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ப ப் ரினம அ ப்  
© 2020 ஸ் த்க ானியன் நி வனம் 
அனனத்  உரினமக ம் பா காக்கப்பட்டனவ. தல் ப ப்  2020. 
 
ப ப் ரினம அ ப்  
இந்த ததா ன் எந்த ப ம், அல்ல  இந்த ததா ன்  லப்பனடப் க ம் 
, ஸ் த்க ானிய அ யல் கல்  னமயத் ந்   எ த்  லம் அ ம  
தபறாமல், நியாயமான பயன்பாடன்டத் த ர எந்த கநாக்கத் ற்காக ம் 
பயன்ப த்தப்படக் டா   அல்ல  ம  உ வாக்கம்  த ய்யப்படக் டா . 
 
சி த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம் கீகே பட் ய டப்பட் ை்ை அனனத்  
தனிநபரக்ைின் மற் ம் ஒப் க்தகாை்னககை் ரி ல் ப் டப்பட் ை்ை 
நபரக்ைின் யற்சிகனை ம் கம ம் COVID-19! நான் எப்ப  என்னன ம் 
மற்றவரக்னை ம் பா காக்க ம்?  ததா க்கான பங்கைிப் னன ம் 
தபரி ம் பாராட் கிற !  இந்த ட்டத் ல் பங்ககற் ை்ை ஒவ்தவா  நப ம் 
இத் ட்டம் உயரந்்த தரம் தபற தன  நி ணத் வனத ம் பங்கைிப்னப ம் 
அைித் ை்ைனர ்
 

ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம் ததா  அ த்  பணியாைரக்ை் 

நிரவ்ாக இயக் னர ்-டாக்டர.் ககரால் ஓ'கடாதனல் 

பாடத் ட்டம் மற் ம் கம் னிககஷன்ஸ் 
ரி  இயக் னர ்-டாக்டர.் னரயன் 

மண்தடல்  

ததா ல் னற க னவகை் ரி  இயக் னர ்
-டாக்டர.் ஆ   அ ககா 

ட்டல் யா கமலாைர ்-ஆஷ்கல ஸ் 
தனலனம அ த்  மற் ம்  ரவ்கத  
உற க க்கான நிரல் கமலாைர ்-
ககத்தரின் ைான் ாரட்் 

நிரவ்ாக ஆசிரியர ்-பட்  மகரான் அ யல் பாடத் ட்டம் தடவலப்பர ்-
ஆண்ட்கர ராடல்ாப் 

நிரல் உத யாைர ்-அதலக் ா மாக் அ யல் பாடத் ட்டம் தடவலப்பர ்-
கலாகன் ஷ் ட் 

பாடத் ட்டத் ட்ட நி ணர ்-ஹன்னா 
ஓஸ்கபாரன்் ட்டல் தயாரிப்பாைர ்-ரியான் கமார ்

த்த ட்ட ஆகலா கரக்ை் 

டாக்டர.் மாரக்் ஸ்தபன்ஜர ்  ா ஏ ப்பர,் எம். ., எம் எ  ்

அன்கன தமக்தடாகனா, எம். . ககசி கமாரக்ன், எம் எ  ்

ஸ்கவதா பன் ால் ,  எ  ்  டாக்டர ்மரியாம் க்கட  
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ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயத் ன் பங்கைிப் கை்: ததா  ஆதர  
ஊ யரக்ை், ததா ல் ட்ப றனாய்வாைரக்ை், மற் ம் தமா தபயரப்்  நி பரக்ை் 
ஆகிகயாரின் பங்கைிப் கை் ஒப் க்தகாை்னககை் ரி ல் ப் டப்பட் ை்ை  . 
 
கவர ்வ வனமத்தவர ்ஆஷ்கல ஸ், SSEC; கலஅ ட ்வ வனமத்தவரக்ை் ரியான் 
கமார,் SSEC மற் ம் ஆஷ்கல ஸ், SSEC 

 
படங்கை் பங்கைிப்  
கவர ்-CDC/அ  ா எக்தகரட்், த ல் ; டான் 

கின்ஸ், MAMS 
படம் 1.1-ககத்தரின் ைான் ாரட்், SSEC 
படம் 1.2-ககத்தரின் ைான் ாரட்், SSEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படம் 4.1-கலாகன் ஷ் ட், SSEC 
படம் 5.1-ககத்தரின் ைான் ாரட்், SSEC 
படம் 7.1-எரின் த ட் 
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அன்பாரந்்த  தபற்கறாரக்கை, பராமரிப்பாைரக்கை, மற் ம் கல் யாைரக்கை,  
 
நாம் COVID-19-ஐ உலகைா ய  கமாக எ ரத்காை் ம் நினல ல், 
தபரிகயாரக்ைானா நம  எண்ணங்கனை வாரத்்னதகைில் த ால்வ  க னமா ம் , 
கம ம் இனைஞரக் டன் இந்த உணர் கனை வா ப்ப   இன் ம்  வாலாக 
இ க்கலாம். உங்கை் கவனிப் ல் உை்ை இனைஞரக்ை் உங்கை் வ காட் தல் லம் 
நகரவ்தால், சில க னமான ககை் கை் வரலாம். COVID-19 என்றால் என்ன? உலகில் 
என்ன நடக்கிற , அனதப் பற்  மக்கை் எப்ப  உணரக்ிறாரக்ை்? க 
இனடதவைினய கனட ப்ப ம் , னககனை க த ம், க்னக ம் வானய ம் 

மனறப்ப ம் எங்கனை பா காக்க உத வ  எப்ப ? COVID-19 ம்பங்கை் 
மற் ம்  கங்கனை எவ்வா  பா க்கிற ? எப்ப  COVID-19 பற்  தகவல் 
அ ந் ப்ப  ஒ  த் யா த்னத ஏற்ப த் ம் ? என்னன ம் மற்றவரக்னை ம் 
பா காக்க நான் இப்கபா  என்ன நடவ க்னககனை எ க்க ம்? இதத்னகய 
ககை் க க்  தங்கைிடம் ப ல் இ க்க வாய்ப் ல்னல. நீங்கை் இனைஞரக் க்  
வேங்கக் ய க க்கியமான ஷயம் கநரன்ம மற் ம் பா காப் .  
 
இப்தபா ைின் அ த்தைம் அ ய ல் உை்ை . உலகின் மா ம் நினலக்  
வ யாக மா வதற்கான சிறந்த வ கைில் ஒன் , அ டன் உங்கனை 
ஆ தப்ப த் வ , ன்னர ்உலகில் ஒ  த் யா த்னத ஏற்ப த் வதற்  அந்த 
அ னவப் பயன்ப த் வதா ம். இ  இனைஞரக் க் ம்  ாத் யமா ம். உலகம் 

வ ம் இனைஞரக்ை் இந்த வ காட் ல் ப் டப்பட் ை்ை 
நடவ க்னககைில் ஈ ப வதன் லம், அவரக்ை் COVID-19 அ த்தைமாக இ க் ம் 
அ யல் பற் ய ரிதனல தப வாரக்ை். அவரக்ை் தங்கை்  கத் டன் தங்கை் 
அ னவப் பகிரந்்  தகாை்ை ம், இந்த  வாலான கநரத் ல் நடவ க்னக எ க்க 
உ யான வ கனை உ வாக்க ம்,COVID-19 பற் ய தல் தகவல்கனை 
கண் க்க சிறந்த இடங்கனை ரிந்  தகாை்ை ம் ம்  
 
ஆனால் இந்த ய அ  இைம் மக்க க்  பயம் த வதாக அனமயலாம். 
அவரக்ை் தங்கை் ய அ னவ த யலாக்க உங்கைிட ந்  ஆதர  மற் ம் 
வ காட்டல் கதனவப்படலாம். உங்கனை  ் ற் ை்ை இனைஞரக்ைிடம் அவரக்ை் 
எப்ப  உணரக்ிறாரக்ை், அவரக்ை் கற் க்தகாண்டனதப் பற்  அவரக்ை் என்ன 
சிந் க்கிறாரக்ை் என்பனதக் கக ங்கை். அவரக்ை் ண் ம் ண் ம் ககடட்ா ம் 
ட,அவரக்ை் ககட் ம் ககை் கனை  ரி பா ங்கை்.  

 
இந்த பணிகை் உங்கை் கவனிப் ல் இ க் ம் இனைஞ டன் இனணந்  நினற  
த ய்ய வ வனமக்கப்பட் ை்ை . ஒவ்தவா  பணி ம் இனைஞரக்ை் COVID-19 பற்  
உங்கைிடம் ககடக்லாம் என்  ஒ  ககை் யால் இயக்கப்ப கிற . ஒவ்தவா  
பணி ம் இனைஞரக்ை் (மற் ம் நீங்கை்) ன்வ வனவற்னற அ ய உத ம் வ ல் 
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கட்டனமக்கப்பட் ை்ை : (1) ஸ்கவர ்உங்கை் த ாந்த ே ல் ககை் க்  
ப ல்கனை கண்ட தல்; (2) ககை் க்  அ த்தைமாக இ க் ம் ஞ்ஞானத்னத 
ரிந்  தகாை் ங்கை்; ன்னர ்(3) உங்க க் ம் நீங்கை் கவனித் க்தகாை் ம் 

இனைஞரக் க் ம் அ யல் அ னன த யலாற்ற வ காட் தல். 
 
தங்கனை மற் ம் மற்றவரக்னைப் பா காக்க தங்கை் ய அ னவப் பயன்ப த்த 
இனைஞரக்ை் என்ன த ய்ய ம்? பணி 1 உங்க க் ம், நீங்கை் 
கவனித் க்தகாை் ம் ஒவ்தவா  இனைஞ ம் அவரக்ை் யார ்என்பனத ரிந்  
தகாை்ை உதவ கவண் ம், அதனால் அவரக்ை் மற்றவரக்னைப் ரிந் தகாை்ை 
தயாராக இ ப்பாரக்ை். நீங்கை் பணிகை் 2—4 ஐ நினற  த ய்வதன் லம், நீங்கை் 
தனினமப்ப த் யவரக் டன் மற் ம் உங்கை் நண்பரக்ை் மற் ம் அவரக்ைின் 

ம்பங்க டன் கிட்டத்தட்ட ததாடர் தகாை் ரக்ை். இந்த இனட னனகை் COVID-
19 இ ந்  உங்கனை ம் மற்றவரக்னை ம் எவ்வா  பா காப்ப  என்ப  த்த 
பணிகை் 5—7 க்கான அ ப்பனட ரிதனல வேங்க உத ம். 
 
தபற்கறார,் பராமரிப்பாைர ்அல்ல  கல் யாைராக, நீங்கை் சில ககை் கை், 
நடவ க்னககை் அல்ல  ஒ   பணினய த ரக்்க  த ய்யலாம், 
ஏதனன்றால் அவ்வா  த ய்வ  உை் ர ்வ காட் தல்க க்  எ ராக த ல்லலாம் 
அல்ல  உங்க க்  கவனல த வதாக இ க்கலாம். இ  பரவா ல்னல! உங்கை் 
உடல்நலம் மற் ம் பா காப்  மற் ம் உங்கை் கவனிப் ல் இ க் ம் 
இனைஞரக்ைின் ஆகராக்கியம் மற் ம் பா காப்  க ம் க்கியமானதாக 
க தப்பட கவண் ம். 
 
ஸ் த்க ானியன் நி வனத் ல், நாங்கை் தல் ப லைிப்பவரக்ைாக இல்னல, 
ஆனால் இனைஞரக்ை் ஞ்ஞானத்னத ரிந் தகாை்ை உத வ ல் நி ணரக்ைாக 
இ க்கிகறாம், அ  அவரக்னை  ் ற் ை்ை உலகத்னத எவ்வா  பா க்கிற  
என்பனதப் ரிந் தகாை்வதற்  உத கிகறாம். இனைஞரக்ைால் வனரய க்கப்பட்ட 
மற் ம் த யல்ப த்தப்ப ம் நினலயான நடவ க்னககைில் கவனம் 
த த் வதற்கான ஒ  கட்டனமப்பாக ஐக்கிய நா கை்  னப நினலயான 
அ த்  இலக் கனை (SDGs) பயன்ப த் வதற்கான க்கியத் வதன்த 
நாங்கை் ஆேமாக நம் கிகறாம். உலகைா ய இலக் கை் ட்டத் ற்கான 
ஸ் த்க ானியன் அ யல் ஒ  ப யாக, COVID-19! என்னன ம் 
மற்றவரக்னை ம் நான் எப்ப  பா காக்க ம்? SDG ககால் 3 (நல்ல ஆகராக்கியம் 
மற் ம் நல்வாே் ), ககால் 4 (தர கல் ), ககால் 6 ( த்தமான நீர ்மற் ம் காதாரம்), 
மற் ம் ககால் 11 (நினலயான நகரங்கை்) ஆகியவற்னற 
வரிக்கிற .மற்றவரக் டன் ஒ ங்கினணந்  தந க்கமாக கவனல த ய்வதன் 
லம் கினடக் ம் ஒத் னேப்  மற் ம் நம்ப யாத  க் னய அங்கீகரிக்கிகறாம்  

. உலக காதார அனமப்  (WHO), InterAcademy பாரட்ன்ிஷன்ஸ் (IAP), ஜான்ஸ் 
ஹாப்கின்ஸ் பல்கனலக்கேகம், மற் ம் ஸ் த்க ானியனில் உை்ை எங்கை்  க 
ஊ யரக் க் ம் ஞ்ஞானத்னத ல் யமாக உ ப்ப த் வ ல் அைித்த 
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ததா ல் ட்ப ஆதர க் ம் நாங்கை் நன் னய ததரி த் க்தகாை்கிகறாம். நாம் 
இந்த ததா  வைர ்ச்ி கபா  தங்கை் ஆதர க்காக ககாரட்ன் மற் ம் தபட்  ர ்
அறக்கட்டனைக்  நன் னய ததரி த் க்தகாை்கிகறாம் . உலகம் வ ம் தங்கை் 
தபற்கறாரக்ை், பராமரிப்பாைரக்ை் மற் ம் கல் யாைரக்ை் என, இந்த 
உை்ைடக்கத் டன் ததாடர்  தகாை்ை ,தமா தபயரப்் கை் மற் ம் நி த்தல் 
வேங் வதற்காக WHO மற் ம் IAP க்  நாங்கை் நன் னய 
ததரி த் க்தகாை்கிகறாம். 
 
“ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம் உலகம் வ ம் உை்ை 
ேந்னதகை் மற் ம் இனைஞரக் க்  ஞ்ஞானத்னத உற் ாகப்ப த் , 

அவரக்னை  ் ற் ை்ை ஷயங்கைின் எப்ப , ஏன் என்பனத ஆராய்வதற்  
ஊக் க்கிற . உலகைா ய இலக் க க்கான ஸ் தக் ானிய அ யல் 
ட்டமான  ஒ  னமயான னறனயப் பயன்ப த் கிற , அங்  ேந்னதகை் 

மற் ம் இனைஞரக்ை் ஒ  த யனல த ய்  பாரப்்பதன் லம் 
கற் க்தகாை்கிறாரக்ை், ப ல்கனை தாகம கண்ட ய ம் கற் க்தகாை்கிறாரக்ை் . 
மனிதரக் க் ம் ற்  ் ே க் ம் இனடகயயான உறனவப் ரிந் தகாை்வ  
நமக்  இணக்கமாக வாே்வதற் ம் எ ரக்ால ததாற் கநாய்க க்  
தயாரப் த் வதற் ம் உத ம். அங்  உை்ை அனனத்  ததான்மங்கை் மற் ம் 
தவறான க த் க்க டன், ேந்னதகை் மற் ம் இனைஞரக்ை் இந்த 
ததாற் கநா ன் இயல்  மற் ம் எ ரக்ால ததாற் கநாய்கனைத் த க்க என்ன 
த ய்ய ம் என்பனதப் ரிந் தகாை்வ  க்கியம்”- Dr. த ௗம்யா 
வா நாதன், தனலனம ஞ்ஞானி, உலக காதார அனமப்  

 
“ ேந்னதகை் உலகில் எங்கி ந்தா ம் தங்கை் அ யல் ரிதல் மற் ம் ப த்த  
சிந்தனன வைரப்்ப  க ம் க்கியம். சிறந்த ஞ்ஞானம் மற் ம் ஆதாரங்கைின் 
அ ப்பனட ல் ப த்த  கனை எ க்க ம் என்பதன் லம் மட் கம 
நாம் மற் ம் நம் ம்பங்கை் COVID-19 கபான்ற கநாய்தத்தாற் கைி ந்  
பா காப்பாக னவத் க்க நம் னடய நடத்னதனய  ரித ய்ய ம்.”- 
கபராசிரியர ்கவால்கர ்தடர ்Meulen, InterAcademy ட்  தனலவர ்
 
COVID-19, மற்ற ததாற் கநானயப் கபால, பய த் கிற . இ  நம் வாே்க்னகனய 
கமம்ப த் ை்ை . ஆனால் இ  ஒ  உலகைா ய  கமாக ஒன்றாக நம்னம 
தந க்கமாக தகாண்  வந் ை்ை . நாம் யல் எல்னலகை் வ ம் 
வாேலாம், ஆனால் நாம் அனனவ ம் ஒன்றாக இந்த கபாராட்டத் ல் இ க்கிகறாம். 
அ யல் மற் ம் நடவ க்னக - எங்க க்  ஒன்றாக இந்த கபாரில் தவற்  தபற 
உதவ ம். 
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பா காப்பாக இ ங்கை். ஆகராக்கியமாக இ ங்கை். தகவகலா  இனணந்  
இ ங்கை். 
 
வாே்த் க்கை், 

  
டாக்டர ்ககரால் ஓ'கடாதனல், இயக் னர ்
ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம் 
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பணி 1: இப்கபா  உலகில் என்ன 
நடக்கிற ? 

 

ஸ்கவர:் COVID-19 கபா  வாே்க்னக எப்ப  மா ம்? (15-
30 நி டங்கை்) 

நீங்கை் ஒ  சில மாதங்க க்  ன்  இ ந்தனத ட நினறய த் யா மாக 
இ ப்பனத கவனித் க்கலாம். உங்கனை  ் ற் ை்ை தபரியவரக்ை் 
மனஉனை  ் ட ம் கவனல ட ம் கதான்றலாம். நீங்கை் அகத கபால் உணரலாம், 

ப்பாக த ய் னயப் பாரத்்தால்,  க ஊடகங்கைில் கநரத்னத த லவ த்தால் 
அல்ல  நண்பரக்ைிடம் கப ம்கபா ம்.  

இந்த ட்டம், COVID-19! என்னன ம் மற்றவரக்னை ம் நான் எப்ப  பா காக்க 
ம்? COVID-19ஐ கதாற் க் ம் னவரஸ் மற் ம் இதர ற னவரஸ்கை் த்த 

அ யனல நா ம் நம்  தாய ம் ரிந் தகாை்ை உத ம். இந்த னவரஸ் 
உங்கனை எவ்வா  பா க்கின்ற  அல்ல  எ ரக்ாலத் ல் உங்கனை எப்ப  
பா க்கலாம் என்பனத கண் க்க இ  உத ம். உங்கனை ம் உங்கை் 
 கத்னத ம் பா காப்பாக னவத் க்தகாை்ை நீங்கை் எ க்கக் ய 
நடவ க்னககனை ரிந்  தகாை்ை இ  உத ம்.  
இந்த ட்டத் ல், னவரஸ் பற்  மக்கை் எப்ப  உணரக்ிறாரக்ை் என்பனத நீங்கை் 
வா க்க கவண் ம். இந்த னவர ன் ஞ்ஞானத்னத நீங்கை்  ாரிப் ரக்ை். 

