
CBR	/CBID	பண#யாள'க) (ச-பள ெதாழிலாள'க3- த4னா'வ 

ெதாழிலாள'க3-)	COVID-19	எ4கிற ச'வேதச பரவ< ேநா> 

த?ண@தி< கைடCப#DEக ேவFDய வழிGைறக)	

	
CBR/CBID	பண#யாள'க) COVID-19	த?ண@தி< மிக GEகியமான 

பா@திர@ைத வIEகிரா'க). அவ#கள&' ெசய,க- 

ஊன01றவ#க-,	அவ#கள&' 345ப7க- ம195 0திேயா#க-, 

வ >4 அ1றவ#க-	ேபா'ற ம1றப?	பாதி@கAபட@C?ய	ச0தாய 

நப#கE@35 ெபFய உதவHI5 ஆதரLமா35. இOவா9 

ெசய,ப45ேபாP அவ#க- ச0தாய5 0Qவத135 பாPகாAR 

அள&@கிறா#க-. 	

	
1 CBR/CBID	 பணHயாள#க- சTக7கE@3 உணL ,	தUண ># 

மVWP வHநிேயாக7க- ேபா'ற மிக அவசியமான 

காரண7கE@3 மX4ேம வVைக அள&@கேவU45. 

இOவா9 ெச,Z5 சமய7கள&, 	சTக[ெதாைலைவ (social	

distancing)	கXடாய5 கைடAபH?@க ேவU45. CBR/CBID	

பண#யாள'க) சKக உMCப#ன'கைளN- அவ'க) 

IP-பQகைளN-	அDEகD ெதாைலேபசி (ெடERS 

அ<லT வாSஸாC) Kல- ெதாட'V ெகா)3-பD 

ேகாரCபPகிற'க)	-	இத' காரண7க- அவ#கE@3[ 

தகவ,க-	ெதFயAப4[தL5,	அவ#கள&' ேதைவகைளA ப1றி 

தரLக-		ேசகF@கL5,	ேமZ5 ேதைவகைளA ]#[தி 

ெச^வத1@3 ேவU?ய ேம1ெகாUட ஆேலாசைன@காகL5.		

	
2 CBR/CBID	ெசய,0ைற திXட[தினா, உVவா@கி பரAபHய 

தகவ,க- உ-_# நிைலAபா4,	ஒQ730ைறகள&' 

அ?AபைடயH, இV@கேவU45. ம195 ,	பH'வV5	PCPE 

எ'கிற நப# ைமயமான அவசரகால	தயா#நிைலயH' 

அ?Aபைடயான கFசைனகைள	கவன[தி, ைவ@கேவU45 	

a. COVID-19	ச5ப[தAபXட உ-_# இ@கXடான 

நிைலAபாைட[ ெதFWPெகா-E7க-. 	

b. சTக உ9AபHன#கEட' கலWP	எ'ன எ'ன ெச^ய 

ேவU45, ஊன01றவ#கைளI5 இதர 

பாதி@கAபட@C?ய நப#கைளI5 உ- ேச#AபP 



யாF' ெபா9AR எ'பP ேபா'ற ேக-வHகைள 

மனதி,ெகாU4	ஒV திXட[ைத உVவா@37க-.	

c. உ7க- சTக[ைத உ1சாகAப4[தி தயாரா@37க-.	

d. நிைலைமயH, ஏ1ப45 மா9த,கைளAப1றி 

வHழிARண#Lட' இV7க-;	ேதைவ எ'றா, 

திXட[ைத அத1ேக1றப? சFெச^I7க-.	

e. ஊன01றவ#கைளI5 அவ#க- 345ப நப#கைளI5 

வாdவாதார நடவ?@ைககள&, இைணAபைத 

எள&தா@37க-.	

f. ஒOெவாV@ெகாVவ# ஆதரவாக இV7க-. 	

இXத ஆM V)ளZக3- ஏ\ெகனேவ 

பண#யாள'களZ4 ெபாMCப#< இ?EகE]Dய 

ெதாைலேபசி/ ஈெமய#< ெதாட'ப#4 ஆதாரமாக 

இ?Eகலா-.	

	
3.	உ)_' இEகSP	நிைலகைள@ ெத`XTெகா)3Qக). 	

