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க ொவிட்-19 மற்றும் கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள 

மனிதர ்ளு ் ொன உரிலம ள்: வழி ் ொட்டு கநறி ள் 

 

1. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் தங்களின் உடல்நலத்லத காத்துக் 

சகாள்வதை்கான உரிலமயின் மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

2. நிலலயங்கள் மை்றும் காப்பகங்கலள வாழ்விடமாக சகாண்டிருக்கும் செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின்  மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

3. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

4. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் பணி, வருமானம் மை்றும் 

வாழ்வாதார வழிகளின் மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

5. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  தங்களின் கல்விலய சபை்றுக் 

சகாள்வதை்கான உரிலமயின் மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

6. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  வன்முலைக்கு எதிராக தங்கலள 

பாதுகாத்துக் சகாள்ளும் உரிலமயின் மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன?  

7. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  அதிகமாக இடம் சபை்று இருக்கின்ை 

குறிப்பிட்ட வலக மக்கள் குழுக்களின் மீது சகாவிட்-19ன் தாக்கம் என்ன? 

a. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள சிலைலகதிகள் 

b. பபாதுமான வசிப்பிட வெதியை்ை செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  

 

 

மமற்பொர்லவ  ண்மணொட்டம் 
சகாவிட்-19 பநாய்சதாை்று ெமூகத்தின் அலனத்து தரப்பினலரயும் அெச்ுறுத்துகிைது 

என்ைாலும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் பாதிப்பு அளவு 

ெமவிகிதமை்ைதாக இருக்கிைது. இதை்கு சகாவிட்-19ன் பின்விலளவாக  மனப்பான்லமயில், 

சுை்றுெச்ூழலில் மை்றும் நிறுவன அலமப்புகளில்  எழுந்த தலடகபள காரணம் ஆகும். 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களில் நிலைய பபரக்ளின் உடல்நிலல ஏை்சகனபவ 

சீரப்கடான முலையிபலபய இருந்து வந்தது. லவரஸ் சதாை்றுக்கு உள்ளாக கூடிய 

ொத்தியதல்த அது அதிகம் ஏை்படுத்தியது, லவரஸ் சதாை்ைால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளிடம் 

அறிகுறிகள் பமலும் கடுலமயாக சவளிப்பட்டு இைப்பு விகிதத்லத அதிகரிக்கெ ் செய்தன. 

சகாவிட்-19 சநருக்கடி சூழலின் பபாது செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் 

 

 

மனித உரிலம ள்  உடன்கெயல்படும் துடிப்பு 

 

 

 வனம் க ொள்ளும் தலலப்பு ் ள்  

க ொவிட்-19 மற்றும் கெயல்படும் நிலலயில்  

குலறபொடுள்ள மனிதர் ளின் உரிலம ள் 
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தங்களின் ஆன்ைாட வாழ்வுக்கு பலரது ஆதரலவ ொரந்்து இருந்தவரக்ள், சபாது ஊரடங்கு 

உத்தரவு கட்டுப்பாட்டு விதிகள் செயல்பாட்டில் இருந்த பபாது தனித்து விடப்பட்டு மிகெ ்

சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர.் குறிப்பாக, காப்பகங்கள் பராமரிப்பு நிலலயங்கலளபய 

வசிப்பிடமாக சகாண்டு தங்கியிருந்தவரக்ள் மிக பாதிக்கப்பட்டனர.் பராமரிப்பு இல்லங்கள், 

மனநல காப்பகங்களில் பநரந்்த இைப்பு விகிதம் அதை்கான ொன்ைாக உள்ளது. உடல்நலம் 

பபனும் பெலவகள் மை்றும் தகவல்கலள அணுகுவதை்கான தலடகள் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு இன்னும் தீவிரமாக இருந்தது. செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்கள் சதாடரந்்து பாராபட்ெத்திை்கு உள்ளாகி சகாண்டிருந்த்பதாடு 

வாழ்வாதார வெதிகள் மை்றும் வருமானத்துக்கு துலணபுரியும் வழிவலககள், ஆன்லலன் 

கல்விமுலை பங்பகை்பு, வன்முலைக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிலம ஆகிவை்லை 

அணுகுவதை்கான தலடகள் அவரக்ளுக்கு பமலும் கூடுதலாகபவ நீடித்தது. குறிப்பிட்ட மக்கள் 

குழுக்களில் இருந்த செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களான சிலைலகதிகள் 

மை்றும் வீடை்ைவரக்ள் அல்லது பபாதுமான வசிப்பிட வெதியை்ைவரக்ள் இன்னும் பபராபத்லத 

எதிரச்காள்ள பவண்டியிருந்தது. 