நீங்கை்  கத் ல் கமற்தகாை்ைப்பட் ை்ை தபா  காதார நடவ க்னககனை 
ஆராய் ரக்ை், கம ம் COVID-19 பர தனல த க்க கமற்தகாை்ை கவண் ய காதார 
நடவ க்னககை் த் ம் ஆராய் ரக்ை். உங்கை்  கத் ல் ஆகராக்கியத்னத 
ஆதரிக்க நடவ க்னக எ க்க கவண் ம். 
 

1. உனரயாட டன் ததாடங் ங்கை். நீங்கை் ஒ  தபற்கறார,் பராமரிப்பாைர ்
அல்ல  நம்பகமான இனைஞரிடம் கப லாம். ஒ  உடன் றப் , ஒ  நண்பர,் 
அல்ல  நீங்கை் ததானலகபசி ல் அனேக்க ம் யாகரா ஒ வ டன் 
கப வ  ட சிறப் ! உங்கை் உனரயாடனல வ காட் வதற்  ன்வ ம் 
கட்டனமப்னபப் பயன்ப த்தலாம்.  

2. நீங்கை் ந்தால், உங்கை் பங் தார டன் கந க்  கநர ்உடக்ாரந்்  
தகாை் ங்கை். இந்த ககை் னயப் பற்  சிந் க்க 30 நா கை் எ த் க் 
தகாை் ங்கை்:  பத் ல் வாே்க்னக எப்ப  மா ய , அனதப் பற்  நான் 
எப்ப  உணரக்ிகறன்?  

3. ஒ  கப  ்ாைர ்மற் ம் ஒ  ககட்பவனர கதர்  த ய் ங்கை். அ த்த 2 
நி டங்க க் , கப  ்ாைர ்இந்த ககை் க்  தந் ரமாக ப லைிக்கலாம். 

Ashley Deese
1
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ககட்பவரின் கவனல ரமாக ககடக் கவண் ம், ஆனால் எ ம் கப  டா . 
2 நி டங்கை் ந்த ம், கவடங்கனை மாற்ற ம்.  

4. ன்வ ம் ன்  ககை் க க்  அகத உனரயாடல் மா ரினய ண் ம் 
த ய்ய ம்:  

a. இ  ஏன் நடக்கிற  என்பனத நான் ரிந்  தகாண்கடனா ?  
b. COVID-19 பற்  என் பயம் என்ன?  
c. நான் எனத த் உற் ாகமாக இ க்கிகறன்? 

5. நீங்கை் உனரயாடனல த்த டன், உங்கை் பங் தாரரக்்  நன்  
ததரி ங்கை். நீங்கை் இன் ம் ஆேமாக கப  ம் ம் எனத ம் 
வா க்க ம். இந்த உனரயாடல் அனமப்  டயாட் என்  அனேக்கப்ப கிற . 

இ   வாலான ஷயங்கனைப் பற்  கப  ஒ  வ யா ம், அதனால் 
எல்கலா க் ம் மரியானதனய தந்தாய் உணர னவக்கிற 1 

 
✔ உணர ்ச்ி பா காப் : இந்த உனரயாடல் பயங்கரமாக இ ந்ததா? அ  
க ாகமாக இ ந்ததா? அ  பய ை்ைதாக இ ந்ததா? நீகய 
 இந்த உணர் கை் வ ம் கபா  இந்த ப் னண பாரப்் ரக்ை். ஒ  
நம்பகமான இனைஞ டன் அல்ல  ஒ  நண்ப டன் இனத  ரிபாரக்்க இ  
நல்ல கநரம்  

 
6. இந்த ட்டத் ன் கபா , உங்கை் எண்ணங்கை், உணர் கை் மற் ம் 
ஆராய் ச்ிகனை க கரிக்க ம். நீங்கை் அனத ப  த ய்வ  எப்ப  என்ப  
உங்கனை தபா த்த . தகவனல பா காப்பாக னவத் ங்கை். அதனால் அ  
ேப்பமனடயா , அனத ட்டத் ன் த ை்ை ஒ  “பத் ரினக” என்  

அனேப்கபாம். இனத த ய்ய சில கவ பட்ட காரணங்கை் உை்ைன2:  
a. உலகில் நினறய நடக்கிற ! நீங்கை் எப்ப  உணரக்ி ரக்ை் என்பனத 
த யல்ப த்த சிறந்த வ கைில் ஒன்  அனத எ த கவண் ம்.  

b. ஞ்ஞானிகை் ப கனை னவத் க்கிறாரக்ை்! அவரக்ை  ஆராய் ச்ி 
வ ம், ஞ்ஞானிகை் அவரக்ை் ப த்  வ கிறாரக்ை் என்பனதப் 

பற் ய தர கனைப் க்கிறாரக்ை், அதனால் அ  ஒகர இடத் ல் 
உை்ை .  

c. நீங்கை் வரலாற்னற அ ப த்  தகாண் க்கி ரக்ை்! இப்கபா  அ  
கபால உணராமல் இ க்கலாம், ஆனால் உலகம் ஒ  தபரிய வரலாற்  
நிகே்னவ அ ப த்  தகாண் க்கிற . வரலா  உலகைா ய மற் ம் 
மாநில அை ல் பா காக்கப்ப கிற . ஆனால் நீங்க ம் அ ல் ஒ  
ப யாக உை்ைீரக்ை் . ஒ நாை் எ ரக்ால தனல னறகை் இப்கபா  
இங்கக இ ப்ப  எப்ப  இ ந்த  என்பனத ததரிந்  தகாை்ை 

ம் வர.்  
7. உங்கை் பத் ரினக ல் COVID-19 பற்  நீங்கை் உணரக்ி ரக்ை் என்பனத ப  
த ய்ய சி  கநரம் எ த் க் தகாை் ங்கை். உங்கை் அ பவம் இ வனர 
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என்ன? உங்கை் யாட் உனரயாடல்கைில் இ ந்  நீங்கை் என்ன கற் க் 
தகாண் ரக்ை்?  

 

 

ரிந்  தகாை் ங்கை்: நான் எப்ப  வரிக்க 
கவண் ம்? (30 நி டங்கை்)   

1. இந்த த ணம் உங்கைின் அனடயாை வனரபடத்னத உ வாக் வதற்கான 
கநரம்! அனடயாை வனரபடம் என்ப  ஒ  தனிநபராக வ வனமக் ம் 
ஷயங்கனை மக்கை் ரிந் தகாை்ை உதவக் ய ஒ  கிராஃ க் 

க யா ம். இனத மற்றவரக் டன் இனணந்  அல்ல  நீங்ககை த ய்யலாம். 
உங்கை் பத் ரினக ல் உங்கை் அனடயாை வனரபடத்னத எ தலாம்.  

2. அனடயாை வனரபடத் ன் னமயத் ல் உங்கை் தபய டன் ததாடங் ங்கை்.  
3. உங்கை் தபயனர ற்  ஒ  வட்டம் வனர ங்கை் . 
4. ககை் க்  ப ல் அைி ங்கை், “நான் யார?்” அல்ல  “என்னன என்ன 

வரிக்கிற ?” நீங்கை் கமற்கண்ட ககை் க க்  ப லைிக்க  ன்வ ம் 
பட் யனலப் பயன்ப த்தலாம், ஆனால் இந்த பட் ய ல் உை்ை ஷயங்கனை 
மட் கம மட் கம பயன்ப த்த கவண் ம் என வனரய க்கப்பட ல்னல..  
 

வய  பை்ைி/வ ப்  இனம் அல்ல  இனம் 

பா னம் கதசியம் மதம் 

ம்ப 
ன்னணி/கதாற்றம் 

ஆரவ்ங்கை், 
தபா கபாக் கை், 
அல்ல  நீங்கை் 
கவ க்னகயாக த ய்ய 

ம் ம் ஷயங்கை் 

உடல் பண் கை் 
(உயரமான, க ப்  , 
நீல கண்கை், 
கண்ணா கை் 
அணிந் ை்ைார)் 

ஆ னம பண் கை் 
(உரத்த, கவ க்னகயான, 
வ த்தமாக, வனகயான) 

ம்பத் ல் 
பங் வகிப்பவர ்( ககாதரி, 
மகன், உற னர)் 

நீங்கை் கயாசிக்க ய 
கவ  பண் கை்! 

 
5. நீங்கை் ம் னால், உங்கை் வனரபடத்னத உ வாக்க உங்கை் டன்ட  ்

ற் ை்ை தபா ை்கனைப் பயன்ப த்தலாம். உங்கை் வனரபடத்னத 
பா காக்க, நீங்கை் ஒ  படத்னத எ த்  அல்ல  மன ல் நி த்  னவக்க 

ம்.  
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6. அடா என்ற ஒ  இைம் தபண் நீங்கை் பாரக்்க தன  அனடயாை வனரபடத் ன் 
இரண்  ப ப் கனை உ வாக்கினார:் ஒவ்தவா  வரி ன் ம் அவை் 
வனரபடத் ல் இந்த ஷயங்கனை க ரப்்பார:்   

 

 
படம் 1.1 இ  ஒ  உைாரைம் 

அணடயாள வணரபடம் 
 
 
 
 

 

 
a. தபரிய  ககாதரி  
b. யானனகனை கநசிக்கிறார ் 
c. ஒ  தபரிய நகரத் ற்  
பயணம் த ய்ய 

ம் கிறார ் 
d. இனிப் கனை கநசிக்கிறார ் 
e. நினறய இன  ககட்ப  
f. னதக்க கற்றல் 
g. சிறந்த நண்பர ்நினா  
h. 7ஆம் வ ப் ல் ப ல்பவர ் 

(ஆரம்பப் பை்ைி) 
i. இயற்னக ல் நினறய 
கநரம் த ல கிற   

j. த்த நிறங்கை் ஆரஞ்  
மற் ம் ப ன்  

 
படம் 1.2 அடா ைன  டண்டை ் ற்  
இ ந்  பபா டக்ணள ணவை்  ஒ  
அணடயாள வணரபடம் பைய்ைார். 

இங்ணக அணவ ட்டி 
காட்டப்பட் ள்ள .  

7. அடா ன் அனடயாை வனரபடம் 
இந்த ஷயங்கனை 
உை்ைடக்கிய  (அவர  நாட் ன் 
தகா ம் உை்ைடங்கி ை்ை ):  

a. ர ் ண்  ஏதனனில் 
அவர  சி ய  ககாதரர ்

ரக்ை் கநசிக்கிறார.்  
b. மாடல் யானன, இ  
அவ க்  த்த லங்    

c. அவை் அங்  பயணம் 
த ய்ய ம் வதால் ஒ  
தபரிய நகரத் ன் 
அஞ் லடன்ட   

d. பேம் ஏதனனில் அவை் 
இனிப் கை் கநசிக்கிறார ் 

e. தஹட்ஃகபான்கை் 
ஏதனனில் அவை் நினறய 
இன  ககட்ப  

f. ஊசி மற் ம் ல் அவை் 
னதக்க கற்  ஏதனனில் 
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g. அவர  சிறந்த நண்பர ்
நினா இ ந்  காப்  

h. “7”ஆம் எண் அடன்ட 
ஏதனனில் அவை் தர 
ஏதனனில் 7 

i. இனல ஏதனனில் அவை் 
இயற்னக ல் நினறய 
கநரம் த லவ ப்பதால்  

j. ஆரஞ்  மற் ம் ப ன்  
தபன்சில்  

k. ஏதனனில் அவ க்  த்த 
நிறங்கை் 

 
8. உங்கை் அனடயாை வனரபடத் ல் நீங்கை் என்ன க ரத்் க்கி ரக்ை்? உங்கை் 
பத் ரினக ல் அவற்னற னவத் , அல்ல  ஒ  நினனவகத் ல் 
னகப்பற் ங்கை். நீங்கை் கவ  ஒ வ டன் இந்த நடவ க்னகனய த ய்தால், 
உங்கை் அனடயாை வனரபடங்கனை ஒன்றாக வா க்கலாம். இங்கக உங்கை் 
சிந்தனனக க்  வ காட்ட சில ககை் கை் உை்ைன:  

a. காலப்கபாக்கில் உங்கை் அனடயாை வனரபடம் எவ்வா  மா ம்?  
b. உங்கை் அனடயாை வனரபடத் ல் உை்ை ஷயங்கை்  உங்க க்  
எவ்வை  கட் ப்பா  உை்ை ?  

c. உங்கை் அனடயாை வனரபடத் ல் உை்ை ஷயங்கை் நீங்கை் 
வாே்க்னக ல் த ய் ம் கனை எவ்வா  பா க்கலாம்? 

9. இப்கபா  உங்கை் அனடயாை வனரபடத் ல் உை்ை ஷயங்கை் உங்கை் 
வாே்க்னகனய எவ்வா  பா க்கின்றன என்பனதப் பற்  கயாசிக்க ம்  

10. இப்கபா  COVID-19  உங்கை் கவனத்னதத் ப் ங்கை். இப்கபா  நீங்கை் 
உங்க க்  COVID-19 பற்  அ ந்த மற் ம் அ ய ம் கிறவற்னற த்  
ஒ  வனரபடத்னத உ வாக்க கவண் ம் . 

11. உங்கை் பத் ரினக ல், ஒ  ய இடத்னத கண் த்  னமயத் ல் “COVID-
19”என எ  வட்ட ட ம்.  

12. உனக்  ததரிந்தனத எ ங்கை் அல்ல  COVID-19 பற்  உங்க க் த் 
ததரி ம் என்  நினனப்பனத எ த ம். ன்வ ம் ககை் கை் உங்கை் 
சிந்தனனக்  வ காட்ட உத ம் :  
 
அ  என்ன? நீங்கை் அனத பாரக்்க, னவக்க, 

அல்ல  ததாட மா? 

மக்கை் அனத எப்ப  தப கிறாரக்ை்? 
சிலர ்மற்றவரக்னை ட அனதப் தபற 
வாய்ப்  அ கமா க்கிறதா?  

அனத தபறாமல் உங்கனை 
பா காக்க நீங்கை் த ய்ய ம் 
ஷயங்கை் என்தனன்ன? 

அ  உங்கை்  கத் ற்  என்ன 
த ய்கிற ? 

அ  உலகிற்  என்ன த ய்கிற ?  
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13. இப்கபா  எல்லா ககை் க க்கான ப ல்கனை ம் நீங்கை் அ ந் க்க 
கவண் ய ல்னல. COVID-19 பற்  உங்கைிடம் ககை் கை் இ ந்தால், அவற்னற 
எ த ம். இத் ட்டத் ன் தவவ்கவ  ப நினலகைில், நீங்கை் இந்த 
ககை் கைில் சிலவற் க்  ப லைிக்க ம். உங்கை் வனரபடத் ல் க ரக்்க 
கம ம் ககை் கை் இ க்கலாம். ஒவ்தவா  பணி ன் ம் இந்த 
ககை் கனைப் பாரக்்கலாம். 

 
 

 
த யல்ப : பா காப்பாக உணர நாம் என்ன த ய்ய 

ம்? (30-45 நி டங்கை்) 
 

1. COVID-19ஐ  எ ரத்காை் ம் அனனவ க் ம் பயத் னன அைிக்கிற . ஆனால் 
நீங்கை் பா காப்பாக உணர உதவ நீங்கை் த ய்ய ம் சில ஷயங்கை் 
உை்ைன:  

a. நீங்கை் இன் ம் பா காப்பாக உணர  நீங்கை் உங்கை் ட் ல் த ய் ம் 
ஷயங்கை் இ க்கிறதா? உங்கை் பத் ரினக ல் அந்த ஷயங்கனை 

பட் ய ட ம். 
b. இந்த நனட னறகனை ததாடரவ்னதப் பற்  உங்கை் ட் ல் 
மற்றவரக் டன் கப ங்கை்.   

 
    🛑   உடல் பா காப் : இந்த நனட னறகை் உை் ர ்பா காப்  
வ காட் த க்  உட்பட்  உை்ைதா என்பதனன ஒ  இனைஞ டன் 
கலந்தாகலாசித்  உ  த ய்  தகாை்ை ம். 

 
2. நீங்கை் பயமாககவா , கவனலயாககவா அல்ல  பதற்றமாககவா உண ம் 
கபா  உங்க க்  வாசிப்ப  ஒ  நல்ல உபாயமாக அனம ம். இனத 
யற்சிக்க ம்:  
a. அ  உங்க க்  வ யாக இ ந்தால், உங்கை் கண்கனை வதன் 

லம் ததாடங் ங்கை்.  
b. உங்கனை ற்  என்ன ககடக்ிற  மற் ம் என்ன வா னன கிற  
என்பனத ரந்்  கவனி ங்கை்.  

c. உங்கை் வ ற் ல், ததாப் ைின் கீகே உங்கை் னககனை னவக்க ம்.  
d. உங்கை் க்  வ யாக வா த்னத உை்ைி க்க ம். அ  உங்கை் 
ததாப்னபனய காற்றால் நிரப்  உங்கை் னகக க்  எ ராக அ த்தம் 
அைிக் ம்.  

e. உங்கை் வாய் லம் காற்னற தவைிகயற் ங்கை் , உங்கை் வ ற் ல் 
இ ந்த அனனத்  காற்னற ம் தவைிகயற்ற ம்.  
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f. இனத நான்  னற அல்ல  நீங்கை் இன் ம் அனம யாக ம் 
பா காப்பாக ம் உண ம் வனர பல னற த ய் ங்கை்.3  

என்ன நடக்கிற  என்பனத நினன ல் தகாை் ங்கை், நீங்கை் தனியாக 
இல்னல. உலதகங்கி ம் உை்ை ஞ்ஞானிகை், ஆராய் ச்ியாைரக்ை் மற் ம் 
காதார ததா லாைரக்ை் COVID-19 க்  ர் கனை கண் ப்ப ல் 

பணி ரிகின்றனர.்எல்லானர ம் பா காப்பாக னவத் க்க அவரக்ை் கவனல 
த ய்கிறாரக்ை். இந்த ட்டம் வ ம் அவரக்ைில் சிலர  ற் கனை 
கமற்ககாைாக பாரப்் ரக்ை். நீங்கை் அ த்த பணிக்   ்த ல்வதற்  ன், 
நீங்கை் ததாடங் வதற்  உதவ சில COVID-19 பற் ய அ ப்பனட உண்னமகை் 
இங்கக உை்ைன.  