சTகA பணHயாள#க- உ-_# edநிைலையA ப1றி 0?Wதவைர 

ந'றாக[ ெதFWPெகா-வP அவசிய5.	CBR/CBID பணHயாள#க- 

அரசா7க[தினா, அறி0கAப4[திய வHதிகைளI5 

நைட0ைறகைளI5 ந'றாக[ ெதFWPெகாU4	உ-_# 

நி#வாக7கEட' ஒ[Pைழ[P	ஊன01றவ#கள&' ேதைவகைள[ 

திXடமி45 நிைலயHZ5 பH'ன# அ0,ப4[P5 நிைலயHZ5 

கV[தி, ைவ[P	உ9தி ெச^யேவU45. 	

	
4.	சKக உMCப#ன'க3ட4 கலXT	உைரயாD	எ4ன	ெச>வT 

ம\M- யா' ெபாMCபானவ'க) என திSடமிட<. 0?Wதவைர 

சTகேசைவ	ெச^I5	345ப7கEடf5,	தன&நப#கEடf5 

ெதாைலேபசியH,	ெதாட#R ெகாU4 அவ#கள&' ஒ[PைழAேபா4	

ஒV திXட[ைத உVவா@37க-. உ-_# திXட0ைறக- 

அ0,ப4[தAப45	கXட[தி, ஊன01றவ#கEைடய 

ேதைவகைள@ கV[தி, ெகா-Eமா9 உ9திAப4[P7க-. இWத 

திXட0ைறகள&, தன&AபXட edநிைலகைளA ெபா9[P 

ேவ9பா4க- இV@கலா5. ஆனா,	உதாரணமாக பH'காf5	

R-ள&க- உ-ளட@கAபX?V@35:	

	



a.COVID-19	ஆ, பாதி@கAபXடவ#க- அவ#கள&' சTக[தி, 

கள7கAப4வைத[ தவH#[த,. 	

b.	ஊன01றவ#கEடf5 அவ#கள&' 345ப7கEடf5 

இைணWP ேவைல ெச^P ஆேரா@கிய வசதி (மனநல 

ஆேரா@கிய05 Cட)	/	ம9வாdL வசதிக-,	மVWPக- /	ர[த5 

ேபா'றைவக- ேதைவ@ேக1ப	கிைட@கh	ெச^த,.	

c. ஊன01றவ#கE@35 அவ#க- 345ப7கE@35 

ஏ1ெகனேவ நைட0ைறயH, இV@35 வசதிகE5 

(உதாரண5: பராமFAR ெகா4AபனL,	ெப'ஷ') ம195 

ேகாவHX ெதாட#பான இதர உதவHகE5 ெதாட#WP 

கிைடAபைத உ9தி	ெச^த,. 

d.	ஊன01ேறா#கைளI5 சTக[தி' இதர 

பாதி@கAபட@C?யவ#கைளI5 தன&Aப4[த, இதர 

உ9AபHன#க- அவ#கE@3 ஆதரL தVத,,	சாAபா4 

வழ73த,, அரசா7க5 வHநிேயாகி@35	உணLAெபாV-க- 

அவ#கைள ேசVத,,	அவ#கE@காக கைடகள&, ெபாVXக- 

வா73த, -	இWத நடவ?@ைககைள ெசய, ப4[P5ேபாP 

அவ#கள&' பாPகாAR@காக தா05 வHதிகைள@	 

கைடAபH?[த,.	

e.	ேகாவHX ெதா1றினா, பாதி@கAபXடவ#கைள சTக 

உ9AபHன#கள&டமிVWP	பHF[P தன&Aப4வPவP -	ஆனா, 

அவ#கைளேயா 345ப உ9AபHன#கைளேயா இழிL 

ப4[தாமZ5 பா3பா4 ெச^யாமZ5 இV[த,.	

f. அ?@க? கவனமாக ைக k[தAப4[த ேசாAR5 k[த 

தUண >V5 அள&AபP. 	

g.	ேசாAR5 k[த தUண >V5 அVகாைமயH, இVAபைத 

உ9திAப4[த,. 	

h.	0க@கவச5 ெச^த,,	ெவள&யH, ெச,Z5 ேநர05 

CXடமான இட7கE@3h ெச,Z5 ெபாQP5 அைவகைளA 

பய'ப4[த, ,	அவசியமான பயண7க- மX45 

ஏ1ெகா-Eத,.	

i. ைககQவ, ,	சTக ெதாைலL (2 ம lXட# mர5) ப1றி 

ெதள&Lப4[த, 	



j.	ேகாவHX-19 அறி3றி எவV@35 ஏ1பXடா, உ-_# 

ெகா-ைககைள அ?Aபைடயாக@ெகாU4 ஆேரா@கிய ைமய5 

ஒ'ைற அnகL5.	