 

இந்த ஆபத்துக்கள் நிகழ்வதை்கான ொத்தியங்கள் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு அவை்லை சிைந்த 

முலையில் எதிரச்காள்வதை்கு வழிக்காட்டுகிைது. இதனால் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு எை்படுகின்ை பாதிப்பு அளவு விகிதொரத்திை்கு முரணாக இருப்பது 

குலையும். இந்த வழிக்காட்டுதல்களின் குறிக்பகாள் பின்வருமாறு: 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் மீதும் அவரக்ளது உரிலமகளின் மீதும் 

பநாய் சதாை்று ஏை்படுத்தும் தாக்கம் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு;  

• உலகசமங்கும் ஏை்சகனபவ பயன்பாட்டில் உள்ள நம்பிக்லகயூட்டும் சில சவை்றிகரமான 

நலடமுலைகளின் மீது கவனம் செலுத்துவது;  

• மாநிலங்கள் மை்றும் மை்ை பங்களிப்பாளரக்ள் பமை்சகாள்ள பவண்டிய முக்கிய 

நடவடிக்லககலள அலடயாளம் காண்பது; மை்றும் 

• சகாவிட்-19 ஐ எதிரச்காள்ளும் செயல்பாட்டில் மக்களின் உரிலமகலள, செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் உரிலமகள் உட்பட,  உறுதிசெய்வதும் அவை்லைப் 

பை்றி பமலும் அறிந்துக்சகாள்வதை்கான ஆதாரங்கலளயும் வழங்குவது.  

 

 

1. கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ள் தங் ளின் 

உடல்நலத்லத  ொத்து ் க ொள்வதற் ொன உரிலமயின் மீது 

க ொவிட-்19ன் தொ ் ம் என்ன? 
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செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் சகாவிட்-19 தாக்கத்திை்கு அதிகம் உள்ளாகக் 

கூடிய மக்கள் குழுக்களில் வலகபடுதத்ப்படுகிைாரக்ள். சூழ்நிலல காரணமாக உடல் நலத ்

தகவல்கள் அணுக இயலாததாக உள்ள பநாய்சதாை்று காலங்களில், செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு அவை்லை அணுகும் வாய்ப்பு பமலும் குலைவாக இருக்கிைது. 

உடல்நல பராமரிப்பிை்கான செயல்பாடுகளில் உட்புகுத்தப்பட்டுள்ள சில மருத்துவ 

வழிகாட்டு சநறிகள் மை்றும் வழக்கமுலைகள் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மக்களின் மீதான பாகுபாட்லட மிலகப்படுத்துகின்ைது. செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களின் வாழ்வியல் தரம் மை்றும் ெமூக மதிப்பீடுகள் ஆகியவை்றுக்கு 

எதிராக இந்த வழக்கமுலைகள் சில பநரங்களில் மருத்துவ பாரபட்ெதல்த 

சவளிப்படுத்துகின்ைன. உதாரணமாக, பை்ைாகுலையாக விளங்கும் ஆதாரவளங்களின் 

ஒதுக்கீடு சதாடரப்ான ட்லரஏஜ் வழிக்காட்டுதல்கள் சில வலகயான குலைபாடுகலள 

தவிரத்்ததன் அடிப்பலட, அன்ைாட வாழ்வுக்கு மிக அதிகபட்ெ ஆதரவு பதலவப்படுவது, “மிக 

பலவீனமான நிலல”, “சிகிெல்ெ சவை்றி” அலடவதை்கான வாய்ப்பு, மீதமிருக்கும் ”வாழக் 

கூடிய ஆண்டுகள்” கணிப்பு பபான்ைலவகலள உதாரணமாகெ ்சொல்லலாம். செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களும் அவரக்ளின் குடும்பங்களும் நடப்பில் உள்ள உடல் நலம் 

பபனும் அலமப்புக்கள் வழங்கும் உயிர ்பிலழக்க லவக்கும் ஏை்பாடுகள், லகவிடெச்ெய்யும் 

அளவுக்கு சபரும் சநருக்கடிகலள தந்தன. 

 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• ென் கமரிமனொ குடியரசின் உயிரியில் சநறிக்குழு சகாவிட்-19ை்கான ட்லரஏஜ் 

வழிக்காட்டுதல்கலள தயாரித்தது. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்லள 

பாகுபாடுபடுத்துவலத அது தலட செய்கிைது: எனபவ, பதரவ்ு செய்ய பவண்டிய ஒபர சுட்டு 

அளவீடாக இருப்பது ட்லரஏஜ் வழிக்காட்டுதல்கலள ெரியாக செயல்படுத்துவபத. அதாவது, 

உடல்நிலலலமக்கு ஏை்ப வழங்கப்படும் பதலவயான சிகிெல்ெயின் அடிப்பலடயில் 

ஒவ்சவாரு மனித உயிலரயும் மதிப்பது. பவறு எந்த பதரவ்ு முலையும், குறிப்பட்டு சொல்ல 

பவண்டும் என்ைால், வயது, பாலினம், ெமூக அல்லது இன ொரப்ு ஆகியலவயின் 

அடிப்பலடயில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளது என்பது சநறிபடி ஏை்க 