3. COVID-19 என்றால் என்ன? 
a. COVID-19 ஒ  கநாய். இ  SARS-COV-2 என்ற னவர ால் ஏற்ப கிற . 

ஞ்ஞானிகை் இந்த னவரஸ் த ல் ஒ  லங்கி ந்  ஒ  நப க்  
பர ய  என்  நினனக்கிறாரக்ை். ஞ்ஞானிகை் இப்கபா  இ  ஒ  
நபரிடம் இ ந்  கவ  ஒ  நப க்  பர ம் என்பனத 
கண்ட ந் ை்ைனர.்4 ஞ்ஞானிகை் இந்த னவரஸ் ண் ம் மக்கைிடம் 
இ ந்  லங் க க்  பர மா என ஆராய் ச்ி கமற்தகாண் ை்ைனர.்  

b. SARS-COV-2 னவரஸ் “ககாகரானானவரஸ்கை்” என்  அனேக்கப்ப ம் 
னவரஸ்கை் ம்பத் ன் ஒ  ப யா ம். இந்த ததா ன் 
அடன்ட ல் உை்ை ைக்கம் ஒ  தகாகரானானவரஸ் ஆ ம். 
ஞ்ஞானிகை் ஒ  ண்கணாக்கி ன் லம் பாரக்் ம் கபா  

னவரஸ்சில் இ ந்  தவைிவ ம் ரன்மயான கட்டனமப் கை் ஒ  
கிரீடம் அல்ல  ஒ  “தகாகரானா” கபால கதாற்றமைிப்பதால் இனவ 
தகாகரானா னவரஸ் என அனேக்கப்ப கின்ற .5  

c. ஒ வ க்  COVID-19 ததாற்  இ ப்பனத கண்காணிப்ப ம் உ  
த ய்வ ம் க னமா ம் ஏதனனில் இந்கநாய் இ ந்தா ம் அ கை் 
ததன்பட 1இல் இ ந்  14 நாட்கை் ஆகலாம்   

d. அ  என்ப  மக்கை் உடல்நினல  ரி ல்லாத த ணங்கைில் 
உணரவ்தா ம். ன்வ வன COVID-19இன் அ கைில் அடங் ம்: 
காய்  ்ல், உலர ்இ மல், க ார் , உடல் வ கை், மற் ம் வாசிப்ப ல் 
சிரமம். சிலர ்தங்கை் வா னனகயா அல்ல  னவ உணரன்வகயா 
இேக்கலாம். ஒ  சில க்  க்கனடப்  அல்ல  ததாண்னட ண் 
ஏற்ப வ  அரிதான .  

e. COVID-19ஆல் பா க்கப்ப ம் சிலர ் க ம் கநாய்வாய்ப்பட்  வாசிக்க 
க னமான ே்நினல ல் இ ப்பாரக்ை். யவரக்ை் மற் ம் ற 
ம த் வ நினலனமக டன் இ ப்பவரக்ை் க ம் 
கநாய்வாய்ப்பட் க்கிறாரக்ை், இ ப் ம் இ  யா க் ம் 
நடக்கவாய்ப் ை்ை .   

f. தங்கை் உடல்கைில் னவரனஸ ததாற்  த ல் ம் சிலர ்எந்த 
அ கனை ம் காட்ட மாட்டாரக்ை் அல்ல  உடல்நலம் ன்  
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காணப்படமாட்டாரக்ை் . ஆனால் அவரக்ை் இன்ன ம் கநானய 
மற்றவரக்ைிடம் பரப்ப ம். இ  “அ யற்ற ” என்  
அனேக்கப்ப கிற .6   

g. இந்த னவரஸ் உலகம் வ ம் மக்கைின் ஆகராக்கியத்னத 
பா க்கிற . கம ம் இந்த னவரஸ் மக்கை் ததாடர்  தகாை் ம் 
தத் ம் வணிகம் த ய்வ ம் ,  தான க்கத் ம் மற் ம் 

எ   ரி எ  தவ  என தவ ப்ப ம் ஒ  மாற்றத்னத ஏற்ப த்  
உை்ை  . இந்த ட்டத் ன் லம்  க, தபா ைாதார, கலா  ்ார, 
ற்  ் ேல், மற் ம் தந னற ன்கனாக் கை் பற்  கம ம் அ ய 

ம். நி ணரக்ைிட ந்  அத்தனகய தகவல்கனை த யல்பா கை் 
லம் தபறலாம்.  

 
4. இந்த கநாய் பரிணாம வைர ்ச்ி அனடந்  வ கிற . க ம் ப் த்த 
தகவ க் , கீகே உை்ை தல் வை ரி கனைப் பாரக்்க ம்.  

5. COVID-19 இ ந்  பா காப்பாக உணர நீங்கை் த ய்யக் ய ஒன்  அனதப் 
பற்  கம ம் அ ய கவண் ம்.  நீங்கை் இன் ம் அ கமாக அனத பற்  
ரிந் தகாண்டால்,அனத பற் ய பயம் னற ம். நீங்கை் இன் ம் அ கமாக 

அனத பற்  ரிந் தகாண்டால், நீங்கை் உங்கனை சிறந்த னற ல் 
பா காக்க ம்.  
 

“எப்ணபா ம் இரை்  பைாற் ணநாய்கள் உள்ளன. ைல் மற் ம் க ம் 
பவளிப்பணடயான  உலக அள ல் பர க் ம் ஒ  ணநாய்க்கி   - 
ணவரஸ், பாக்டீரியா, ை யன. இரை்டாவ  க ணைைம் ஏற்ப ை் கிற  
ஆனால் எப்ணபா ம் அங்கீகரிக்கப்பட ல்ணல அல்ல  பபயரிடப்பட ல்ணல. 
அ  பயம். மக்கள் ஏைாவ  பைய்ய யற்சிக் ம்ணபா  சில ணநரங்களில் பயம் 
ணநரை்ணை ம் வளங்கணள ம் ைடிக்க ம். உங்கணளை ் ற் ள்ள 
மக்களின் பையல்பா கள் ,அைை்ங்கள் அல்ல  உை்ணம ைகவல்கணள 
அடிப்பணடயாகக் பகாை்டி க்கிறைா என்பணைப் பா ங்கள். நீங்கள் 
எப்பபா ம் ை ல் பயை்ணை எதிரப்காை்டால் ைான் , உை்ணம ைகவணல 
அடிப்பணடயாய் பகாை்  பையலாற்ற டி ம்.” - அன்ணன பமக்படாணனா, எம். 
டி., எம் எை,் பபா  காைார அவைர அதிகாரி, ஸ் ை்ணைானியன் பைா ல் 
காைார ணைணவகள், அபமரிக்கா (USA)  

 
6. இந்த ட்டத் ன் த ை்ை ப கைில்,நீங்கை் COVID-19 இன் பல 
அம் ங்கனைப் பற்  அ ந்  தகாை் ரக்ை். சில  ந்தரப்்பங்கைில், உலகம் 

வ ம் பணி ரி ம் ஞ்ஞானிகை் மற் ம் ஆராய் ச்ியாைரக்ைிட ந்  
கநர யாக கற் க்தகாை் ரக்ை். இந்த ட்டம் வ ம் அவரக்ைில் சிலர  
ற் கனை கமற்ககாைாக பாரப்் ரக்ை். நீங்கை் ன்  ககடக் நினனத்த பல 

ககை் க க்  ப ல்கனைக் காண் ரக்ை்,மற் ம் நீங்கை் பா காப்பாக 
உண ரக்ை்!  
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தல் வைங்கை்: 

 
உலக காதார அனமப்  Q&A coronavirus (COVID-19): COVID-19 கண்கணாட்டம், அதன் 
அ கை், மற் ம் உங்கனை எப்ப  பா காக்க கவண் ம். 
 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
 
COVID-19 உட்பட வைரந்்  வ ம் வா  னவரஸ்கை்: கண்ட தல், த ப் , 
த யல்ப தல் மற் ம் கட் ப்பா  னறகை்: COVID-19 மற் ம் ற coronavirus 

கயா கண்கணாட்டம்.  
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
 
  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
Ashley Deese
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பைி 2: இணடபவளி கணட டிப்ப  
எப்படி நம்ணம பா காக்க உை ம்?

 

 
ஸ்கவர:்மக்கை் மற்றவரக்ைிட ந்  ரத்னத 

கனட ப்பனத நீங்கை் கவனிக்கி ரக்ைா? (15-30 
நி டங்கை்) .  
 

1. ன்வ ம் ககை் கனைப் பற்  கயாசி ங்கை். உங்கை் பத் ரினக ல் உங்கை் 
த ாந்த எண்ணங்கனை எ ங்கை். 

a. உங்கை் ட் ல் அல்ல   கத் ல் கப ம் மக்கை் ன்னப ட 
ஒ வ க்தகா வர ்அ க ரத்னத னவத் ப்பனத ஏன் என்  நீங்கை் 
ககட் க்கி ரக்ைா? இ  ஏன் நடக்கிற  என்  நீங்கை் நினனக்கி ரக்ை்? 

b. நீங்கை் வா ம் உை் ர ்தனலவரக்ை் அல்ல  அ காரிகைிட ந்  
 க இனடதவைி  உத்தர கனை தபற்  இ க்கி ரக்ைா? அனதப் பற்  
நீங்கை் எப்ப  உணரக்ி ரக்ை்? 

c. நீங்கை் வா ம் ட் ல் தங் வதற்  தற்கபா  உத்தர  இல்னல என்றால், 
இந்த ககை் க்  ப லைிக்க ம். அர ாங்கம் உங்கனை , வாரங்கை் 
அல்ல  மாதங்க க்  ட் கலகய தங்க உத்தர ட்டால் நீங்கை் எப்ப  
உண ரக்ை்?  

2. ன்வ ம் ககை் கனைப் பயன்ப த்  உங்கை் ட் ல் உை்ை ஒவ்தவா  
நபனர ம் கபட்  எ ங்கை். உங்கை் பத் ரினக ல் உங்கை் ப் கனை 
எ ங்கை். 

a. நீங்கை் இப்கபா  மற்றவரக்ைிட ந்  ரத்னத கனட க்கி ரக்ைா? 
ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல? 

b.  பத் ல் எந்த கநா ற்ற மக்க ட ம் ததாடர்  
தகாண் க்கி ரக்ைா? அப்ப யானால், எப்கபா , எங் ? 

c. நம் ட் ல் உை்ை நபரக்ை் அனனவ ம் நம் ட் ற்  தவைிகய உை்ை 
நபரக் டன்  ரதன்த கனட க்க கவண் ம் என்  நீங்கை் 
நினனக்கி ரக்ைா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல? 
 

⇈ கற்றல் உை க் ப் : நீங்கள் ஒ  கைக்பக ப்  நடை் ம் ணபா , 
அணனவ க் ம் அணை ணகள் கணளக் ணக ங்கள். ஒவ்பவா  ணற ம் அணை 
வ ல் உங்கள் பதில்கணள பதி  பைய் ங்கள். உங்கள் பதில்கணள 
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அணனை்ணை ம் ஒன்றாக ணவை் க் பகாள் ங்கள், எனணவ நீங்கள் அவற் ன் 
மாற்றங்கணள ரிந் பகாள்ளலாம்!   
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : சில கநரங்கைில் மக்கை் தங்கை் தனிப்பட்ட 
பேக்கங்கனைப் பற்  கப  ம்ப ல்னல என்றால் அ  பரவா ல்னல! 
நீங்கை் ஒ  ககை் னயத் த ரக்்கலாம். அல்ல  நாம் என்ன த ய்ய 
கவண் ம் என்  அவரக்ை் நினனக்கிறாரக்ை்? என்  கனடசி 
ககை் னயக் கக ங்கை்.  

 

 
ரிந்  தகாை் ங்கை்: ரம் ஏன் க்கியம்? (45 

நி டங்கை்) 
 

1. ஒ  நி ணரின் ற்னற ப க் ம் கபா   தாயத் ல் உை்ை ர ன்னகை் 
உண்டாக்கக் ய  க கண்கணாடட்ங்கை் பற்  கயாசி ங்கை்.  

 
“COVID வாை ளிகளால் பர கிற . இந்ை நீரை்் ளிகள் ஒ  நபரிடம் இ ந்  
இன்பனா  நப க்  ணககள் லமாக ம் பர கிற  . உங்கள் ை கை்தில் ஒ  
நாணள பற்  ணயாசி ங்கள் . நாம் ை்ைங்கள் ணக க் ைல், மற் ம் 
கட்டியணைை்ைல் லமாக வாழ்ை் க்கணள பரிமா க்பகாள்கிணறாம் . நாம் 
பலரிட ந்  கடந்  வந்ை பைை்ணை பகாை்  கணடகளில் பபா டக்ணள 
வாங் கிணறாம் . நாம் பைாடர்ந்  மக்க டன் பந ங்கி பழ கிணறாம் . 
ணமற்க் ய அணனை் ம் COVID பர வைற்கான வாய்ப்ணப உ வாக் கிற  . 
இந்ை இணட ணனகணள ம் பைாடர் கணள ம் கட் ப்ப ை் வைன் லம் 
ை கப் பரவணல ணறக்கலாம்.” - காசி ணமாரக்ன், னிகா ணபை்திறன் 
ஒ ங்கிணைப்பாளர், ப்பர் ஸ் ை், மலா  
 

2. ஏன் இனடதவைி கனடப் த்தல்  க ம் க்கியம் என ரிந்  தகாை்ை 
நீங்கை் COVID-19 பற்  கவ  ன்  ஷயங்கனை ரிந்  தகாை்ை கவண் ம்: 
வாை நீரை்் ளிகள், அ  இல்லாமல் இ ப்ப , மற் ம் பைாடர் ? இந்த 

நடவ க்னகனய யற்சிக்க ம்:: 
a. ஒ  உலரந்்த கப் அல்ல  ஒ  கண்ணா ன்  நீண்ட தம வான  ்  
ஊத ம். ன்  கப் அல்ல  கண்ணா ன் உை்கை உற்  கவனி ங்கை் , 
இப்கபா  நீங்கை் என்ன உண கி ரக்ை்?.  

b. அ  ஈரமான உணரக்ிற  என்பனத நீங்கை் கவனிக்கி ரக்ைா? இ  வா  
நீரத்் ைிகைின் ஒ  உதாரணம்.  

3. கம ம் அ ய ன்வ வனவற்னற ப க்க ம் : 
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வாை நீரை்் ளிகள் னர ரல், க் , வா ல் இ ந்  வ ம் ரவத் ன் க 
சி ய த ாட் கை் ஆ ம். ஒ  நபர ்இ ம், கபா ம் ம் ம் கபா ம் அல்ல  
கப ம் கபா ம், நீரத்் ைிகை் உட ல் இ ந்  தவைிகய வரலாம். இந்த 
நீரத்் ைிகை் உ ே்நீர ்மற் ம்  ைி வ யாக உட ல் இ ந்  தவைிகய 
வ கின்றன. வா  த ாட் கை் தப ம்பா ம் தண்ணீனரக் 
தகாண் க்கின்றன.கநாய்வாய்ப்படட்வரக்ை் மட் மல்ல, எல்லா மக்க ம் 
வா  நீரத்் ைிகனை உற்பத்  த ய்கிறாரக்ை். 

 
வா  நீரத்் ைிகை் பல்கவ  அை கைில் இ க்கலாம். ம்மல் மற் ம் இ மல் 

தபரிய நீரத்் ைிகனை உற்பத்  த ய்யலாம். ஒ  நபர ்னவர ால் 
பா க்கப்பட் ந்தால் இந்த நீரத்் ைிகை் லம் COVID-19 பரவ ம். 
ஆகராக்கியமான மக்கை் COVID-19 ததாற்  உை்ை நபர ்உற்பத்  த ய்த வா  
ைிகை்  ததாடர்  தகாை் ம் கபா  , அந்நப க் ம் னவரஸ் பரவ 

வாய்ப் ை்ை . சில நப க்  கநாய் ததாற்  இ ந்தா ம் அ  ஏ ம் 
ததரியா  அந்நபரக்ை் லமாக ம் கநாய் ததாற்  பர ம். 6இ  “ 
அ ரியற்ற  ” என்  அனேக்கப்ப கிற .6   
 
கநாய் ததாற்  அ  உை்ைவரக்ை் எவ்வா  னவரனஸ பரப்ப கமா 
அகதகபால் அ  இல்லாதவரக் ம் னவரனஸ பரப்ப ம். இ  வா  
நீரத்் ைிகை் பர தல் மற் ம் ததாடர்  லம் நடக்கிற . 
 
மக்கை் இனடகய வா  நீரத்் ைிகனை பரப்பக் ய பைாடர்  பல்கவ  
வனகயாக உை்ைன.  

a. ணநரடி பைாடர் - வா  ககாைா  அ  (இ மல்) தகாண்ட நப டன் 
தந ங்கி (2 ட்ட க் ை்) ததாடர்  தகாை் ம் கபா  கண் , க்  மற் ம் 
வாய் வ யாக வா நீர் ைி லம் னவரஸ் பர வதரக்்கான ஆபத்  
அ கம் உை்ை . இந்த ே்நினலகைில், கநாய் இல்லாதவரக்ை் னவரஸ் 
உை்ை வா  நீர் ைிகனை வாசிக்க கநரி ம் .  
b. மணற க பைாடர்  - இ மல், ம்மல், அல்ல  கப வ ல் இ ந்  
னவரஸ் உை்ை வா  நீரத்் ைிகை் உங்கை் னக,கமனஜ,கத ன் னகப் , 
அல்ல  ப க்கட் ன் னகப்   கபான்ற தபா ைின்  பர க்கலாம். 
COVID-19 னவரஸ் அந்த தபா டக்ைின்   சில மணி கநரங்கைி ந்  சில 
நாட்கை்வனர இ க் ம். மற்தறா  நபர ் ன்னர ்அந்த தபா டக்னை தங்கை் 
னககைால் ததாட்ட ன்னர ்அவரக்ை  கம்,வாய், க்  அல்ல  
கண்கனை ததா ம்கபா  அவரக் க் ம் னவரஸ் பர கிற  .  

வா  நீரத்் ைிகை் எவ்வா  நகரக்ின்றன என்பனதப் ரிந் தகாை்வ  COVID-19 
பர த ன் ஒ  க்கிய ப யா ம். COVID-19 னவரஸ் இந்த நீரத்் ைிகை் லம் 
ஒ  நபரிடம் இ ந்  மற் தமா  நப க்  பரவ ம் என்பனத நினன ல் 
தகாை் ங்கை். 
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🛑   உடல் பா காப் : COVID-19 கபான்ற கநாய்கனைப் பற்  ப க் ம் கபா  
பா காப்  எப்கபா ம் க்கியமா ம். இந்த  ந்தரப்்பங்கைில், உண்னமயான 
ஷயத்னத ட ஒ  மா ரினய பயன்ப த்  ப ப்ப  நல்ல . நீங்கை் ன்  

கற் க்தகாண்டப , வா  நீரத்் ைிகை் தப ம்பா ம் தண்ணீனரக் 
தகாண் க்கின்றன. எனகவ உண்னமயான இ மல் மற் ம் ம்ம ல் 
இ ந்  உ வா ம் வா  நீரத்் ைிகனை ப ப்பதற்  ப லாக, நீங்கை் 
தண்ணீர ்பயன்ப த்  அவற் ன் ஒ  மா ரினய உ வாக்கி ப க்கலாம்.   
 

4. இப்கபா  நீங்கை் வா  நீரத்் ைிகைின் ஒ  மா ரினய உ வாக்க கவண் ம். 
இந்த நீர ்மா ரியான  நீரின் நீரத்் ைிகை் எவ்வை  ரம் நகரத்்த ம் 
என்பனதக் கவனிக்க உத ம். இந்த அவதானிப் கை் நீங்கை் இ ம் கபா ம் , 
ம் ம் கபா ம், கப ம்கபா ம் மற்றவரக்ைிட ந்  எவ்வை  ரம் இ க்க 

கவண் ம் என்பனதப் பற்  கயாசிக்க உதவலாம்.     
 
உங்க க்  கீே்கண்ட தபா டக்ை் கதனவப்ப ம்: ப ல் அல்ல  கப் உங்கை் 
னகக்தகாை் ம் அை ற்  கபா மான தண்ணீர,் னககை் மற் ம் பரப் கைில் 
உை்ை தண்ணீனர த்தம் த ய்ய கதனவயான ணி, அை ம்  ாதனம் 
(வனரககால் அல்ல  உங்கை் கானல அை ட பயன்ப த்த ம்), வரில் 
இ ந்  ரத்னத அை ட எதாவ  தபா ை்கை் அல்ல  வனரககானல 
பயன்ப த்த ம்.   

 
 🛑   உடல் பா காப் : உங்க க்  உதவ உங்கை் ட் ல் உை்ை ஒ  
இனைஞனரகயா அல்ல  தபரிகயானரகயா உத க்  அனேக்க ம். இந்த 
பரிக ாதனனனயத் ததாடங் வதற்  ன், க ாப்  மற் ம் தண்ணீ டன் 40 
நா க க்  உங்கை் னககனை க வ கவண் ம் 

 
5. உங்கை் ட் ன் உை்கை அல்ல  தவைிகய ஒ  வ டன் ஒ  றந்த ப னய 
கதரந்்தத ங்கை். நீங்கை் உங்கனை ஈரமாக்கி தகாை்ை அ ம  தபற் க்க 
கவண் ம் என்பனத உ ப்ப த்த ம். இ ப் டத் கதனவகை்: 

a. நீங்கை் வற் ன் அ கில் நின்  தகாை் ங்கை் .  
b. வரில் இ ந்   
c. நீங்கை் னறந்த  2 ட்டர ்(4-6 அ கை்) ததானல ல் உங்கை் வ ல் 
எந்த தனட ம் இல்லாமல் நிற்க கவண் ம். 

