
ேம�ம் ெவப்ப அெசௗகரியதத்ால் உடல்நலம் 
மற்�ம் நலவாழ்� பா�ப்� ேபான்ற �ற 
�ைள�கைளக ்க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ெதாடரந்�் நல்ல காற்ேறாடட்தை்த வழங்�வ� 
சாத�்ய�ல்லாத படச்த�்ல், காற்�ல் பர�ம் 
அபாயதை்தக ்�ைறகக் மற்ற நடவ�க்ைககைள 
நீங்கள் பரி��கக்லாம். எ�த�்கக்ாடட்ாக, அநத் 
இடத�்ல் �ல ெசயல்பா�கைளத ்த�ரப்்ப�, அைற 
உபேயாகத�்ன் ேபா� அல்ல� இைட�ல் 
காற்ேறாடட் இைடெவளிகைள வழங்�வ�, அல்ல� 
காற்ைறச ்�தத்ம் ெசய்�ம் UV அல்ல� HEPA 
சாதனதை்தப் பயன்ப�த�்வ�, ஆ�யைவ 
அடங்�ம். 

வாகனங்களில் காற்ேறாட்டம் 

காரக்ள், ேவன்கள் மற்�ம் ேப�ந�்கள் உள்ளிடட் 
�டப்படட் வாகனங்களில் மக்கள் 
பயணிக்�ம்ேபா�, COVID-19 மற்�ம் �ற �வாச 
ேநாய்தெ்தாற்�கள் பரவக்��ம். இநத் ஆபதை்தக் 
�ைறக்க நீங்கள் எ�க்கக்��ய நடவ�கை்ககள் 
உள்ளன: 

• ஜன்னல்கைளத ்�ற. அவற்ைற அகலமாகத ்
�றப்பதற்� �க�ம் �ளிராக இ�க�்ம் 
படச்த�்ல், ப�� �றப்பேத உத�யாக 
இ�க�்ம், ேம�ம் வாகனதை்தச ்�டாக 
ைவத�்�கக் ெவப்பதை்த �டலாம் 

• மக்கள் வாகனத�்ல் இ�க�்ம்ேபா� 
காற்ேறாடட் அைமப்�கைள இயக்க�ம் - 

https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy


காற்ைற ம��ழற்� ெசய்யாமல், ��ய 
காற்ைற உள்ேள இ�க்�ம் வைக�ல் 
அைமக்க�ம் 

• பா�காப்பான இடங்களில் கத�கைளத ்
�றப்ப� காற்ைற �ைரவாக மாற்ற உத�ம் - 
ஜன்னல்கைள ��ைமயாகத ்�றப்ப� �ட 
வாகனத�்ல் உள்ள காற்ைற அகற்ற உத�ம் 

இநத் வ�காட�்தல் ஒ� ெபா�வான 
இயல்�ைடய�, ேம�ம் ஒ� வ�காட�்யாகக ்
க�தப்பட ேவண்�ம். ஏேத�ம் ஒ� 
ெபா�நத்க�்�ய சடட்த�்ற்�ம் (�காதாரம் மற்�ம் 
பா�காப்�ச ்சடட்ம் உடப்ட) இநத் 
வ�காட�்த�க்�ம் இைடேய �ரண்பா� 
ஏற்படட்ால், ெபா�நத்க�்�ய சடட்ேம 
ேமேலாங்�ம். 

 
 
 


	COVID-19 உட்பட, சுவாச நோய்த்தொற்றுகள் பரவுவதைக் குறைப்பதற்கான காற்றோட்டம்.
	காற்றோட்டம் என்றால் என்ன? அது ஏன் முக்கியமானது?
	காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்த நீங்கள் என்ன செய்யலாம்?
	உங்கள் வீட்டைக் காற்றோட்டம் செய்யுங்கள்.
	வீட்டில் இயற்கையான காற்றோட்டம்.
	வீட்டில் இயந்திரக் காற்றோட்டம்.
	வீட்டில் யாரேனும் ஒருவர் சுவாசத் தொற்று நோயால் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தால்,

	பணியிடத்திலும், வீடு அல்லாத அமைப்புகளிலும் காற்றோட்டம்.
	வாகனங்களில் காற்றோட்டம்

