‘ஆஸ்திகரைியாவிற்கான ‘ககாவிட்-காப்பு வழித்

திட்டம்’

உள் ளூர்ப் பகுதி நிலைலைகலளப் பபொறுத்து, ைொநிைங் களுை் எை் லைப் பகுதிகளுை் பெெ் வெறு
வநரங் களிை் நடெடிக்லககலள வைற் பகொள் ளுை்

மூன்று ெொரங் களுக்கு ஒரு முலற வதசிய அலைச்சரலெ முன்வனற் ற நிலைகலள ைதிப் பொய் வு பசய் யுை்

படி நிலை - 1

படி நிலை - 2

படி நிலை - 3

உடல்ரீதியான விைகல் மற்றும்
சுகாதாரப் பழக்கவழக்க
விதிமுலைகளுடன் ‘ககாவிட் கநாய்க்
காப்புத் திட்டம்’ மீ ண்டும்
துவங்குகிைது.

உடல்ரீதியான விைகல் மற்றும்
சுகாதாரப் பழக்கவழக்க
விதிமுலைளுடன் ‘ககாவிட்’
கநாய்த்தடுப்புத் திட்டம் மீ ண்டும்
துவங்குகிைது.

உடல்ரீதியான விைகல் மற்றும்
சுகாதாரப் பழக்கவழக்க
விதிமுலைளுடன் அலனத்து
ஆஸ்திகரைியர்களும் கவலைக்குத்
திரும்புவர்

5 வருனர்கள் வரைக்கும் உங்கள் வட்டடிற்கு
ீ
வைலாம்

வட்டிற்கு
ீ
வவளியே 20 நபர்கள் வரைக்கும்
கூடலாம்

வட்டிற்கு
ீ
வவளியே 10 நபர்கள் வரைக்கும்
கூடலாம்

உங்களுக்கும் உங்களுரடே முதலாளிக்கும்
வசதிோக இருந்தால், வட்டிலிருந்யத
ீ
வட்டிற்கு
ீ
வவளியே 20 நபர்கள் வரைக்கும்
கூடலாம் யவரல வசய்ேலாம்

உங்களுக்கும் உங்களுரடே முதலாளிக்கும்
வசதிோக இருந்தால், வட்டிலிருந்யத
ீ
யவரல வசய்ேலாம்
நூலகங்கள், சமூக ரைேங்கள், விரளோட்டு
ரைதானங்கள் ைற்றும் பேிற்சி முகாம்கள்
ஆகிேவற்றின் திறப்பு
ஆஸ்தியைலிே ைக்கள் இன்னும் பல
அலுவல்கரள யைற்வகாள்ளலாம்:
•

கரடக்குச் வசல்லல்

•

உணாவகங்கள் ைற்றும் ‘கஃயப’-க்கள்

•

விடு விற்பரனகள் ைற்றும் ஏலங்கள்

•

உள்ளூற் விரளோட்டு ரைதானங்கள்

•

வவளிப்புறப் பேிற்சி முகாம்கள்

•

உள்ளூர் ைற்றும் பிைாந்திேப் பேணங்கள்

20 நபர்கள் வரைக்குைான யைலதிகக்
கூடல்ககரளயும் ஆஸ்தியைலிே ைக்கள்
வகாள்ளலாம்
•

உடற்பேிற்சிேகங்கள்

•

அழகு ைற்றும் அலங்காை நிரலேங்கள்

•

திரைேைங்கங்கள், அைங்குகள் அல்லது
வபாழுதுயபாக்குப் பூங்காக்கள்

•

யகலரிகள் ைற்றும்
வதால்வபாருட்காட்சிேகங்கள்

•

சிறிது வவளி ைாநிலப் பேணம்

ைாநிலங்களும் எல்ரலப்பகுதிகளும் சில சூழ்
நிரலகளில் அதிேளவிலான
எண்ணிக்ரககரள அனுைதிக்கலாம்

100 நபர்கள் வரைக்கும் கூடலாம்
யவரலத்தளத்திற்குத் திரும்பல்
‘டாஸ்ைன்’ நீர்ச்சந்திரேக் கடந்த, ைற்றும்
‘பசிஃபிக் தீவு’ப் பேணங்கள் ைற்றும் சர்வயதச
ைாணவ-ைாணவிேர் பேணங்கரளக்
கருத்தில் வகாள்ளல்
100 நபர்கள் வரைக்குைான யைலதிகக்
கூடல்கரளயும் ஆஸ்தியைலிேர்கள்
யைற்வகாள்ளலாம்
•

உணவு அைங்குகள்

•

நீைாவிக்குளிேம் ைற்றும் குளிேல்
வசதிகள்

•

அரனத்து வவளி ைாநிலப் பேணங்கள்

ைாநிலங்களும் எல்ரலப்பகுதிகளும் சில
சூழ்நிரலகளில் அதிேளவிலான
எண்ணிக்ரககரள அனுைதிக்கலாம்

இந்தத் திட்டம் வவற்ைியலடய ஆஸ்திகரைியர்களால்
என்ன வெய்ய இயலும்
தனிநபர் ஒருவருக்குள்ள வபாறுப்புகள்
1.5 மீ ட்டர்
இலடவவளியு
ள்ள உடல்ரீதி
விைகலைப்
பின்பற்றுங்கள்

சுகாதார நிறுவனங்கள்
மக்கள் வதாலக
அடிப்பலடயிைா
ன கொதலனகள்

லகச்
சுத்திகரிப்புச்
சுகாதாரத்லத
ப்
பின்பற்றுங்க
ள்

சுவாெ
சுகாதாரத்
லதப்
பின்பற்றுங்
கள்

சுகவனமாக
ீ
இருக்கும்
கபாது
வட்டிகைகய
ீ
இருங்கள்

கநாய் இருப்பது
உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கலளக்
கண்டைிந்து அவர்களுடன்
வதாடர்புவகாள்வதில் அதியுயர்
திைன்

‘ககாவிட்-கெஃப்
ஆப்’-ஐ இைக்கம்
வெய்யுங்கள்

உள்ளூர் சுகாதார
கெலவகளின்
உடனடி
மறுநடவடிக்லககள்

பாதிப்புறும் நிலையிலுள்ளவர்கலளக் காப்பாற்றுங்கள்
இயலுமான தருணங்களில் பாதிப்புறும் நிலையிலுள்ளவர்கள் வதாடர்ந்து வட்டில்
ீ
இருக்ககவண்டும்
வதாலைதூர மற்றும் ‘ஆவபாரிஜினி’ப் பழங்குடி மற்றும் ‘கடாரிஸ் நீர்ச்ெந்தித் தீவக’ ெமூகத்தினர் வாழும்
பகுதிகளுக்கு மட்டுப்படுத்த்ப்பட்டப் பயணங்கள்
குடும்பத்தினர் மற்றும் ெமுகத்தினருடன் வதாடர்புவகாள்வதற்கான கதலவகளின் அடிப்பலடயிைான
‘முதிகயார் பராமரிப்பு’க் கட்டுப்பாடுகள்