6. உங்கை் அை ட்   ாதனத்னதப் பயன்ப த் , வரில் இ ந்  தனர ல்  
இ ந்  ன்வ ம் ரங்கனை க்க ம்: 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , அல்ல  
அ கனை க்க ம் ( வரில் இ ந்  1 அ , 2 அ கை், 3 அ கை், 4 அ கை்)  

7. ஒ  கிண்ணத் ல் தண்ணீர ்எ த் க்தகாண்  0.5  அல்ல  1 அ  னில் 
வனர எ ர ்தகாண்  நிற்க கவண் ம்.  

8. நீங்கை் இப்கபா  உங்கை் வாய் மற் ம் க்கின் லம் வா  ைிகை் 
தவைிப்ப மா  ஒ  மா ரினய உங்கை் னக ல் உை்ை நீரின் லம் வனர 
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கநாக்கி ததைித்  பாரக்்க ம். அவ்வா  த ய்ய ன்வ வனவற்னற 
ததாடர ம்: 

a. தண்ணீர ்கீகே சிந்தாமல் த க்க உங்கை் தானட ன் கீகே ஒ  னகயால் 
தண்ணீர ்கிண்ணத்னத த்  தகாை்ை ம்.  

b. உங்கை் இன்தனா  னகனய நீ க் ை் அனனத்  ரல்க ம் 
நனன மா  க்கிதய க்க ம். 

c. உங்கை் ரல்கனை மடக்கி தண்ணீர ்கிண்ணத் ல் இ ந்  னகனய 
தவைிகய எ க்க ம் 

d. வனர கநாக்கி 2-3 னற உங்கை் ரல்கனை னரவாக ேற் ங்கை்.  
சில தண்ணீர ் ைிகை் வர ்கநாக்கி உங்கை் னக ல் இ ந்  பறக்க 
கவண் ம். அனத த ய்ய இயல ல்னல எனில் , ம் வனர ப ற்சி 
த ய் ங்கை்.  

9. வர ்மற் ம் தனர ல் சிந் ை்ை நீரத்் ைிகனை ரந்்  கவனி ங்கை். ஒ  
வனரபடத்னத உ வாக்கி உங்கை் இத ல் உங்கை் கனை ப  
த ய்ய ம். 

a. அனனத்  நீர் ைிக ம் ஒகர அை ல் உை்ைதா?  
b. நீரத்் ைிகை் வரில் கம ம் கீ ம் எவ்வா  சித ை்ைன என்பனத 
கவனிக்க ம்.?  

c. நீரத்் ைிகை் எவ்வை  தந க்கமாக உை்ைன?  
d. அ கமான நீரத்் ைிகை் தனர ல் இ ந்ததா அல்ல  வரில் இ ந்ததா? 

10. ணினயப் பயன்ப த்  தனர மற் ம் வற்னற த்தம் த ய்  உலர 
னவக்க ம்.  

11. 1.0  (2 அ கை்), 1.5  (3 அ கை்), மற் ம் வரில் இ ந்  2.0  (4 அ கை்) 
ரங்கைில் பரிக ாதனனனய ண் ம் த ய்ய ம்.ஒவ்தவா  பரிக ாதனன 

இனடகய தனர மற் ம் வற்னற த்தம் த ய்  உலர னவக்க ம். 
12. தவவ்கவ  ரங்கைில் த ய்த பரிக ாதனன கனை ஒப் ட்  
கவ ப த்த ம். ஒவ்தவா  ரத் ற் ம் உங்கை் தரனவ ஒப் ட்  உங்கை் 
பத் ரினக ல் ஒ  ைக்கப்படத்னத உ வாக்க ம்.  

13. 2  (4 அ ) ரத் ல் இ ந்  பரிக ாதனன த ய் ம்கபா  வரின்  
நீரத்் ைி பட் ந்தால் , இனத யற்சி த ய் ங்கை்: 0.5  (1 அ ) தை்ைி நின்  
யற்சி த ய்ய ம் இல்னலதயனில் வரின்  நீரத்் ைி படாதவனர 
ரத்னத அ கரித்  யற்சி த ய்  தகாண்கட இ க்க ம் . 
a. நீங்கை் ததைிக் ம் கபா  நீரத்் ைிகை் வரின்  ப ம் அ கபட ் 

ரம் எவ்வை ? 
b. உங்கை் இத ல் உங்கை் கனை எ ங்கை். 

14. நினன ல் னவத்  தகாை் ங்கை், நாம் தண்ணீர் ைிகனை , இ ம் கபா ம் 
, ம் ம் கபா ம் உடனல ட்  தவைிகய ம்  ாத் ய ை்ை பா க்கப்பட்ட 
வா  ைிகைாக உ வாக ப த் ை்கைாம்.  எனகவ இம்மா ரினய 

தகாண்  எவ்வா   க இனடதவைி கனட ப்ப  நம்னம ம் றனர ம் 
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பா காத் க்தகாை்ை உத கிற  என்பனத சிந் க்க ம்? உங்கை் இத ல் 
உங்கை் க த் க்கனை எ ங்கை். 

 

 
த யல்ப ங்கை்: உடல் இனடதவைி பற்  நீங்கை் என்ன 
த ய்யலாம் அல்ல  பகிரந்்  தகாை்ைலாம்? (15-30 
நி டங்கை்) 
 

1. நீங்கை் நி ணரக்ைிட ந்  ன்வ ம் கமற்ககாை்கனைப் ப க் ம் கபா  
ர ன்ன ன் தபா ைாதார, கலா  ்ார மற் ம்  க கண்கணாட்டங்கனைப் 

பற்  கயாசி ங்கை்.  
 
“பபா ளியல் என்ப  க்கள் உ ர் வாழ்வைற்  என்ன பைய்கிறாரக்ள் 
என்பணை ளக் ம் படமா ம்.பசி, இட ன்ணம ,பா காப் ன்ணம, வறட்சி 
மற் ம் ஒ  ைனி மனிைனின் இயல்  வாழ்க்ணக நிணல மாற்றம் ஆகிய 
அை் ை்ைல் ை்  நம்ணம பா காக்க நமக்  ணைணவயான தீ ர உந் ைல் 
அளிக் ம் நடை்ணையா ம்,உங்களால் இரை்  வாரை்திற்கான உைணவ 
வாங்க டிய ல்ணல என்றாணலா உங்கள் இ ப் டை்தில் இரை்  ட்டர் 
இணடபவளி ட்  ைங்க டிய ல்ணல என்றாணலா உங்களால் ை க 
இணடபவளிணய கணட டிக்க டியா ,உை  மற் ம் நீணர ணைடி நீங்கள் 
பவளிணய வரணவை் ம் இணை நீங்கள் ரிந்  பகாள்ளா ட்டால் , இந்ை 
ணநாய்ை்பைாற்  பரவாமல் ை க்க நீங்கள் வ மாக யற்சி 
பைய்ய ல்ணல என்ணற பபா ள். ”  - ஆன் பமக்படாணனா, MD, MPH, பபா  
காைார அவைர அதிகாரி, ஸ் ை்ணைானியன் பைா ல் காைார ணைணவகள், 
அபமரிக்கா  
 
“ஒ  பைாற் ணநா ன் ணபா , ஞ்ஞானை்ைால் வ நடை்ைப்ப ம் பரிந் ணரகள் 
மக்களின் கலாைை்ார நம் க்ணககள் மற் ம் மதிப் க டன் ரை்படக் ம். 
உைாரைமாக, சில கலாைை்ாரங்களில், வ பாட்  அல்ல  ற சிறப்  
நிகழ் க க்கான  ட்டங்களில் ணவக்கப்ப ம் மதிப்  க ம் பபரிய . 
ை க இணடபவளி ல் ஈ ப வ  அல்ல  உடல் ரதீியான பைாடரண்ப 
ை ர்ப்ப  ணபான்ற பபா  காைார பரிந் ணரகணள ஏற்ப  கடினமாக 
இ ப்பைாக  சிலர ்உைரலாம். அவரக்ள் அந்ை பரிந் ணரகணள ன்பற்ற 
ணவை்டாம் என்  ணைர்  பைய்யலாம்.” – டாக்டர ் ைா ப்பர், ஜான் 
ஹாப்கின்ஸ் பல்கணலக்கழகம், அபமரிக்கா & கானா 
 

2. உங்கை் பத் ரினக ல் இந்த ககை் க்  உங்கை் ப னல எ ங்கை்:  
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a.  க இனடதவைினய கனட ப்ப  COVID-19 ஐ பரப் ம் 
னவர ட ந்  உங்கனை பா காக்க உத ம் என நினனக்கி ரக்ைா? 

b. நீங்கை் எப்கபாதாவ  உங்கை் ப னல மாற் க்தகாை் ரக்ைா ? ஏன் 
அல்ல  ஏன் இல்னல?  

3. இப்கபா  நீங்கை்  க இனடதவைினய பற்  ரிந்  தகாண் ரக்ை் , இ  
ததாடரப்ான உங்கை் அ னவ மற்றவரக் டன் பகிரந்்  தகாை்வதற்கான 
வ னய கதர்  த ய்ய ம் .  

a. உங்கை் ட் ல் உை்ை நபனர ஒ  கிண்ணத் ல்  ்  ட த ால் ங்கை் 
அ ல் அவரக்ை் வா  நீர் ைிகனை பாரக்்கிறாரக்ைா  

b. கிண்ணத் ல் நீர ்நிரப்  த ய்த பரிக ாதனன மா ரினய உபகயாகித்  
வா  நீரத்் ைிகை் எவ்வா  பர கிற  என ட் ல் உை்ை நப க்  
ைக் ங்கை் . 

c. வா  நீரத்் ைிகை் எவ்வா  பர கிற  என் ம்  க இனடதவைி ஏன் 
க்கியம் என ம் மற்றவரக் க்  எ த்  ங்கை் .  

d. இவற்னற வனரந்  னவத்  தகாை் ங்கை் , ந த்  காட் ங்கை் , 
ஒ ப்ப  த ய் ங்கை் அல்ல  கயா ப  த ய் ங்கை் .  

4. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கை் COVID-19 ஒ வர ்எ   ரி எ  தவ  என தவ க் ம் 
றனில் மாற்றம் அைிப்பனத பற்  ப த்கதாம் (இ  தந  னற என்  

அனேக்கப்ப கிற ) . ன்வ மா  ஒ வர ் யதாக கற்பனன த ய்  
தகாை் ங்கை் எனக்   க இனடதவைி கதனவ ல்னல நான் கநாயாைி 
அல்ல .”  

a. இனத ககட்ட ன் நீங்கை் எவ்வா  உண கி ரக்ை், இ   ரி என்  
நினனக்கி ரக்ாைா ? 

b. நீங்கை் அந்த நபரிடம் என்ன ரக்ை்? 
5. நீங்கை் COVID-19 ஒ வர ்கவனல த ய்வனத ம் பா க் ம் என்  ன்கப 
பாரத்்கதாம் . இ  தபா ைாதார னை  என்  அனேக்கப்ப கிற . சிலர ்
தந க்கமான ே்நினல ல் கவனல த ய்ய கவண் ய நினல இ ப்பதால் , 
 க இனடதவைினய கனட க்க யா , இனதப்பற்  நீங்கை் என்ன 
நினனக்கி ரக்ை்? ஒ  கவனல உண ம் பண ம் ட் ற்  கினடக் ம் என்ற 
நினல ல்  க இனடதவைினய க க்காமல் இ ப்ப   ரியா? 

 
 

 

தல் வைங்கை்: 
 
WHO  க ததானல  வ காட்டல்  
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title
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பைி 3: நாம் வாணய ம் க்ணக ம் 
டி மணறப்ப  எவ்வா  உை ம் ?  

 

ஸ்கவர:் உங்கை் ட் ை்ை மக்கை் தங்கை் 
க்னக ம் வானய ம்  மனறத் க்கிறாரக்ைா ? 

(15 நி டங்கை்) 
 

1. ன்வ ம் ககை் கனைப் பற்  த ல் சிந் ங்கை் ன்னர,் உங்கை் ட் ல் 
உை்ை நபரக்ைிடம் இந்த ககை் கனை கக ங்கை்:  

a. நீங்கை் இ ம் ம் கபா ம் ம் ம் கபா ம் உங்கை் வானய ம் 
க்னக ம்  மனறக்கி ரக்ைா? 

b. வானய ம் க்னக ம்  மனறப்ப  COVID-19 ஐ பரப் ம் 
னவர ட ந்  உங்கனை பா காக்க உத ம் என்  
நினனக்கி ரக்ைா? 
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : சில கநரங்கைில் மக்கை் தங்கை் பேக்கம் பற்  
கப  ம்ப ல்னலதயனில்  அ  பரவா ல்னல! நீங்கை் ஒ  ககை் னயத் 
த ரக்்கலாம். அல்ல  “அவரக்ை் ம்மல் அல்ல  இ மல் வ ம்கபா   
மக்கை் தங்கை் க்  மற் ம் வானய எவ்வா  ட கவண் ம் என 
நினனக்கி ரக்ை்?”என்  கக ங்கை்   

 
2. COVID-19 ஐ ஏற்ப த் ம் னவரஸ் வா  நீரத்் ைிகை் லம் பர கிற  
என்பனத நீங்கை் ஏற்கனகவ அ ந் க்கி ரக்ை். நீங்கை் கணக்தக ப்  
நடத் ம் கபா  இரண்  ட்டர ்இனடதவைினய கனட ப்பனத வேக்கமாக 
தகாை் ங்கை் ( ம்ப நபரிட ம்) இ  வா  நீர் ைிகைிட ந்  உங்கனை 
பா காக் ம்.  

3.  க இனடதவைி ஏன் க்கியம் என்  இந்த நி ணர ் வனத ப ங்கை்  
 
“ை க இணடபவளி ஏன் க்கியம் என்றால் , நீங்கள் நல்ல ஆணராக்கியை் டன் 
இ ந்ைா ம் உங்கள் லம் COVID-19ஐ பர வைற்  வாய்ப் ள்ள . எப்ணபா ம் 
ன்பற் ம் மர கணள நாம் ன்பற்ற இயலா  , உைாரைமாக  . 'ஓ, அவர் 
ம் கிறார், இ கிறார் அவர ்உடல் நலம் ணறவாக காைப்ப கிறார் 

அைனால் ைான் நான் ை க இணடபவளிணய கணட டிக்க ணவை் ம் . ' -Shweta 
Bansal, PhD, உ ரியல் இணை ணபராசிரியர், ஜாரஜ்்ட ன் பல்கணலக்கழகம், 
அபமரிக்கா 
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4. நீங்கை்  க இனடதவைினயகனட க்க இயலா ட்டால் என்ன த ய்வ ? 
எவ்வா  வா  நீர் ைிகனை த ப்ப ? உங்கை் இத ல் உங்கை் 
க த் க்கனை எ ங்கை் . 

5. சில நா கை் க  அணிவனத மக்கை் ப்பம் என அ த் ை்ை  , 
கவ  சில நா கை் அனத கட்டாயமாக்கி ை்ைனர ், நீங்கை் உங்கை் ட் ல் 
உை்ை தபரிகயானர அ கி உங்கை் நாட் ன் நனட னற பற்  அ ந்  
தகாை் ங்கை் .  
 
WHO-ன் ற் ன் ப  , வா  நீர் ைிகனை த க்க மற் தமா  வ  , இ ம் ம் 
கபா ம் ம் ம் கபா ம் தம  ேங்னகனய தகாண்  மனறக்கலாம் , 
இல்னலதயனில்  காகிதம் தகாண்  மனறக்கலாம் , பயன் ப த் ய 

க்கனை உடகன அகற்  னககனை க வகவண் ம் , ஏதனனில் 
நீர் ைிகனில் லம் தான் னவரஸ் பர கிற  .”6 
 
நீங்கை் ஆகராக்கியமாக உணரந்்தா ம் , எப்கபா ம் நீங்கை் ம் ம் கபா ம் 
இ ம் ம் கபா ம் வாய் மற் ம் க்னக  மனறக்க ம் , ஏதனனில் நீங்கை் 
ஆகராக்கியமாக இ ந்தா ம் COVID-19 னவரஸ் ததாற்  இ க்க வாய்ப் ை்ை  
, இதன் லம் நீங்கை் உங்கனை அ யாமகல னவரனஸ மற்றவரக் க்  
பரப்ப வாய்ப் ை்ை  .7  

 
 

ரிந்  தகாை் ங்கை்: எவ்வா  வானய ம் க்னக ம் 
 மனறப்ப  உத கிற ? (15 நி டங்கை்) 

 
1. கடந்த பணி ல், வா  நீரத்் ைிகை் எவ்வை  ரம் த ல்ல ம் என்பனத 
மா ரினய தகாண் ரக்ை் , இப்கபா  உங்கை் வானய ம் க்னக ம் 
மனறப்ப  எவ்வா  உங்கனை ம் மற்றவரக்னை ம் பா காக் ம் என்பனத 
மா ரி ஆக்க கபாகி ரக்ை். 

2. கதனவப்ப ம் தபா டக்ை் : 
a. ஒ  சி ய அை  தண்ணீர ்கிண்ணம், னககை் மற் ம் பரப் கைில் 
தண்ணீர ் த்தம் த ய்ய ஒ  ணி, உங்கை் கத் ல் ன் க்க ஒ  
ணி 

3. நீங்கை்  நீரத்் ைி சித னா ம் பாரக்்கக் ய ஓர ்இடத்னத கதர்  
த ய் ங்கை், வர,் மரக்கடன்ட ,ஓட்  தனர அல்ல  த ய் த்தாை் . 

4. கிண்ணத் ல் னககனை நனனத்  நீரத்் ைிகை் சிந் மா  ேற்ற ம் .  
5. அத் ைிகை் எங்தகங்கக சித ை்ைன என வனரந்  , அதன் கனை 
உங்கை் இத ல் ப  த ய் தகாை் ங்கை் . 
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6. அத் ைிகை் எங்தகங்கக சித ை்ைன என வனரந்  , அதன் கனை 
உங்கை் இத ல் ப  த ய் தகாை் ங்கை்.  

7. உங்கை் ட் ல் உை்ை நபனர , உங்கை் னககைின் ன் 3-5cm அை ல் உை்ை 
ணினய க்க த ால் ங்கை் , க  ,  அல்ல  ேங்னகக்  இந்த 
ணி , மா ரி ஆ ம் . 

8. ண் ம் கிண்ணத் ல் னககனை நனனத்  நீரத்் ைிகை் சிந் மா  
ேற்ற ம் .  

9. நீரத்் ைிகை் தனர றங்கிய இடத்னதப் பா ங்கை். ஒ  வனரபடத்னத 
உ வாக்க ம் உங்கை் இத ல் உங்கை் கனை ப  த ய்ய ம். 

10. நீரத்் ைிகை் எவ்வா  பயணித் ை்ைன? கமற்தகாண்ட 4மற் ம்5கபால் 
பயணித்  உை்ைனவா?  