	
5.	உQக) சKக@ைத உ\சாகCபP@தி தயா' ெச>NQக). 	

எWத நடவ?@ைகக- ேதைவ,	எைத ேம1ெகா-ள0?I5 ,	யா# 

எத13 ெபா9AR எ'பைதAப1றி சTக5 0?Lெச^I5. சTக 

ேசவக# ச5ப[தAபXட அைனவைரI5 உ1சாகTX? சம lப[தி, 

கிைட[த தகவ,கள&' ஆதார[தி, நைட0ைற@3Fய 0?Lக- 

எ4@க வழிகாXட ேவU45.	

	
6.	abநிைலய#< ஏ\பP- மாMத<கைள@ ெத`XTெகாFP 

அத\ேக\றபD உQக) திSட@ைத ச`பP@TQக). 	

சTக ேசவக# சTக ம@கEட' அ?@க? ெதாட#பH, 

இVWPெகாU4 சTக அளவHZ5 தன&	நப#க-	, ம195 அவ#க- 

345ப அளவHZ5 நைடெப95 மா9த,கைள@ 3றி[P@ெகாU4, 

அவ#கE@3 அ'றாட ெச^யHதிகைள (உதாரண5: 

பாதி@கAபXடவ#கைளA ப1றிய R-ள&வHவர7க-,	Rதிய உ-_# 

வழி0ைறக-) RதிAபHAபா#. சTக05 சTக ேசவகV5 ேச#WP 

மா9த,கE@3[ த3Wதப? உ-_# வHதிகைள@ கவன[தி, 

ைவ[P@ெகாU4 ஒV சிறWத வழிைய உVவா@கேவU45.	

	
7.	வாbவாதார நடவDEைககளZ< உ)ளடEகE ெகா)ைககைளE 

ைகப#DNQக): 	

அரசா7க5 அfமதி@35 வாdவாதார நடவ?@ைககள&, 

(வHவசாய5,	MGNREGS எ'கிற கிராமARற ேவைலவா^AR) 

ஊன01றவ#கE5 அவ#க- 345ப7கE5 ப7ேக1பைத 

உ9திAப4[P7க-. அரசா7க5 / இதர#க- அள&@35 

ஆதரLகைளA பய'ப4[P7க-.	

	
8. ஒ?ெவா?Eெகா?வ' ஆதாரமாக இ?Qக) :	

உட' ேவைல ெச^I5 ேசவக#கள&' ேம, கவன5 

ெசZ[P7க-;	இதர ஊன01றவ#க- ேம, கவன5 ெசZ[P7க-; 

0திேயா#க- ேம, கவன5 ெசZ[P7க-; சTக[ தைலவ#க- 

ேம, கவன5 ெசZ[P7க-. இ[தைகய ஒ[PைழAபாZ5 

பகி#வாZ5தா' இWத ச#வேதச ேநாையI5 அதfட' ேச#Wத 



பய[ைதI5 3ைற[P சமய[P@ேக1ற இைடய s4கைள வழ7க 

0?I5.	

	
9. தகவ<கைளC பகி'XT ெகா)3Qக):	

ம@க-, இட7க-, வHயாதிக-, ெவ1றிக-, பHரhசிைனக- எ'பP 

ப1றி ந5பH@ைகயான பதிLகைளA பராமFAபP சTக 

ேசவக#கE@3 மிக 0@கிய5. இWதA பதிLக- உ-_# 

வHதிகE@3 இண@கமான ப?வ[தி, இVAபP அவசிய5 - 

ஏென'றா, அத' Tல5 தகவ,கைள ச@ீகிரமாகL5 

P,லியமாகL5 CBR-ேமலாள#க-, ஒV7கிைணAபாள#க- 

(ேகாஆ#?ேனட#w) ம195 அரசா7க அதிகாFகE@3 அறி@ைக 

அள&@க இயZ5.	

	
10.	CBR	/CBID	பணHயாள#க- 0த, பXச[தி, தா7கேள அரசா7க5 

அறிவH[P-ள பாPகாAR ம195 த4AR வHதிகைள@ 

கைடAபH?@கேவU45.	

	
	
Produced by Professor Sally Hartley (UK) and Venkatesh Balakrishna (India) with 
contributions from Christine Cornick and the Zambian CBR/CBID team, Abdul Busuulwa 
CAN (Uganda) Professor Gwynneth Lelewellyn (Australia) Elanie Marks (Geneva, WHO)- 
adapted for the Indian context  

 

	