முடியாதது. அது உயிரக்லள தரவரிலெப் படுத்துவதாக அலமந்து ஒப்புக்சகாள்ள முடியாத 

மனித உரிலம மீைலல ஏை்படுத்திவிடும்.” 1 

• அகமரி ் ொவில் உள்ள அரசியல் அலமப்பு உரிலமகளுக்கான அலுவலகத்தில் இயங்கும்  

நல்வாழ்வு மை்றும் மனிதபெலவகள் துலை செய்தியறிக்லக  ஒன்லை சவளியிட்டது. 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் என்பதன் அடிப்பலடயில் 

பாகுபாடுப்படுத்துவலத அதிகாரிகள் தலட செய்வலத உறுதிப்படுத்த பவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துகிைது. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு வழக்கமானது, 

வாழ்க்லக தர கணிப்பு, அல்லது வயது, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளது பபான்ை 
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பல தராதரங்களின் அடிப்பலடயில் ஒரு மனிதலன மதிப்பீடுவது பபான்ைலவகள் 

காரணமாக மருத்துவ கவனிப்பு யாருக்கும் மறுக்கப்படக் கூடாது”.2 செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு தகவல்கள் மை்றும் தகவல் பரிமாை்ைங்களுக்கான 

அணுகல் வெதிகலளயும் அதிகாரிகள் உறுதி செய்வலதயும் செய்தி அறிக்லக குறிப்பிட்டு 

சநருக்கடி பநர செயல்பாடுகளின் பயன் ெமமாக சென்ைலடய விரும்புகிைது. “சநருக்கடி 

பநர செயல்பாடுகளில், ஏை்றுக்சகாள்ளும்படியான சில ஒதுக்கீடுகலள செய்வது உட்பட, 

அலவ சவை்றிகரமாகவும் தவிரக்்க இயலாத காரணங்களினாலான புைக்கணிப்பு அளவு 

குலைந்தபட்ெமாக இருப்பலத உறுதிபடுத்துகிைது.” 

• ஐ ்கிய அரபு அமீர ம் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கலள அவரக்ளது 

வீடுகளிபலபய பரிபொதிக்க பதெ அளவிலான திட்டத்லத செயல்படுத்தி ஏப்ரல் மாத 

இலடப்பகுதி வலர 650,000 சகாவிட்-19 பரிபொதலனகலள செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களிடம் பமை்சகாண்டது.3 

• பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியத்லத அதிகமாக சகாண்ட ெமூகத்தில் உள்ள மக்கள் 

குழுக்களுக்கான, குழந்லதகள் மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் 

உட்பட,  சபாது செய்திகலள சகாண்டு பெரக்்கத ் துலணபுரியும் நல்வாழ்வு 

நிறுவனங்கலள ஆதரிக்க பவண்டும் என பிலிஃலபன்ஸ் மனித உரிலமகள் ஆலனயம் 

செய்தி சவளியிட்டுள்ளது4. 

•  னடொவில்,செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ளுக்கான சகாவிட்-19 

ஆபலாெலன குழு அலமக்கப்பட்டது. அதில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மக்கள், அவரக்லள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அலமப்புக்கள் இடம் சபை்று செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுகள் சதாடரப்ான பல் பவறு பிரெச்ிலனகள், ெவால்கள் மை்றும் 

அலமப்பு ரீதியான இலடசவளிகள், யுக்திகள், பமை்சகாள்ளப்பட பவண்டிய 

செயல்பாடுகள், நடவடிக்லககள் குறித்து அரொங்கத்துக்கு ஆபலாெலன வழங்கும்5. 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர ்ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ளலத  ருத்தில் க ொண்டு சிகிெல்ெ மறுப்பதற்கு 

தலடவிதிப்பது மை்றும் விதிகலள திருத்தி செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவர,் 

ஆதரவு அளவின் நிலல, வாழ்க்லக தர கணிப்பு செயல்பாடுகள் அல்லது செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு எதிரான பவறு வலகயான மருத்துவ பாரபட்ெம், 

பபாதிய அளவில் இல்லாத ஆதார வளங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகளுக்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் உட்பட(சவன்ட்டிபலட்டரக்ள் அல்லது அவெர சிகிெல்ெக்கான அணுகல் 

வெதி).  