11. நீண்ட ரம் பயணிப்ப ல் இ ந்  சில நீரத்் ைிகை் ணி ன் லம் 
நி த்தப்பட்டனத நீங்கை் கவனித் க்க கவண் ம். இ  ஒ  மாஸ்க், ஒ  
த்தமான , அல்ல  ஒ  வனைந்த ேங்னக பயன்ப த்  சில வா  

நீரத்் ைிகை் த க்க ம் என்பனத காட் கிற .6  
12. நாம் நம  பண் கனை மாற்  தகாை்வ  எவ்வா  COVID-19 ஐ பரப் ம் 
னவர ட ந்  நம்னம பா காக்க உத ம் என நி ணர ் வனத 
ப ங்கை் : 

 
“இ  ஒ   ணவரஸ் அைனால் நம  உட ல் அைற்கான இயற்ணகயான 
எதிர்ப்  ைக்தி இ க்கா  , ணம ம் ைனி நப க்  எந்ை ை பா காப் ம் 
இ க்கா  அனால் காலப்ணபாக்கில் சிலர் பா காக்க படலாம் , எனி ம் 
இப்ணபா  அணனவ ணம ணநாய் பைாற்  அபாயை்தில் ைான் இ க்கின்ணறாம் ”- 
Sweta Bansal, PhD, உ ரியல் இணை ணபராசிரியர், ஜாரஜ்்ட ன் பல்கணலக்கழகம், 
அபமரிக்கா 
 

 

த யல்ப ங்கை் : வானய ம் க்னக ம்  
மனறப்ப  த்  நீங்கை் என்ன த ய்ய ம் ? (15-
30 நி டங்கை்) 
 

1. உங்கை் இத ல் ன்வ ம் ககை் க க்  ப ல் அைி ங்கை் 
a. வானய ம் கத்னத ம்  மனறப்ப  COVID-19 ஐ பரப் ம் 
னவர ட ந்  உங்கனை பா காக்க உத ம் நினனக்கி ரக்ைா ? 

b. இப்கபா  உங்கை் ப னல மாற் கி ரக்ைா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல?  
2. இப்கபா  நீங்கை் வானய ம் க்னக ம்  மனறப்ப  பற்  

ரிந் தகாண் ர ், இ  த்த  உங்கை் அ னவ மற்றவரக் டன் 
பகிரந்் தகாை்வதற்கான வ னய கதர் த ய்ய ம் .  
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a. நீரத்் ைிகை் மற் ம் ணி தகாண்  த ய்த பரிக ாதனனனய , ட் ல் 
உை்ை நப டன் க ரந்்  த ய் ங்கை் .  

b. நீர் ைிகனை எவ்வா  த ப்பததன்  ற க்  எ த்  ங்கை் , 
இவற்னற ைக்க படமாக்கலாம்,ஒ ப்ப  த ய்யலாம் அல்ல  

கயா ப  த ய்யலாம் . 
3. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கை் COVID-19 ஒ வர ்எ   ரி எ  தவ  என தவ க் ம் 

றனில் மாற்றம் அைிப்பனத பற்  ப த்கதாம் (இ  தந  னற என்  
அனேக்கப்ப கிற ) . ன்வ மா  ஒ வர ் யதாக கற்பனன த ய்  
தகாை் ங்கை் “நான் என  வானய ம் க்னக ம்  மனறக்க யா  
நான் கநாயாைி அல்ல”  

a. இனத ககட்ட ன் நீங்கை் எவ்வா  உண கி ரக்ை், இ   ரி என்  
நினனக்கி ரக்ாைா ? 

b. நீங்கை் அந்த நபரிடம் என்ன ரக்ை்?  
4. COVID-19 எவ்வா  மக்கை் லம் உலகத் னன பா க்கிற  என்பனத ன்  
பாரத்்கதாம் , இதனன நாம் ற்  ேல் னை  என்  அனேக்கின்கறாம். 
சிலர ்ஒ  பயன்பாட் ற் ப் ற  க்கி எ யப்ப ம் க்கை் அல்ல  
க கனைப் பயன்ப த் கின்றனர.் இ  க வாக மா கின்ற  , இ  
த்  நீங்கை் என்ன நினனக்கி ரக்ை் ?COVID-19 இட ந்  மக்கனை 

பா காக்க,க கனை உ வாக் வ   ரியா? 
 

 

 
தல் வைங்கை்: 

 
உங்கை் இ ம்பனல ம் , ம்மனல ம்  மனற ங்கை் :கநாய் கட் ப்பா  
மற் ம் த ப்  னமயம்(CDC), அதமரிக்கா ன் ன்னணி கதசிய தபா  காதார 
நி வனம் இந்த கயானவ வேங் கிற  ,இ ம் ம் கபா ம் ம் ம் கபா ம் , னக 
மற் ம் க்கனைக் தகாண்  கத்னத மனறப்பததன , இந்த கயா ல் 
காணலாம் .  
https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI   
 
உங்கை் இ ம்பனல  மனற ங்கை் :கநாய் கட் ப்பா  மற் ம் த ப்  
னமயம்(CDC), அதமரிக்கா ன் ன்னணி கதசிய தபா  காதார நி வனம் இந்த 
ைக்கப்படத்னத வேங் கிற  ,இ ம் ம் கபா ம் ம் ம் கபா ம் , னக மற் ம் 
க்கனைக் தகாண்  கத்னத மனறப்பததன , இந்த ைக்கப்படத் ல் 

காணலாம் .  
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
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பைி 4: நம் ணககணள க ைல் எப்படி 
நம்ணம பா காக்க உை ம்?  

 

 
ஸ்கவர:் ட் ல் உை்ை நபரக்ை் னககனை 

க கிறாரக்ைா ? (15 நி டங்கை்) 
 

1. ன்வ ம் ககை் கனைப் பற்  த ல் சிந் ங்கை் ன்னர,் உங்கை் ட் ல் 
உை்ை நபரக்ைிடம் இந்த ககை் கனை கக ங்கை்:  

a. னககனை க வ  ஏன் க்கியம் ? 
b. உங்கை் னககனை க வ நீங்கை் என்ன பயன்ப த் கி ரக்ை்? 
c. னககனை எவ்வை  கநரம் க வ கவண் ம் ?  
d. உங்கை் னககனை க தல் COVID-19ஐ ஏற்ப த் ம் னவர ட ந்  
இ ந்  உங்கனை பா காக்க உத ம் என்  நீங்கை் நினனக்கி ரக்ைா? 
ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல? 

 
✔ உணர ்ச்ி பா காப் : சில கநரங்கைில் மக்கை் தங்கை் த்த பேக்கம் பற்  
கப  ம்ப ல்னல எனில் நீங்கை் அந்த ககை் னய த ரக்்கலாம் ன்னர ்
மக்கை் எவ்வா  னககனை க தல் கவண் ம் என்  கக ங்கை் ?”  

 
2. COVID-19 ஐ பரப் ம் னவரஸ் , கமற்பரப் ல் இ க் ம் வாய்ப் ை்ை  என்பனத 
நீங்கை் ன்கப அ ந் ரக்ை் நீங்கை் னவரஸ் இ க் ம் கமற்பரப்னப 
ததா ம்கபா  , னவரஸ் உங்கை் னககைில் ப ந்  இ க் ம் , ன்னர ்நீங்கை் 
கத்னத ததாட்டால் , உங்க க்  னவரஸ் ததாற்  ஏற்ப ம் .8  

3. நீங்கை் எவ்வா  உங்கை் னககனை னவர ட ந்  பா காக்க ம்? 
உங்கை் க த் க்கனை உங்கை் இத ல் எ ங்கை் . (COVID-19 பர வனத 
த க்க க ாப்  மற் ம் தண்ணீ டன் னககனை க வ WHOபரிந் னரக்கிற   .)  

4. னககனை க தல் ஏன் க்கியம் என நி ணரக்ைின் ற்னற ப ங்கை் : 
 
“நாம் நம  கை்திணன அடிக்கடி பைா கின்ணறாம்,எனணவ ணவரஸ் 
வாய், க் ,கை்கள் லம் உட ள் ணழய இ ணவ லபமான 
வ யாகின்ற . எனணவ நம்ணம ைற்காை்  பகாள்ள ணககணள ணைாப்  மற் ம் 
நீர ்பகாை்  ை்ைமாக ணககணள க வணவை் ம் அல்ல  கி  நாசினி 
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பகாை்  ை்ைம் பைய்ய ணவை் ம் -காசி ணமாரக்ன், னிகா ணபை்திறன் 
ஒ ங்கிணைப்பாளர,் ப்பர/்ஸ் ை், Lilongwe, Malawi 
 

 

ரிந்  தகாை் ங்கை்: ஏன் னககனை க ாப்னப பயன் 
ப த்  க வகவண் ம் ? (30 நி டங்கை்) 
 

1. க ாப்  மற் ம் நீர ்உத :COVID-19ஐ ஏற்ப த் ம் னவரஸ க்  எ ராக 
னககனை க ாப்  தகாண்  க தல் எப்ப  நம்னம பா காக் ம் என்பனத 
அ ய , நாம் சில த் யா மான னறகைில் னககனை க  க ா க்க 
கவண் ம்,நீங்கை் கவனிப்பனத உங்கை் இத ல் எ ங்கை் .  

 
⇈ கற்றல் உை க் ப் : இந்ை நடவடிக்ணகக்  பயன்ப ை்ை உங்கள் ட்டில் 
ணபா மான ைை்ைீர் இல்ணல என்றால், நீங்கள் உங்கள் ைிகணள ை்ைம் 
பைய் ம் ணபா  இைணன பைய்யலாம்  .  
 

2. கதனவயான தபா டக்ை்: 
a. த்தமான நீர ்
b.  னமயல் எண்தணய், தவண்தணய், அல்ல  தநய் 
c. க ாப்  ( ரவம் அல்ல  கட்  ) 

3. ஏன் இந்த நடவ க்னக ல்  னமயல் எண்னண பயன்ப த்த ப கிற  ? 
COVID-19ஐ பரப் ம் னவர க்   வ்  கபான்ற கமல் அ க்  உை்ை  , அ  அந்த 
னவர ன் பாகங்கனை ற் ை்ை  அந்த  வ்  கபான்ற கமல க்  
 னமயல் எண்னண கபால் தகா ப்  தன்னம தகாண்ட , இந்த நடவ க்னக 
னவர ன்  வ் னன எப்ப  பா க்கிற  என்பனத ைக் கிற  . 

 
  🛑  உடல் பா காப் :  னமயல் எண்தணய் மட் ம் பயன் ப த்த ம். 
இயந் ரங்க க்  பயன் ப த் ம் எண்தணனய பயன் ப த்த கவண்டாம் . 
னக ல் பட்ட  னமயல் எண்னணனய உட் தகாை்ை டா  .   

  
4. உங்கை  னககைில் சி தை  எண்னணனய (தவண்னண அல்ல  தநய்) 
பரப்  தகாை்ை ம் (ஒ  னக ல் மட் ம்) உங்கை் னக மற் ம் கதால் 

ப்பாக கதான்ற கவண் ம் .  
5. அ த் , தண்ணீனர தகாண்  எண்தணய்னய க வ ம்  
6. எண்தணய் ப்  வ ம் அகன்  ட்டதா ? 
7. னக ல் க ாப் னன உபகயாகித்  நன்  னரக்க கவண் ம் . 
8. அ த் ,நீரக்்தகாண்  க வ ம் .  
9. எண்தணய் ப்  வ ம் அகன்  ட்டதா?  
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10. னக ல் க ாப் னன உபகயாகித்  நன்  னரக்க கவண் ம்.  
11. னரத்த க ாப் னன னக ல் உை்ை ப்பான ப கைில் 20 னா கை் 
கதய்க்க ம் .  

12. அ த் ,நீரக்்தகாண்  க வ ம்?  
13. எந்த னற எண்னணனய அகற்ற சிறந்ததாய் ைங் கிற  ண் ம் 
க ாதனனனய ததாட ங்கை் இம் னற 40 னா கை் மற் ம் 60 
னா கைில் யற்சி ங்கை் . 

14. க ாப்னப பயன்ப த் ம் கபா  எண்தணய் வ மாக அகற்ற ப வனத 
கவனித் ரக்ைா?  

15. COVID-19 ஏற்ப த் ம் னவரஸ் ஒ  தகா ப்   வ் னால் ேப்பட் ை்ை  
என்பனத நினன ல் தகாை் ங்கை். க ாப்  மற் ம் தண்ணீ டன் உங்கை் 
னககனை க ம் கபா , க ாப் ன் க சி ய ண் கை் னவர ன் 
தகா ப்   வ் க் ை் த ல்கின்றன. க ாப்   வ் ை் த ல் ம் கபா ,  வ்  
இ ல் உனடந்  றக்கிற . னவரசின் உை் பாகங்கை் கசிய 
ஆரம் க்கின்றன. னவரஸ் உனடந்ததால், அ  இனி உங்கனை பா க்க 

யா  .9,10,11   
16. கீகே தகா க்கப்பட் ை்ை படத் ல் , இட  பக்கத்னத பா ங்கை் , நீங்கை் ஒ  
வட்ட வ வ னவரனஸ காணலாம் நீங்கை் ஒ  நீைமான ண்ட பாகங்கனை 
ற்  ரன்மயான ப கனை காணலாம் இ கவ (கிரீடம் அல்ல  

தகாகரானா) படத் ன் வல  பக்கத் ல் னவர ன் கமற்பரப் ல் உை்ை 
க ாப் ன் சி  கை்கனை காணலாம்.  

17. இப்கபா  கீகே உை்ை படத் ன் வல  பக்கத்னத பா ங்கை். நீங்கை் என்ன 
நடக்கிற  என்  நினனக்கி ரக்ை்? உங்கை் இத ல் உங்கை் க த் க்கனை 
ப  த ய்ய ம். உங்கை் ப னல ஆதரிக்க கமகல உங்கை் பரிக ாதனன ன் 
ஆதாரங்கனைப் பயன்ப த்த ம். க ாப்  ண் கை் னவரஸ் தகா ப்   வ்  
த ன்ற ன் என்ன நடக்கிற  என்பனத இ  காட் கிற . னவர ன்  வ்  
றந் , பாகங்கை் தவைிகய ை்ைன. க ாப்   வ்  மற் ம் ர் னன 

ப கனை ற் ை்ை . க ாப்  தண்ணீரில் னவரஸ் ண் கனை க வ 
எைிதாக் கிற .  
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படம் 4.1 இந்ை படங்கள் ணைாப்  ஒ  coronavirus ைவ்ணவ எவ்வா  அ க்க டி ம் 
என்பணை காட் கின்றன. 
 

18. னககனை வ மாக க வ ன் லம் உங்கை் னககைில் உை்ை னவரஸ் 
ற் மாக அ க்கப்ப கிற  , னககனை 40 தல் 60 னா கை் வனர  

க வகவண் ம் என WHO கிற  கம ம் னக க வதற்கான 
வ காட் த க்  தல் வைங்கை் ப னய பா ங்கை். 

19. மற்தறா  க ாதனன ல் க ாப் க்  ப லாக னக த்தப்ப த் னய 
பயன்ப த்த ம் னக த்தப்ப த் னய உபகயாகித் ம் COVID-19 ஐ பரப் ம் 
னவரனஸ அ க்க ம் இ  அ க்  அல்ல   ைி இல்லாத கபா  
னககைில் உபகயாகித்தால் பய ை்ைதாக இ க் ம் .சி தை  னக 
த்தப்ப த் னய எ த்  னக ல் பரப் ங்கை் அனத கண், க் ,வாய் 

மற் ம் ல் இ ந்  த ரக்்க ம் கம ம் னக த்தப்ப த் னய 
உபகயாகிப்ப  த்த வ காட் த க்  தல் வைங்கை் ப ல் 
பாரக்்க ம்.  

20. னககனை வ மாக க வகவண் ம் என்பனத நினன ல் தகாை் ங்கை் .  
21. னககனை க வ ன் க்கியத் வத்னத உணரத்் ம் நி ணரின் ற்  

ன்வ மா  : 
 
“இந்ை ணநாய் பைாற் க்  எதிராக ணபாரிட நம் டம் க கள் இல்ணல , இந்ை 
ழ்நிணல ல் ை க இணடபவளிணய கணடப் டிப்ப ம் , ணககணள 

க வ ணம க்கிய பங்  வகிக் ம் , மற்ற ணநாய்க க்  ஆன்டி ணவரஸ் 
ம ந் கள் , சிகிைண்ைகள், ம ந் கள் என உள்ளன , அனால் இந்ணநாணய 
எதிரக்்க நம் டம் ஏ ம் இல்ணல.” - Sweta Bansal, PhD, உ ரியல் இணை 
ணபராசிரியர், ஜாரஜ்்ட ன் பல்கணலக்கழகம், அபமரிக்கா 
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த யல்பா கை் :னககனை க தல் த்  நீங்கை் 
என்ன த ய்ய ம் (15-30mins): 
 

1. உங்கை் இத ல் ன்வ ம் ககை் க க்  ப ல் அைி ங்கை் :  
a. னககனை க தல் எவ்வா COVID-19 ஐ பரப் ம் னவர ட ந்  
உங்கனை பா காக் ம் என நினனக்கி ரக்ை் ?  

b. இப்கபா  உங்கை் ப னல மாற் கி ரக்ைா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல?  
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : கற் க்தகாண்டால் உங்கை் நடத்னத மா வ  
தவ ல்னல , தண்ணீர ்அல்ல  க ாப்  கினடக்காத காரணத் னால் நீங்கை் 
னக க வ ல்னல என்றால் பரவா ல்னல உங்கைால் ந்தவனர 
த ய் ங்கை் .  

 
🛑 உடல் பா காப் : க ாப்  மற் ம் னக த்தப்ப த்  னவரனஸ அ க் ம் 
என்பதால் , அதனால் உடத்காை்ை டா .   

 
2. இப்கபா  நீங்கை் க ாப்  மற் ம் னக த்தப்ப த்  தகாண்  னககைில் 
இ க் ம் னவரனஸ எப்ப  அ ப்ப  என்  அ ந் ரக்ை் இ  த்  உங்கை் 
அ னவ மற்றவரக் க்  பகிரந்்  தகாை்வதற்கான வ னய கதர்  
த ய்ய ம் . 

a. எண்தணய் மற் ம் க ாப்  தகாண்  த ய்த பரிக ாதனனனய ட் ல் 
உை்ை நப டன் இனணந்  த ய் ங்கை். க ாப்  எவ்வா  னவரஸ் 
அைிக்கிற  என்பனத ைக் ங்கை். 

b. 40 - 60 னா  வனர லான பாடன்ட கதரந்்தத த்  அனத 
பா க்தகாண்கட னககனை க வ ம்.  

3. டாஸ்க் 1 இல், நீங்கை் COVID-19 ஒ வர ்எ   ரி எ  தவ  என தவ க் ம் 
றனில் மாற்றம் அைிப்பனத பற்  ப த்கதாம் (இ  தந  னற என்  

அனேக்கப்ப கிற ) . ன்வ மா  ஒ வர ் யதாக கற்பனன த ய்  
தகாை் ங்கை் "நான் என  னககனை க வ ம்ப ல்னல. 

a. இனத ககட்ட ன் நீங்கை் எவ்வா  உண கி ரக்ை், இ   ரி என்  
நினனக்கி ரக்ாைா ? 

b. நீங்கை் அந்த நபரிடம் என்ன ரக்ை்? 
4. சில மக்கைிடம் க ாப்  மற் ம் ய நீர ்இல்லாமல் இ க்கலாம் அவரக் க்  
தபா  னக க டம் அனமப்ப  பற்  கயாசி ங்கை்? உங்க க்  என்ன 
தபா டக்ை் கதனவப்ப ம் இனத த்  வனரபடம் வனரந்  உங்கை் ட் ல் 
உை்ை நப டன் பகிரந்்  தகாை்ை ம். உதாரணத் ற்  கீகே உை்ை வனரபடம் 
பா ங்கை் 
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தல் வைங்கை்: 

 
எப்ப  னக க வ கவண் ம்: WHO லம் உ வாக்க பட்ட  கம ம் எவ்வா  னக 
க வ கவண் ம் என வரிக்கிற . 
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 
 
னக க த ற்கான த ய் னற ைக்கம்: இந்த கயா எவ்வா  னக க வ 
கவண் ம் என வரிக்கிற  WHO லம் உ வாக்க பட்ட  கம ம் எவ்வா  னக 
க வ கவண் ம் என வரிக்கிற . 
https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14

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
https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14
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பைி 5: COVID-19 எவ்வா  ம்பங்கள் 
மற் ம் ை ைாயை்ணை பாதிக்கிற  ? 

 
 

ஸ்கவர:் COVID19 இ ந்  எங்கை்  கத் ல் உை்ை 
மக்கனை எவ்வா  பா காப்ப ? (30-45 நி டங்கை்)  
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : இப்பணி ல் நீங்கை் உங்க க்ககா அல்ல  உங்கை் 
ம்ப நப க்ககா ததாற்  ஏற்பட்டால் என்ன த ய்வ  என்ப  த்  

சிந் க்க கவண் ம். இ  பயத் னன அைிக்கலாம் ந்தால் நீங்கை் உங்கை் 
தபற்கறா டன் பராமரிப்பவ டன் அல்ல  நம் க்னகக் ரிய இனைஞர டன் 
இனணந்  த யலாற் ங்கை் ஏன் என்றால் சில க னமான தனலப் கனை 
நீங்கை் தனிகய சிந் க்க கதனவ இல்னல.  

 
1. நீங்கை் கடந்த வாரத் ல் எத்தனன நப டன் கநர யாககவா அல்ல  
மனற கமாககவா ததாடர்  தகாண் ரக்ை்? அந்த எண்ணிக்னகனய உங்கை் 
இத ல் எ த ம் இனத பற்  ன்னர ் ண் ம் வா க்கலாம். 

2. COVID-19 ர  ்னன ன்  க மற் ம் தபா ைாதார கண்கணாட்டங்கனை 
கயாசித்  ன்வ ம் ககை் க க்  பத்  அைி ங்கை் மற் ம் உங்கை் 

ம்பத் னனர ம் வா ங்கை்:  
a. நீங்கை் எத்தனன கபனர இன்  கநரில் ததாடர்  தகாண் ர ்? 
b. கடந்த வாரத் ல் நீங்கை் எத்தனன கபனர  கநரில் ததாடர்  தகாண் ர ்
என நினனக்கி ரக்ை் ? 

c. COVID-19 க்  எ ராக உங்கனை பா காக்க நீங்கை் ன்தன  ்ரிக்னக 
எ க்கி ரக்ைா? அப்ப யானால், நீங்கை் என்ன த ய்கி ரக்ை்?  

d. நீங்கை் ததாடர் தகாண் க் ம் மக்கை் COVID-19 க்  எ ராக தங்கனை 
பா காக்க ன்தன  ்ரிக்னக  நடவ க்னக எ க்கிறாரக்ை் என்   
என்றால் உங்க க் த் ததரி மா? அப்ப யானால், அவரக்ை் என்ன 
த ய்கிறாரக்ை்?  

e. COVID-19 நம் டன்ட எப்ப  பா க்கிற  என நீங்கை் நினனக்கி ரக்ை் ?  
f. COVID-19 நம்  கத்னத எப்ப  பா க்கிற  என நீங்கை் 
நினனக்கி ரக்ை் ? 
 

⇈ கற்றல் உை க் ப் : நீங்கள் ஒ  கைக்பக ப்  நடை் ம் ணபா , 
அணனவ க் ம் அணை ணகள் கணளக் ணக ங்கள். ஒவ்பவா  ணற ம் அணை 
வ ல் உங்கள் பதில்கணள பதி  பைய்ய ம். உங்கள் பதில்கணள 
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அணனை்ணை ம் ஒன்றாக ணவை்தி ங்கள், அைனால் நீங்கள்அவற்ணற நீங்கள் 
ன்னர் ஒப் ட்  பாரக்்கலாம் !   

 
3. நீங்கை் பணி2,3,4 மற் ம் 5 இல் எ த்த கணக்தக ப் கைின் கனை 
ஒன்றாக க ங்கை் , உங்க க்  எதாவ  கபாக் கை் ததரிகிறதா ? 
ப ல்கைில் என்ன ஒற் னமனய காண்கி ரக்ை் என்ன கவ பா  இ க்கிற  ? 
மக்க க்   COVID-19 ஐ பற்  ததரிந் க்கிறதா? அவரக் க்  ததரியாத  
என்ன? ததரிந்  தகாை்ை கவண் ய  என்ன ? உங்கை் இத ல் இவற்னற 
எ ங்கை்.  

 
 

 
ரிந் தகாை் ங்கை்: நீங்கை் யா டன் ததாடர்  

தகாை்கி ரக்ை் ரிந் ? (15 நி டங்கை்)    
 

1. உங்கை் ட் ல் உை்ை அனனவனர ம் க ரத்்  ஒ  பட் யனல உ வாக்க ம். 
கடந்த வாரத் ல் நீங்கை்  ந் த்த அல்ல  கபசிய நபனர ம் பட் ய ல் 
க ங்கை் நீங்கை் எங்கக  ந் த் ரக்ை் என்பகதா அவரக்ைின் வயகதா 
க்கியம்மல்ல. எத்தனன நபர ்என எண் ங்கை். இவரக்ை் '' தன்னம 

ததாடர் கை் ''ஆவாரக்ை். நீங்கை் இனத கம ந்  கீோக எ  னவத்  
தகாை் ங்கை் அல்ல  கீ ை்ை ததாடர்  மரத் னன கபால வனரந்  னவத்  
தகாை்ைலாம். 
 

   

 
படம் 5.1 நீங்கள் 
பைாடர்  மரை்தின் 
ணமல் இ க்கி ரக்ள். 
உங்கள் “ ைன்ணம 
பைாடர் கள்” ந ை்ைர 
ந ை்ைர வரிணை ல் 
இ ப்பாரக்ள் மற் ம். 
உங்கள் இரை்டாம் 
நிணல பைாடர் கள் 
கிழ் வரிணை ல் 
இ ப்பாரக்ள்.   
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2. நீங்கை் உங்கை் ட் ல் உை்ை நபரக்னை ம் இவ்வா  பட் யனல உ வாக்க 
த ால் ங்கை். அந்த பட் ய ல் உை்ை நபரக்னை உங்கை் வனரபடத் ன் கிே் 
வரின ல் எ ங்கை். அவரக் ம் நீங்கை் ததாடர்  தகாண்டவராககவ 
க தப்ப வார.் அவரக்ை் ''இரண்டாம் நினல ததாடர் கை்" என 
அனேக்கப்ப வாரக்ை்.  
 
 🛑   உடல் பா காப் : நீங்கை்  க இனடதவைி வாய் மற் ம் க்னக  
மனறத்தல் மற் ம் னககனை க தல் த்  அ ந் ை்ைீரக்ை். எனகவ 
நீங்கை் மக்க டன் ததாடர்  தகாை் ம் கபா  கமற் ய உபாயங்கை் 
பயன்ப த்  உங்கனை பா காத்  தகாை்ை ம்.  
 

3. உங்கை் ததாடர்  மரத் னன ம ப் ங்கை். அனனவ க் ம் ஒகர 
எண்ணிக்னக வ கிறதா? இல்னல சில க்  அ கமாக இ க்கிறதா?  

4. கவனலக்   ்த ல்வ ,  ந்னதக்   ்த ல்வ , மத ோ ல் கலந் தகாை்வ , 
அல்ல  கயானர கவனித்தல் கபான்ற உங்கை் ட்  அல்ல   கத் ற்  
ஆதரவைிக்க தந ரீ யாககவா அல்ல  தபா ைாதார ரீ யாககவா நினறய 
ததாடர் கனை தகாண்டவரக்ை் இ க்கி ரக்ைா?  

5. ஒ  கயா அல்ல  ததானலக்காட்சி நிகே் ச்ி ல் மக்கனை பாரக்் ம்கபா  
அல்ல  ஒ  த்தகத் ல் ப க் ம்கபா  இந்த நடவ க்னகனய 
யற்சிக்க ம். கனத ல் வ ம் நபரக் க்  ஒ  ததாடர்  மரத் னன 

வனர ம். 
6. ஏன் ததாடர் கனை கண்காணிப்ப  க்கியம்? இந்த தகவனல தகாண்  
 தாயத் ல் உை்ைவரக்ை் யா க்  னவரஸ் உை்ைததன அ ய மா? 
இந்த தகவல் காதார ஊ யரக் க்  COVID-19 பர தல் பற் ய ரிதனல 
உண்டாக் ம்?  
 

“ணநாய் பைாற்  உள்ள நப டன் பந ங்கிய பைாடர் ல் இ க் ம் ஒ வர் 
ைனக்  பைாற்  ஏற்ப ம் அபாயை்தில் இ ப்ப டன் மற்றவரக் க் ம் அணை 
பார்ப்ப டி ம். எனணவ இந்ை பைாடர் கணள கை்காைிப்பைன் லம் 
ஒ வ க்  ணைணவயான சிகிைண்ை அளிக்க டி ம் அல்ல  பைாற்  
ஏற்படாமல் ை ரக்்க டி ம். இணை பைாடர்  கை்காைிப்  என 
அணழக்கிணறாம்.12” -உலக காைார அணமப்  
 
 

7. ததாடர ்கண்காணிப்  க்கியமான  ஏதனன்றால்  
a. COVID19 ஐ எ ரக்்க  க இனடதவைி கனட த்தல் னவனய ம் 

க்னக ம் மனறத்தல் மற் ம் னககனை க தல் மட் கம 
க கைா ம் 
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b. இ  ஒ   னவரஸ் இதற்  இன் ம் த ப்  ம ந்  
கண் க்கப்பட ல்னல  (எஸ் Bansal), தனிப்பட்ட ததாடர் , ஏப்ரல் 23, 
2020)   

c. தற்பகபானதனய தகவ ன் ப  ற னவரசினால் பா க்கப்பட்டவனர 
டCOVID19 ஆல் பா க்கப்பட்டவரக்கை அ கம் எவ்வை  நபரக்ை் 

பா க்கப்பட் ை்ைனர ்என்பனத அ ய கபா மான தகவல்கை் 
அ யலாைரக்ைிடம் இல்னல (எஸ் Bansal), தனிப்பட்ட ததாடர் , ஏப்ரல் 
23, 2020). 

d. மக்கை் ஆகராக்கியமாக கதாற்றம் அைித்தா ம் அவரக்ை் லமாக ம் 
னவரஸ் பரவ வாய்ப் ை்ை  .6 

e. ததாடர்  கண்காணிப் ன் லம் பா க்கப்பட்டவனர அ ந்  தனினம 
ப த்த ம் மற் ம் னவரஸ் பர வனத த க்க ம் .6  

8. மரத் னன வனரந்  த் ப் ரக்ை் இப்கபா  அ ல் உை்ை தன்னம 
ததாடர் கனை ம் இரண்டம் நினல ததாடர் கனை ம் எண் ங்கை் அந்த 
எண்ணிக்னகனய ஸ்கவர ்ப ல் உை்ை தல் ப ல் எ த ம் நீங்கை் 
ன்  எ யனத ட அ கரித் ை்ைதா இல்னல னறந் ை்ைதா உங்கைின் 

கணிப்   ரியாக இ ந்ததா? 
9. உங்கை் ததாடர்  மரத் ன் வனரபடத்னத உங்கை் ம்பத் னரிடம் பகிரந்்  
தகாை் ங்கை் ன்  இந்த ககை் கனை கக ங்கை் : 

a. நம  தன்னம மற் ம் இரண்டாம் நினல ததாடர் கனை எவ்வா  
னறப்ப ? 

b. தவைி நபரக்னை  ந் ப்பனத எவ்வா  த ரக்்கலாம்?  
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : சில  மயங்கைில் ட் ல் உை்ை நபரக்ைால் தவைி 
நபரக்னை  ந் க்காமல் இ க்க யா  எனகவ தவைிகய த ல் ம்கபா  
உரிய பா காப் டன் த ல்ல மறக்கா ரக்ை்.  

 
 

 
த யல்பா கை் : உங்கை் ட் ல் COVID-19 என்ன த ய்ய 
கவண் ம்  

 
1. உங்கை் தன்னம ததாடரப்் கைில் ஒ வ க்  கநாய் ததாற்  இ ப்ப  
உங்க க்  ததரிய வந்தால் என்ன த ய் ரக்ை்? இ  உங்கை் இயல்  
வாே்க்னகனய எவ்வா  பா க் ம்? நீங்கை் ட் கலகய இ ப்ப  த் ம் 
தனினம ல் இ ப்ப  த் ம் கவனல தகாை்கி ரக்ைா? நீங்கை் உங்கை் 
பேக்கங்கனை எவ்வா  மாற் க்தகாை் ரக்ை்?  
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2. கமற் ய  வால்கை் அனனத்னத ம் தனிப்பட்ட ம்பங்க க்  
மட் மல்லா   கத் ற் ம் மற் ம் நாட் ற் ம் தபா ந் ம். இ ் ேனல 
ன் வ ம் ற்  ைக்கம். : 

 
“ COVID-19ஐ ஒ  உலகளா ய பைாற்றாக பாரக்் ம் பபா  இந்ணநாய் பல 
வணககளில் அ ை்ைை்ணை ைரலாம் இ  எல்லா நா கள் ம், இந்ணநாய் 
பைாற் ணநாய்  நா களி ம் நம்ப டியாை அ ை்ைங்கணள ணவக்க 
டி ம், மக்களின் வாழ்க்ணக, காைார அணமப் கள், வைிகங்கள், நகராட்சி 

ணைணவகள், பள்ளிகள்-எல்லாவற்ணற ம் பாதிக்கிற . இந்பந க்கடி ன் பபா  
பநகி ை்ைன்ணம டன் இ க்க மக்கள் திட்ட ட்  பைியாற்றணவை் ம்.” – 
ைா ப்பர், MD, MPH, ம ை் வர், பபா  காைார ஆராய்ைச்ியாளர், ஜான்ஸ் 

ஹாப்கின்ஸ் பல்கணலக்கழகம், அபமரிக்கா மற் ம் கானா 
 
 

3. மக்கை் றனர  ந் ப்பனத னறத்தா ம் உங்கை் ட் ல் உை்ை நப க்  
கநாய் கதாற்  வர வாய்ப் ை்ை  இனத பற்  நினனக்க உங்க க்  பயமாக 
இ க்கலாம். ஆனால் நீங்கை் இத் ட்டத்னத கற் ை்ைீரக்ை். நாம் பா காப்பாக 
உணர ஒகர வ  அப் ர  ்னன த்  அ ந்  தகாை்வ  மட் ம் ஆ ம். 
கிகே உை்ை கண்கணாட்டத்னத ப த்  அ  எவ்வாறான  என த்  
னவத்  தகாை் ங்கை் . 
 

“ஒ  நபர் ணநாய்வாய் பட்டி ந்ைால் நீங்கள் அவணர பந ங் ம் ணபா  
கக்கவைம் அைிய ணவை் ம். அவரக் க்  காய்ைை்ல் அல்ல  பைாடர் 

இ மல் இ ந்ைால் ம ை் வணர அ கி COVID-19 பைாற்  இ க்கிறைா என 
பரிணைாதிக்க ணவை் ம். பரிணைாைணன டி கள் வ ம் வணர ை க 
இணடபவளிணய கணட டிக்க ம். அவரக் க்  ை்  ட சிரமமாக இ ந்ைால் 
உடணன ம ை் வணர பைாடர் பகாள்ள ம். டிந்ைால் ணநாய்வாய்படட்வணர 
ைனி அணற ல் ைங்க ணவை்  அவ க்பகன ைனி பபா டக்ணள நிய க்க ம். 
அவற்ணற ணறயான கி  நாசினி பகாை்  ை்ைம் பைய்யணவை் ம்.” - 
காசி ணமாரக்ன், னிகா ணபை்திறன் ஒ ங்கிணைப்பாளர், ப்பர்/ஸ் ை், 
Lilongwe, Malawi  
 

✔ உணர ்ச்ி பா காப் : உங்க க்  ததரிந்த நப க்ககா அல்ல  ட் ல் 
உை்ை நப க்ககா ததாற்  ஏற்பட்டால் அ  அவரக்ைின் தவறல்ல. அவர ்  
க னண ம் இரக்க ம் தகாை் ங்கை். 

 
4. ஒ வர ்கநாய்வாய்ப்பட்டால் என்ன த ய்ய கவண் ம் என்பனத 

ம்பத் ன டன் ஆகலாசி ங்கை் , க ரந்்  ட்ட ங்கை் கனை 
த்  னவத்  தகாை் ங்கை்: 

a.  க இனடதவைி கனட த்  எவ்வா  ஒவ க்  உதவ ம்? 
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b. பா க்கப்பட்டவர ்தான் வ மானம் ஈட் பவர ்என்றால் அனத எவ்வா  
எ ரக்்தகாை்வ ? 

c. அதனால் ஏற்ப ம் தபா ைாதார பரி லனனக்  யானவ? 
 

 

 
தல் வைங்கை்: 

 
வா ங்டன் கபாஸ்ட் Coronavirus சி கலட்டர:் னவரஸ் ஒ பரப்  மற் ம்  கம் 
பரவல் ஒ  உ வகப்ப த் தல் (பல தமா கைில் கினடக் ம்).  
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 
 
கஹாம் Corona அனம  ்ர ்உ வகப்ப த் த ல் அ யல்: உலகம் வ ம் 
நா கை் எ ரத்காை் ம் க னமான தபா ைாதார, ற்  ் ேல் மற் ம்  க 
கதர் கனை ைக் கிற  மற் ம் எந்த தகாை்னக ன் வரத்்தக ஆஃப் ர ப ப்  
எைிதாக் ம் ஒ  உ வகப்ப த் தல்.  
https://corona.scienceathome.org/ 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://corona.scienceathome.org/
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டாஸ்க் 6: ரைை்ணன ை்ை ைகவல் 
அ ந்தி ப்ப  எவ்வா  உை கிற  ?   

 

 
ஸ்கவர:் உங்கை் ட் ல் உை்ை நபரக்ை் COVID-19 

பற் ய தகவல்கனை எங்கக தப கிறாரக்ை்? (15-30 
நி டங்கை்) 
 

1. உங்கை் பத் ரினக ல் ன்வ ம் தகவல்கனை க கரிக்க உங்கை் ட் ல் 
உை்ை ஒவ்தவா  நபரக்னை ம் கபட்  எ ங்கை் : 

a. நீங்கை் COVID-19 பற் ய தகவல்கனைப் தப ம் வ கை் யானவ? 
(உதாரணங்கை்: ட் ல் உை்ை நபரக்ை்,வாடஸ்ாப், TikTok, ண்  
ர ரங்கை், ததானலக்காட்சி, வாதனா , YouTube, ட் ட்டர,் Snapchat) 

b. இந்த ஆதாரங்கைில் COVID-19 பற் ய ய தகவல்கனை தபற நீங்கை் 
எனத க ம் நம் கி ரக்ை்? தல் 3 வ கனை எ த ம். ஏன் அனத 
க ம் நம் கி ரக்ை்? 

c. இந்த ஆதாரங்கைில் இ ந்  COVID-19 பற் ய தகவல்கனை 
மற்றவரக் டன் பகிரந்் தகாை்கி ரக்ைா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல? 

d. நீங்கை் COVID-19 பற் ய ய தகவல்கனை  தப ம் கபா : 
i. நீங்கை், மற்றவரக் டன் அனத பகிரந்்  தகாை்வதற்  ன்  அந்த 
தகவல்கை் எங்கி ந்  வந்தன என்பனத  ாரிக்கி ரக்ைா? ஏன் 
அல்ல  ஏன் இல்னல? 

ii. நீங்கை் பகிரந்்  தகாை் ம் ன் மற்ற ஆதாரங்க ம் அந்த 
தகவல்கனை உை்ைடக்கி க்கிறதா என்  நீங்கை் 
 ாரிக்கி ரக்ைா? ஏன் அல்ல  ஏன் இல்னல?  

e. COVID-19 பற்  தவறான தகவனலப் தப வ  பற்  நீங்கை் எவ்வை  
கவனலப்ப கி ரக்ை்? ஏன்? 

 
 
“அரைாங்கம் மற் ம் ஞ்ஞானிகளிட ந்  மட் ணம ைணலணம பை்  
வரணவை் ம் என்  இல்ணல , அ  ஒ  ை கை்ணை பற் ய நம்பகமான 
ைகவணல ை ம் நபரிடம் இ ந் ம் வரலாம்.” –  டாக்டர் ைா ப்பர், ஜான் 
ஹாப்கின்ஸ் பல்கணலக்கழகம், அபமரிக்கா & கானா 
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2. நீங்கை் தகவல் தபற உபகயாகிக் ம் லங்கனை அ கமாக 
பயன்ப த் வ ல் இ ந்  வரின ப்ப த்த ம். 

3. தல் ன்  ேங்கானல கண் ங்கை். 
4. COVID-19 ஐ த்  த ய் கனை அம் ன்  லங்கை் லம் க கரி ங்கை். 
உங்கைால் ய ல்னல எனில் உங்கை் ம்பத் னனர உத க்  
அனேக்க ம். 

 
 

 
ரிந்  தகாை் ங்கை் : COVID-19 ஐ த்  தகவல்கை் 

நம் க்னக தன்னம உனடயதா என எவ்வா  அ வ ? 
(30-60 நி டங்கை்) 
 

1. COVID-19 ர ன்னனய ன்வ ம்  க கண்கணாட்டத் ல் கயாசி ங்கை். 
“வைந்திகள் ணவரணஸ ட ணவகமாக பர ம் ணம ம் க 
ஆபை்ைானணவ.” 
 
“நம் ணநாய் பைாற்ணற எதிரை்்  மட் ம் ணபாராட ல்ணல infodemic.13” 
ஐ எதிை்  ணபாரி கிணறாம்” - Tedros Adhanom Ghebreyesus, இயக் னர ்
பஜனரல், உலக காைார அணமப்   

 
“இந்ை COVID-2019 என்ப  ணைணவக்  அதிகமாக ைகவல்கள் 
கிணடப்ப . சில ைகவல்கள் ல் யமாக இ க்கலாம் சில 
ைகவல்கள் உை்ணமயான ைகவல்கணள பபற டிவதில்ணல. 
ணைணவயான ணபா  வ  காட் ை ம் கிணடப்பதில்ணல. COVID-19 
பற்  ைரியான ணநரை்தில் நம்பகமான ைகவல்கணள பகா க்க WHO 
ணைணவயான யற்சிகணள பைய்  வ கிற  வைந்திகணள ம் 
ரளிகணள ம் ை ரக்்க WHO க்களாக பையல்ப கிற  .14” -
நிணலணம அ க்ணக #13, ப்ரவரி 2, 2020, உலக காைார அணமப்  

 
a. COVID-19 பற் ய தபாய்யான அல்ல  நம்ப யாத மற் ம் வதந் கை் 
எல்லா இடத் ம் உை்ைன.  

b. னவரனஸ கபாலகவ வதந் க ம் கவகமாக பர ம் உங்க க் ம் 
மற்றவரக்் ம் தபாய்யான தகவல் ங் னை க் ம்.  

c. வதந் க ம் தபாய்யான தகவல்க ம் ஒ வரின் சிந்தனனனய 
மாற்றக் ய . அனத நம்  மக்கை் தம்னம பா காக்காமல் இ ந்தால் 
அ  னவரனஸ பரப்ப வ வ க் ம்.  
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d. சிலர ்வதந் கனை ததரிந்கத பரப்பலாம். ப் டன் இ ங்கை்.   
e. சிலர ்ததரியாமல் தபாய்யான தகவல்கனை பரப்பலாம் அவரக் க் ம் 
அ  ங்  னை க் ம் என அ யாமல் அவரக்ை் அனத 
பரப் கிறாரக்ை்.    

f. னவரனஸ த ப்ப  கபாலகவ நாம் வதந் கனை த க்ககவண் ம் 
அனனவ ம் ஒன் னணந்  இ த் யனல த ய்ய கவண் ம்.  

g. தபாய்யான த ய்  எ தவன அ வகத தல் ப  ஆ ம்.  
h. ஒ  தகவனல ப த்த டன் அதன் நம்பகத்தன்னமனய ஆரா ங்கை் 
அதன் தன்னமனய உணராதவனர அனத பகிர கவண்டாம். 

i. நீங்கை் க கரித்த அனணத்  தகவனல ம் ஒன்றாக க ங்கை். அ ல் 
எ  நம்பகமான தகவகலா அனத பகி ங்கை். இல்னலதயனில் அவற்னற 
பகிர கவண்டாம்: 

 
 ாரனண #1 நின்  நிதானித்  கயாசி ங்கை்.  

 
a. நீங்கை் வாசித்த த ய்  தகவல் உங்கனை எவ்வா  உணர த ய்த ? அ  
உங்கைின் ககாபமான உணர ்ச்ினய ஏரப் த் யதா? ஆம் எனில் அந்த 
தகவனல நீங்கை் பகிர கவண்டாம்.  

 
 
 ாரனண #2 லத்னத  ாரிக்க ம். 

 
a. யார ்அந்த தகவனல உ வாக்கிய ? உதாரணமாக பத் ரினகயாைரக்ை், 
 ரா ரி நபர,் த  வாய்ந்த நி ணர.் உங்க க்  அ  நல்ல 
லத் ந்  வந்த தகவல் என கதான் னால் பகி ங்கை் 

இல்னலதயனில் பகி ம் ன் சிந் ங்கை் 
b. தகவ ல் ப் ட் ை்ை கத னய  ரி பா ங்கை் சில கநரங்கைில் 
பனேய த ய் கனை  கபால பரப்ப ம் வாய்ப் ை்ை . COVID-19 

த்  நாம் தப ம் தகவகை் நா க்  நாை் மாற வாய்ப் ை்ை . 
கத னய பாரத்் ரக்ைா? அ   ாரியாக இ ந்தால் பகிர ம் 
இல்னலதயனில் பகி ம் ன் சிந் ங்கை்.  

 
 ாரனண #3 உண்னமயான லத் ன் வ கனை ஆராய்ந்  கண்ட ங்கை். 

 
a. த ய் னய பரப் யவர ்அதன் உண்னமயான ே தகவல்கனை 
கமற்தகாை்னககனை இனணத் ை்ைாரா? அ   ாரியாக இ ந்தால் 
பகிர ம் இல்னலதயனில் பகி ம் ன் சிந் ங்கை். 

b. லத் னன மற்றவர ்உத தகாண்  கம ம்  ாரி ங்கை் 
இல்னலதயனில் பகி ம் ன் சிந் ங்கை்.. 
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c. உங்கைால் கமற்தகாண்  மற் ம் தர கனை கண் க்க ந்தால் 
அ  உண்னமயான லத் ல் இ ந்  எ க்கப்பட்டதா என ஆரா ங்கை் 
உண்னம ல்னலதயனில் பகிர கவண்டாம்.  

 
 ாரனண #4 சிறந்த கவகரஜ் 

 
a. கவ  லங்கை் COVID-19 பற் ய த ய் கனை தவைி டலாம் அ  
உங்கை் பட் ய ல் உை்ைதா என பாரக்்க ம் ஆம் எனில் பகிர ம் 
இல்னல என்றால் பகி ம் ன் சிந் க்க ம். 

b. உங்கை் லத்னத கபாலகவ றர ்நம் த ய் கனை 
தவைி கிறாரக்ைா? ஆம் எனில் பகிர ம் இல்னல என்றால் பகி ம் 
ன் சிந் க்க ம் . 

c. நீங்கை் ஒ  த ய் னய பகி ம் ன் உங்கை் ட் ல் உை்ை நபரிடம் அ  
பற்  கப  மா. ஆம் எனில் பகிர ம் இல்னல என்றால் பகி ம் ன் 
சிந் க்க ம் 

 
2. நீங்கை் பாரத்்த அனணத்  தகவல்கைி ம் எந்த தகவனல நீங்கை் அ கமான 
நம்பகத்தன்னம வாய்ந்த  என நினனக்கி ரக்ை்? ஏன்? உங்கை் க த் க்கனை 
எ ங்கை். 

3. நீங்கை் பாரத்்த அனணத்  தகவல்கைி ம் எந்த தகவனல நீங்கை் னறவான  
நம்பகத்தன்னம வாய்ந்த  என நினனக்கி ரக்ை்? ஏன்? உங்கை் க த் க்கனை 
எ ங்கை். 

 
 

 

த யல்ப ங்கை்: infodemic இன் கபா  தகவல் 
தபற் க்க நம  ட்டம் என்ன?  (15-30 நி டங்கை்) 
 

1. இந்த ர ன்ன னால் ஏற்ப ம்  க மற் ம் தபா ைாதார 
கண்கணாட்டங்கனை ன்வ ம் ற் ன் லம் சிந் ங்கை். 

 
“இந்ணநாய் பைாற் ன் காலங்களின் ைம்ணம ம் றணர ம் பா காக்க 
இயலாைவரக்ணள க ம் ஆபை்ைான நிணல ல் உள்ளனர். அவரக் க்  
இணைய வைதி மற் ம் பைாணலணபசி வைதி இல்லாமல் இ க்கலாம் அ  
அவரக்ணள ை கை்திடம் இ ந்  ைனிணமயாக் கிற . ைகவல் இல்லாைைால் 
அவரக்ள் ைங்கணள பா காக்க டியாமல் ணபாகிற . வரலாற்  மற் ம் 
ைற்ணபா  நடக்கிற அ பவங்கள் லம் அவரக் க்  ைம்ணம காக்க ணவை்டிய 
அணமப் கள்  அவ நம் க்ணக எழலாம்..” – டாக்டர ் ைா ப்பர், ஜான் 
ஹாப்கின்ஸ் பல்கணலக்கழகம், அபமரிக்கா & கானா 
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COVID-19 infodemic அ ந் ப்பகத தல் ப  ஆ ம். உங்கை் நண்பகரா அல்ல  

ம்பத் னகரா ஒ  தகவனல னார ்என்பதால் அ  ற் ம் உண்னம 
என நம்ப டா . தபாய்யான தகவனல த த்த நி த் வகத இப்கபா  நம்மால் 
த ய்ய ந்த . ய தகவனல எவ்வா  ஆராய கவண் ம் என்பதற்கான 
ட்டம் வ ப்ப  இரண்டம் நினலயா ம். 

 
2. நீங்கை் என்ன த ய்ய கவண் ம் என்பனத ப ப்ப யாய் பட் ய ங்கை். 

a. COVID-19 infodemic பற் ய உங்கைின் ப ல்லா ககை் கனை 
பட் ய ங்கை்.  

b. ஒ  தகவல் உண்னம என அ ய உங்கைிடம் நீங்ககை ககட் ம் ககை் கை் 
என்ன? 

c. நீங்கை் உங்கை் ட் ல் உை்ை நபரக் ம் தபாய்யான தகவல்கனை த க்க 
த ய் ம் த்யா மான வ கை் என்ன? 

d. நீங்க ம் உங்கை் ட் ல் உை்ை நபரக் ம் நம்பகத்தன்னம வாய்ந்த 
தகவல்கனை பற்   கத் ல் ப் ணர்  ஏற்ப த்த த ய் ம் 
த்யா மான த யல்கை் என்தனன்ன? 

 
 

 
தல் வைங்கை்: 

 
WHO Coronavirus கநாய் (COVID-19) தபா  ஆகலா னன: கட் க்கனத பஸ்டரக்ை் 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
 
ஸ் த்க ானியன் பத் ரினக கட் னர: COVID-19 பற்  தவறான தகவல்கனை 
த ரக்்க எப்ப  
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-
180974615/ 
 
WHO Coronavirus (COVID-19) த ய் கை் 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news 
 
ேந்னதக க்  ன பர ்பா காப்  ைக் ம் UNODC இன் தபா டக்ை் 

https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-180974615/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-180974615/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html
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பைி 7: நான் இப்ணபா  என்ன 
நடவடிக்ணககணள எ க்க டி ம்?       

 

 
ஸ்கவர:் என் த யல் ட்டத் ல் நான் என்ன க ரக்்க 

கவண் ம்? (30 நி டங்கை்) 
 

1. உங்கை் பணி ல்  க இனடதவைி , னக க தல் , வாய் மற் ம் க்னக 
த ல் த்  நாம் த ய்த பரிக ாதனனனய சிந் ங்கை் உடல் 

பா காப்  த்  நாம் மா ரினய பயன்ப த் வ  எவ்வா  நமக்  
பா காப் னன அைிக்கின்ற  என உணரத்் கிற  இந்த த யல் பா கை்  
COVID-19 ,பர ம் கவகத்னத எவ்வா  னறப்ப  என ம் உணர்  ரீ யாக 
இ ் ே்நினல ல் நம்னம காத்  தகாை்வ  எவ்வா  என ம் 
கற் த் க்கிற ,  நீங்கை் COVID-19 பற் ய  க , தபா ைாதார , ற் ேல் 
மற் ம் தந னற கண்கணாட்டங்கை் பற் ம் மரியம் மற் ம் ஆகண 
கபான்ற அ யலாைரக்ைிட ந்  அ ந் ரக்ை் 

 
⇈ கற்றல் உை க் ப் : உங்கள் அ பவங்கணள ரதிப க்க உைவ உங்கள் 
பை்திரிணகணயப் பயன்ப ை்ை ம். 
 

2. ததா  COVID-19 உங்கை் இத ல் , இத் ட்டத் ன் தனலப்னப (COVID-19-நான் 
என்னன ம் மற்றவரக்னை ம் எவ்வா  பா காத்  தகாை்வ  )எ  
வட்ட ங்கை் ன்  உங்கைால் என்தனன்ன நினன ப த்த கிறகதா 
அவற்னற எ ங்கை் , நீங்கை் என்தனன்ன த யல்கனை த ய் ரக்ை் 
கதனவயான கநரத்னத எ த்  தகாை் ங்கை் .  

3. உங்கை் பட் யனல பா ங்கை்COVID-19இடம் இ ந்  உங்கனை பா காக்க 
உங்க க்  என்தனன்ன கங்கை் உத ய  என நினன  ங்கை் , 
அ ல் சிலவற்னற வட்ட ங்கை் .  

4. இப்கபா  உங்கை் ம்பத் னரிடம் கலந்  ஆகலாசித்தவற்னற 
பட் ய ங்கை் ன்வ ம் ககை் கனை பற்  சிந் ங்கை் :  

a. எத்தனன கபர ் ட் ல் வாே்கிறாரக்ை்?  
b. எத்தனன தனல னறகை்?  
c. யாகர ம் கநாய் வாய் பட் ை்ைனரா ?   
d. ஒ  நாைில் எத்தனன நப டன் ததாடர் தகாை்கி ரக்ை் ? 

a. வாே்க்னக ல் தப ம்பாலான  வால்கனை கபாலகவ, 
இ  ்வா க் ம்  ரியான ர்  ஒன் ம் இல்னல. இந்த சிக்கனல 
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ரக்்க ஒன்றாக த யல்ப ம் பல நடவ க்னககை் கதனவப ம் . 
ண் ம் உங்கை் ப் கனை அடக்கிய  தானைப் 

பா ங்கை்,இப்கபா  உங்கைிடகம இந்த ககை் னய கக ங்கை், 
“எந்த ஒன் ரண்  த யல்பா கை்எனக் , என் ம்பம், 
மற் ம்/அல்ல  என்  கத் ன க்  க ம் பய ை்ைதாக 
இ க் ம் என்  நான் நினனக்கிகறன்?”  

b. இந்த நடவ க்னககை்  க, தபா ைாதார, தந னற மற் ம் 
ற்  ் ேல் கண்கணாட்டங்க க்  ப லைிக் மா? ஆம் எனில் 

எவ்வா  ?  
5. இரண்  அல்ல  ன்  த யல்கனைத் கதரந்்தத த்  நீங்ககை 
ககட் க்தகாை் ங்கை், “இந்த த யல்கனை ஆதரிக்க என்னிடம் என்ன 
ஆதாரம் இ க்கிற ?” 

6. நீங்கை் உண ம் இரண்  அல்ல  ன்  த யல்கை் உங்க க் ம், உங்கை் 
ம்பத் ற் ம்,  கத் ற் ம் சிறப்பாக த யல்ப ம். ஒன்றாக த யல்ப ம் 

பல நடவ க்னககை் தகாண்ட ஒ  த யல் ட்டம், ஒ  ஒ ங்கினணந்த த யல் 
ட்டம் என்  அனேக்கப்ப கிற , எனகவ ததா ல் டப் ரீ யாக, நீங்கை் 

உங்கை் தல் ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டத்னத உ வாக்கி ை்ைீரக்ை்! 
 
✔ உணர ்ச்ி பா காப் : உங்கை் ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டம் னகனய 
க தல் மற் ம்  க இனடதவைி  மற் ம் உணர ்ச்ிகனை ப  த ய்ய ஒ  
பத் ரினக னவத் ப்ப , ஒ  இனைஞ டன் கப வ  கபான்ற உணர ்ச்ி 
பா காப்  ப் கை், உடல் நடவ க்னககனை உை்ைடக்கலாம். 

 
 
ரிந்  தகாை் ங்கை் : நான் ஒ  காரியத்னத மட் கம 

த ய்ய கவண் மா ? (15 நி டங்கை்) 
 

1. இன்  க ம்  வாலான ர ச்ினனகை் சிலவற் ற்  உலகம் வ ம் 
இ ந்  ஞ்ஞானிகை் ஆராய் ச்ி த ய்  வ கின்றனர,் தகா வால் பர ம் 
கநா ந்    கபா மான உண  மற் ம் COVID-19 அ கல் வனர, எனகவ 
ஒ  ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டம் வைரப்்பனத  அங்கீகரிக்க கவண் ம்.   

2. பல த யல்கனை இனணத்  ர  ்னன ன் பல்கவ  கண்கணாட்டங்கனை 
( க, தபா ைாதார, ற்  ் ேல், தந னற) அனனத்னத ம் உனரயாற்ற 
உத கிற . நீங்கை் உ வாக்கிய ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டம் உலக 
காதார அனமப் , UNICEF, மற் ம் கநாய் கட் ப்பா  மற் ம் த ப் க்கான 

னமயங்கை் ஆகியவற் ந்  பரிந் னரக்கப்பட்ட ட்டங்கனைப் கபாலகவ 
இ  காரணங்கைில் ஒன்றா ம். (இங்கக ஒவ்தவான் ற் ம் கீகே இ ந்  
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வைங்கனைப் பயன்ப த்த ம்) ஒவ்தவான் ம் நீங்கை் த யல்கனை இனணக்க 
பரிந் னரக்கிற .  

 
“பைாற் ணநாய்கணளப் பற்  எனக்  க ம் வாரசியமாக இ க்கிற , 
பபா வாக பபா  காைார அவைரநிணலகள், அணவ க ம் சிக்கலானணவ 
மற் ம் பல ணவ பட்ட சிறப் கள், மக்கள், ை கங்கள், ழல்கள் மற் ம் 
ஞ்ஞானங்கள் அணனவ ம் ணரவாக ஏற்பா  பைய்  ஒ  (ஒ ங்கிணைந்ை) 

தீர்  கை் டிக்க ஒன்றாக ணவணல பைய்ய ணவை் ம். COVID-19 இ  ஒ  
ஒ ங்கிணைந்ை தீரண்வ ணகா வைால் ஒ  ைரியான உைாரைம் ஆ ம்.” - ஆன் 
பமக்படாணனா, MD, MPH, பபா  காைார அவைர அதிகாரி, ஸ் ை்ணைானியன் 
பைா ல் காைார ணைணவகள், அபமரிக்கா 
 
“COVID19 வழக்கில், நா கள் நிணலணமணய எதிரப்காள்ள டி ம் ஒ  பல் ணற 
(ஒ ங்கிணைந்ை) பதிணல நிணலநி ை் வைற்  க ணவகமாக நகரை்்ை 
ணவை் ம் என்  நாங்கள் கை்டி க்கிணறாம். ைங்கள் வாழ்வாைாரை்ணை 
பவளிணய பைன்  ணவணல பைய்வணைை ்ைார்ந்  இ ந்ைால், ஏணழ ம்பங்கள் 
ஏணழ ம்பங்கள் ை க இணடபவளிணய எவ்வா  கணட டிக்க டி ம்  ? 
உள்நாட்  வன் ணற அல்ல  ழந்ணை ஷ் ரணயாகம் இ ந்ைால் நாம் பபா  
கட் ப்பாடண்ட எப்படி திக்க டி ம்? ஒ  பவடிப் ன் ணபா  டற்ற 
மக்களின் ரைச்ிணனணய நாம் எப்படி உணரயா வ ? நாம் இன் ம் 
ம ை் வமணன ல் ப க்ணககள் அல்ல  திய ை ப் சி  க ணமயாக 
உணழக்க டி ம் ஆனால் இைற்கிணட ல், மக்கள் பா காப்பாக இ க்க 
ணவை் ம் மற் ம் உை , நீர், கல்  அ கல் ணவை் ம்.” -டாக்டர் மரியாம் 
க்ணட  உலக காைார அணமப் ன் ரதிநிதி, பமாராக்ணகா 

 

 

 
 

படம் 7.1 ஒ  ஒ ங்கிணைந்ை பையல் 
திட்டம் ன்  ைனிை்ைனி க  என 
நிணனை்  பகாள் ங்கள் . 

 
3. இப்கபா  உங்கை் ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டம் உை்ை , அ த்த ப  
உங்கை் ம்பம் மற் ம்  கத் ற்  நீங்கை் த ய் னயப் தபற கவண் ம்.  
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த யல்ப ங்கை் : என் ம்பம், நண்பரக்ை் மற் ம் என் 
 கம் என  ட்டத்னதப் பற்  நான் எப்ப  ததரிந்  
தகாை்கவன்? (45 - 60 நி டங்கை்) 
 

1. இப்கபா  உங்கை் ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டம் உை்ை , அ த்த ப  
உங்கை் ம்பம், நண்பரக்ை், மற் ம்  கத் ற்  அனத அ கப்ப த்த 
கவண் ம். 

 
🛑 உடல் பா காப் : உங்கை் நண்பரக்ை் மற் ம்  கத் ற்  உங்கை் 
ஒ ங்கினணந்த த யல் ட்டத்னத ததாடர்  தகாை் ம்கபா  பா காப்பாக 
உங்கனை பா காக்க யா ட்டால், உங்கை் ட் ல் உை்ைவரக்ைிடம் 
உங்கனை கட் ப்ப த் ங்கை். 
 

2. உங்கை் பாரன்வயாைரக்ை் யார ்என்பனதப் பற் ம், தகவனல எவ்வா  
உடத்காை்ை ம் கிறாரக்ை் என்பனதப் பற்  சிந் ங்கை். உங்கை் 
 ககாதரர,்  ககாதரி, தாய், மாமா, பாட்  அல்ல  அண்னட நா க க்  
கப்தபரிய தாக்கத்னத ஏற்ப த் ம் என்பனதப் பற்  கயாசி. நீங்கை் ஒ  
வதராட்  த ய்ய கவண் ம்? ஒ  ம  அ கக ஒ  அனடயாைம்? நீங்கை் ஒ  

த ய் த்தாை் கட் னர அல்ல  ஒ  பாடல் எ த கவண் மா? உங்கை் 
ட்டத்னத நீங்கை் ததாடர்  தகாை் ம் வ  க ம் க்கியம், எனகவ 

ஆக்கப் ரவ்மாக இ ங்கை்!   
 

      இந்த ட்டம் க ரக்்க ம்: 
 

a. வதராட்  அல்ல  கனல ட்டம் 
b. பாடல் அல்ல  ஒ  த யல் நாடகம்  
c. பாடக்ாஸ்ட் 
d.  கத் தனலவரக்ை் க தம் 
e. தபா  க னவ அ ப்  (ஆ கயா அல்ல  கயா) 
f.  க ஊடக ர  ்ாரம் 
g. ததானலகபசி பட் யல்/கத கைில் 
h. ன்னஞ் ல் ர  ்ாரம் 
i. சிற்கற  

  
உங்கை் த ாந்த க த் க்கனை தகாண்  வா ங்கை்!  
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3. உங்கை் தகவல்ததாடர் த் ட்டத்னத உ வாக்கிய ற , அனத பகிரந்்  
தகாை்ை ம், ம்ப மற் ம் உை் ர ் க உ ப் னரக் க்  வேங்க ம் 
கவண் ம். நடவ க்னக கநரம் எ க் ம் !  

 
நீங்கள் இப்ணபா  இந்ை பைா தி அணனை்  ப திகளி ம் நிணற , 

ஆனால் COVID-19 இன் ம் உலகில் பல மக்கள் ஒ  க்கிய 
ரைை்ணன. ஞ்ஞானிகள் ஒவ்பவா  நா ம் COVID-19 பற்  ணம ம் 

கற் க்பகாள்கிறாரக்ள். 
 

இந்த ய ரிதல் நாம் த ய் ம் கனை ததாடரந்்  மாற் ம். நினன ல் 
தகாை் ங்கை், ஒவ்தவா   க ம் கவ பட்ட . ஒகர ப ல் உலகில்  உை்ை 

ஒவ்தவா  இடத் ற் ம் எப்கபா ம்  ரியானதாக இ க்கா  . ஆனால் அந்த ககை்  
நினலயானகத: 

 
நான் எப்ப  COVID-19 இ ந்  என்னன ம் மற்றவரக்னை ம் பா காக்க ம்? 

 
ககை் கனைக் கக ங்கை். ஒ  ட்டத்னத உ வாக் ங்கை். உங்கனை  ் ற் ை்ை 

உலகத்னத ஆரா ங்கை். றந்த மனகதா  இ ங்கை். 
 

க க்கியமாக, எவ்வா  அ யனல பயன்ப த்  உலகினன வாே்வதற்  
சிறந்த இடமாக மாற்ற ம் என சிந் ங்கை்.. 

 
 

தல் வைங்கை்: 
 
WHO  நடவ க்னக ட்டம்: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
UNICEF  நடவ க்னக ட்டம்: 
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-
avoid-risk-infection 
 
CDC  நடவ க்னக ட்டம்:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-
19.html 
 
UNICEF: வைங்கைின் ைக்கம் 
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know%23how-can-avoid-risk-infection
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know%23how-can-avoid-risk-infection
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
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COVID-19 எ த் க்காட் கை் உலகம் வ ம் இ ந்  
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 
 
UNICEF நடவ க்னக ட்டம்: வைங்கனை பற் ய கிய ைக்கம் 
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20corona
virus%202019%20(COVID-19).pdf 
 
த ஞ்சி னவ: வைங்கனை பற் ய கிய ைக்கம் 
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-
tips-for-you.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%2520for%2520and%2520response%2520to%2520coronavirus%25202019%2520(COVID-19).pdf
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%2520for%2520and%2520response%2520to%2520coronavirus%25202019%2520(COVID-19).pdf
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-for-you.html
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-for-you.html
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உங்கள் ஆைர க்  நன்  
 
இந்த ட்டம் ணகார்டன் மற் ம் பபடட்ி ர் அறக்கட்டணள கிரான்ட் GM #9029 லம் 
ஸ் த்க ானிய அ யல் கல்  னமயத்னத ஆதரித்த . 
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COVID-19! 
நான் எப்ப  என்னன ம் 

மற்றவரக்னை ம் பா காக்க 
ம்? 

 
ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம்: ததா  அ த்  ஊ யரக்ை் 

 
  இயக் னர்   

 டாக்டர ்ககரால் ஓ'கடாதனல்  
 

ரி  இயக் னர்  
 டாக்டர ் னரயன் மண்டல்  

 
ன்னைி பைா தி 

படவலப்பரக்ள் 
ககத்தரின் ைான் ாரட்்  
னரயன் மண்தடல் 

ஆண்ட்கர ராடத்லாஃப்  
கலாகன் ஷ் ட ்
 
நிரவ்ாக ஆசிரியர் 
பட்  மகரான் 
 

அ யல் பாடை்திட்டம் 
படவலப்பரக்ள் 
டாக்டர ் ாரா 
கிைாஸ்கமன்  
ஆண்ட்கர ராடத்லாஃப் 
தம  ா கராஜரஸ்்  
கலாகன் ஷ் ட்  
தபத் ஷாரட்் 
டாக்டர ்கத்யா தகா கை் 
 
 

டி ட்டல் டியா 
ஆஷ்  ஸ் 
தபன் தரன்னர-்

ஆடம்ஸ்  
க ா யா எ யன் 
ரியான் கமார ்
 
பாடை்திட்டை் ையாரிப்  
நி ைர் 
ஹன்னா ஓஸ்கபாரன்்
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ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  னமயம்: ததா  ஆதர  ஊ யரக்ை் 

 

 
நிரவ்ாக அ வலகம் 
ககட் எ க் ரியா  
தபரன்ாதடட்கட கஹக்   
ஏஞ் லா ரிடத் ட் 
 
நிதி மற் ம் நிரவ்ாகம் 
 ா கராஜரஸ்், ரி  

இயக் னர ் 
ஆன்கன-கமரி ககாம் 
 

ன்ணனற்றம் & ட்  
ககால் ஜான் ன், ரி  
இயக் னர ் 
இகனாலா வால்ஸ்டன் 
 
பைா ல் ணற 
ணைணவகள் 
டாக்டர ்ஆ  'அ ககா, 
ரி  இயக் னர ்

ககத்தரின் ைான் ாரட்் 

 
பைா ல் ணற 
ணைணவகள் (கா.) 
ககட் ஃகபன் ர ்
ககட்  தகய்ன்ஸ்கபக்  
டாக்டர ் ஞ்    
த  தமக்தடானால்ட்  
தநஜ்ரா மலாகனா க் 
அதலக் ா கமாக் 
ஈவா ன்ஸ்கி

 
 
 

 
த்த ட்ட ஆகலா கரக்ை் 

 
ஷ்வதா பான் ல், PhD 
உ ரியல் இனண கபராசிரியர ்
ஜாரஜ்்ட ன் பல்கனலக்கேகம் 
 
 ா ஏ ப்பர,் எம். ., எம் எ  ் 

ம த் வர,் தபா  காதார 
ஆராய் ச்ியாைர ் 
ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் 
பல்கனலக்கேகம்  
பால் கமார,் அதமரிக்கா & கானா, 
ஆப் ரிக்கா 
 
அன்கன தமக்தடாகனா, எம். . 
 ம த் வர,் ஸ் தக் ானியன் 
நி வனம் வா ங்டன் DC மற் ம் 
பனாமா

ககசி கமாரக்ன், எம் எ  ்
கநாய்தத்தாற் யல் மற் ம் 
உ ரிய யல் 

னிகா கபண் றன் 
ஒ ங்கினணப்பாைர ்
ட் ற /ஸ் த் 

 
டாக்டர ்மாரக்் ஸ்தபன்ஜர ்
னண இயக் னர ் த்த ஆகலா கர ் 

தஜனரல் மற் ம் தனலனம ஞ்ஞானி  
உலக காதார அனமப்   
தஜனீவா ப , ட ்ரல்ாந்  
 
டாக்டர ்மரியாம் க்கட  
உலக காதார அனமப் ன் ர நி   
தமாராக்ககா 
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ததா ல் ட்ப றனாய்வாைரக்ை் 

 
கயன் யான்ககா, MSU 

ததா ல் ட்ப அ காரி 
உலக காதார அனமப்  
 
டாக்டர ்மரியாம் க்கட  
உலக காதார அனமப் ன் ர நி   
தமாராக்ககா  
 
ஓகமரி  ா சில்கலா 
Muhimbili காதார பல்கனலக்கேகம் 
மற் ம் சி  கந  அ யல் 
பல்கனலக்கேகம் (MUHA) 
 டார ்எஸ்  லாம், தான் ானியா 
 
அமரஜ்ரக்ல் தாக்வடாரஜ்், எம். ., எம். 
எஸ்சி, .  
ஒட்டாவா ம த் வமனன ஆராய் ச்ி 
நி வனம் உலாயன்பாட்டார,் 
மங்ககா யா 
  
ஆ   அ ககா, PhD 
ரி  இயக் னர ்நி ணத் வ 

க னவகை்,  
ஸ் த்க ானியன் அ யல் கல்  
னமயம்  
இனண கபராசிரியர,் உ ரியல் னற  
ஜாரஜ்்ட ன் பல்கனலக்கேகம்  
வா ங்டன் . சி அதமரிக்கா  
 
டாக்டர ்ஷா னி கத ாய் 
ம த் வ அ காரி 
உலக காதார அனமப்  
 
தம ண்டா ஃப்கராஸ்ட், எம்ஏ, எம் எ  ்
ன்னணி இடர ்ததாடர்  

உலக காதார அனமப்  
  

தஜய்  ககான் ாதலஸ்-மான்தடகரா, 
எம். ., PhD சி  பல்கனலக்கேகம் 
 ாண் யாககா, தர கயான் 
தமட்கரா டானா, சி  
 
டாக்டர ்யாங்  ஹ வாங்  
இனண ஆராய் ச்ியாைர,் தபா  
காதார பை்ைி  

உலகைா ய காதார னணக்கைம், 
தபா  காதார பை்ைி, க்கிங் 
பல்கனலக்கேகம்  
னஹ யன் மாவட்டம், னா 
 
டாக்டர ் தபந் ரா காத் வாடா, எம். 

.  
 க ம த் வத் னணக்கைம்  
ம த் வ அ யல் கல் ரி  
பரத் ர,் சித்த்வான், கநபாைம் 
 
டாக்டர ்கரா ாமண்ட் ஸ் 
தனலனம, தபா  காதார அ யல் 
COVID-19  
அவ ர ப ல்  
உலக காதார அனமப்  
 
தஜய்ஃ ரட் எஃப் கலாபஸ், எம். ., 
எம் எம் 
ன் உத  கபராசிரியர ்மற் ம் சிறப்  

உத யாைர ்
ஊட்ட  ்த்  னணக்கைம், தபா  
காதார கல் ரி  

ஆல் ரட் ம த் வமனன மற் ம் 
கமானாஷ் பல்கனலக்கேகம்  

ப்னபன்ஸ் மணிலா 
பல்கனலக்கேகம் 
 
டாக்டர ்அ யா தமா ம் MBBCH, FCPHM, 
MPH, MMED  
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த்த ஆராய் ச்ியாைர:் னரஸ்தலஸ் 
SA - காதார தபா ைாதாரம் மற் ம் 
ரம்ானத் ற்கான SAMRC/னமயம்  

அ யல்  
இயக் னர:் தபா வான கநாக்கம் 
ததன்னாப் ரிக்கா 
 
ஜ கயா கஞாஸ்  
ம த் வமனன   ா ண்கடா ல் 
த ப்  ம த் வம் நி ணர ்
வதலன்சியா, ஸ்தப ன்  
 
டாக்டர ்நத்தனிகயல் ஒரில்லா ா 

ப்னபன்ஸ் பல்கனலக்கேகம் 
மணிலா, ப்னபன்ஸ் 
 
 
 டாக்டர ் ரிஷா ல்  
 ததாற்  கநாய்கை் மற் ம் 
ஆண் னமக்கரா யல் ஆனணக்  
ம த் வர ் 
ததாற் கநாய்கைின் NHMRC ததா ல் 
அ த்   க னணக்கைம்  
ஆல் ரட் ம த் வமனன மற் ம் 
கமானாஷ் பல்கனலக்கேகம்  
தமல்கபாரன்், க்கடாரியா, 
ஆஸ் கர யா  
 
டாக்டர ்மாரக்் ஸ்தபன்ஜர ்
னண இயக் ன க்  த்த 

ஆகலா கர ்
தபா  மற் ம் தனலனம ஞ்ஞானி  
உலக காதார அனமப்   
தஜனீவா ப , ட ்ரல்ாந்   
 
 த் ல் ல்கானம் எம்சி,  

தவைி உற கை் அ காரி  
உலக காதார அனமப்  
 
 

 டாக்டர ்தரௗதா கமாஹ்ட் ஸ்  
ரி னரயாைர ்மற் ம் தபா  
காதார நி ணர ் 

தபா  காதார ம த் வத் 
னணக்கைம்  
னிவரச்ிட்  தடக்கனாகலா  மாரா 

(UITM)  
ங்னக கலாஹ் வைாகம்  

சிலாங் ர,் மகலசியா  
 
உர் லா ( ) ஜாகவா, எம் ஏ 
ததா ல் ட்ப அ காரி  
WHO தம ன் தமா தபயரப்்  
ஒ ங்கினணப்பாைர ்  
 
 
தமா  மர ்கர ்
 
ர   ங்கர ் ாந்தனா ககாபால 
கி ஷ்ணன்  
ததா ல் ட்ப அ காரி  
த ே் தமா தபயரப்்  
ஒ ங்கினணப்பாைர ்
உலக காதார னமயம் 
 
CMA. ஷ்பவை்ைி தபாண் கவல், 
த ன்னன, இந் யா. 
தபாண் கவல் கி ஷ்ண ரத்் , 
த ன்னன, இந் யா. 
ககணஷ் நடராஜன், த ன்னன, 
இந் யா. 
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தபற்கறார,் பராமரிப்பாைரக்ை், மற் ம் கல் யாைரக்ை் 
கஹஸ்கடக் #SSfGG பயன்ப த்  த யல் ட்டங்கனை 

எங்க டன் பகிரந்்  தகாை்ைலாம்! 

ட் ட்டர ்
@SmithsonianScie 

 

ணபஸ் க் 
@SmithsonianScienceEducationCenter 

 

Instagram 
@SmithsonianScie 

www.ScienceEducation.si.edu 
 
உலகைா ய இலக் க க்கான ஸ் த்க ானிய அ யல் (SSFGG) என்ப  
InterAcademy பாரட்ன்ி டன் இனணந்  ஸ் த்க ானிய அ யல் கல்  னமயத்தால் 
உ வாக்கப்பட்ட தந் ரமாக கினடக்கக் ய பாடத் ட்டமா ம். இ  மாணவர ்
வனரய க்கப்படட் மற் ம் த யல்ப த்தப்ப ம் நினலயான நடவ க்னககைில் 
கவனம் த த் வதற்கான ஒ  கட்டனமப்பாக ஐக்கிய நா கை்  னப நினலயான 
அ த்  இலக் கனை (SDGs) பயன்ப த் கிற . 
 
மனித  தாயத்னத எ ரத்காை் ம் சிக்கலான  க- ஞ்ஞான சிக்கல்கனைப் 
பற்   ரியான கதர் கனைத் கதரந்்தத ப்பதற்கான றன் தகாண்ட அ த்த 
தனல னற தவ ப்பாைரக் க்  அ காரமைிக்க யற்சிக்கிற , SSFGG 
 ாரனண அ ப்பனட லான அ யல் கல் ,  க ஆய் கை் கல் , 

உலகைா ய ரினம கல் ,  க உணர ்ச்ி கற்றல், மற் ம் நினலயான 
அ த் க்கான கல் .  

 
 
 

 
                                                 உ வாக்கிய          இணைந்  டட்ைி ல்   
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