• அறிகுறி லள கவளிப்படுத்துகின்ற செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு 

முன்னுரிலமயுடன் பரிபொதலனகள் பமை்சகாள்ளப்படுவலத உறுதிசெய்வது. 
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• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் உடல்நலம் மீது சகாவிட்-19 ன் தாக்கம் 

குறிதத் ஆரொய்ெச்ி லள ஊ ் ப்படுத்துவது 

• சிகிெல்ெ ளு ் ொன தலட லள அலடயொளம்  ண்டு நீ ்குவது (மருத்துவமலனகள், 

பரிபொதலன மை்றும் தனிலமபடுத்தும் நிலலயங்களுகள்) என்பன பபான்ை 

சூழல்களுக்கான அணுகல் வசிதி உட்பட மை்றும் எளிதில் அலடயக்கூடிய வழிவலககளில் 

புரியக்கூடிய முலைகள் மை்றும் மாதிரிவடிவுகளில் தகவல்கள் மை்றும் பரிமாை்ைங்கலள 

கிலடக்கெ ்செய்வது.  

• பநாய் சதாை்று கால கட்டங்களில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு 

மருந்து ளு ் ொன அணு ல் வெதிலயயும் அலவ கதொடர்ந்து 

கிலட ் ப்கபறுவலதயும் உறுதி கெய்வது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு எதிராக தவைான கண்பணாட்டத்தின் 

அடிப்பலடயில் ஏை்படுகின்ை பாரபட்ெத்லத தடுக்கும் வலகயில் சு ொதொர 

பணியொளர் ளு ்கு பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்லவ வழங்குவது. 

• பநாய் சதாை்று காலங்களில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் 

உரிலமகளின் அடிப்பலடயில் அவரக்ளுக்கான கட்டலமப்லப உருவாக்க அவரக்லளயும் 

அவரக்ளுக்கான அலமப்பு ் ளின் பிரதிநிதி லளயும் ஈடுபடுத்தி ஆமலொெலன ள் 

ம ட்பது. அக்கட்டலமப்பு செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கான 

சபாறுப்லப அவரக்ளுக்குள்ளான பல்பவறு பவறுபாடுகலள கடந்து ஏை்பதும் இதில் 

உள்ளடங்கும். 

 

ஆதொரவளங் ள் 

▪ சகாவிட்-19 உடன் எந்த விதிவிலக்கும் இல்லல: “உயிர-்காக்கும் முயை்சிகளில் ஈடுபடும் 

உரிலம அலனவருக்கும் உண்டு”- (ஐக்கிய நாட்டு) ஐநா வல்லுனரக்ள் கருத்து 

▪ சகாவிட்-19, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் உரிலமகள் குறித்து ஐநா 

சிைப்பு அறிக்லகயாளர:் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கலள யார ்

பாதுகாக்கிைாரக்ள்? 

▪ உலக சுகாதார அலமப்பு, சகாவிட்-19 பநாய் சதாை்று பரவலின் பபாது செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் குறித்து கவனத்தில் சகாள்ள பவண்டியலவ 

 

2.  ொப்ப ங் லள, நிலலயங் லள வொழ்விடமொ  க ொண்டிரு ்கும் 

கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ளின்  மீது க ொவிட்-19ன் 

தொ ் ம் என்ன? 
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மனநல காப்பகங்கள், ெமூக பராமரிப்பு நிலலயங்கள்(ஆதரவை்ை குழந்லதகளுக்கான 

இல்லங்கள், நாள்-பராமரிப்பு நிலலயங்கள், மறுவாழ்வு நிலலயங்கள்) மை்றும் முதிபயார ்

நிலலயங்கள் பபான்ைலவகளில் சகாவிட்-19 பநாய்சதாை்று மை்றும் இைப்பு விகிதம் 

ெமவிகிதமை்ை முலையில் அதிகமாக காணப்படுகின்ைது. சகாவிட்-19 சதாடரப்ான சமாதத் 

இைப்புகளில் பராமரிப்பு நிலலயங்களில் ஏை்பட்ட இைப்புக்களின் எண்ணிக்லக 42%-57% 

வலர இருந்தன என சில நாடுகளின் முதை்கட்ட ஆய்வுகள் அறிவிதத்ன6. காப்பகங்கலள 

வசிப்பிடமாக சகாண்டிருந்த செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் சகாவிட்-19 

பநாய் சதாை்றுக்கு உள்ளாகும் ஆபதல்த அதிகம் எதிரச்காண்டனர.் அதை்கு காரணம் 

ஏை்சகனபவ பல்பவறு காரணங்களுக்காக பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவரக்ளது உடல் நிலல, 

வசிப்பவரக்ள் மை்றும் ஊழியரக்ளுடன் ெமூக இலடசவளிலய நலடமுலைப்படுத்துவதில் 

இருந்த சிக்கல், மை்றும் ஊழியரக்ளால் புைக்கணிக்கப்படுவலத சொல்லலாம். 

காப்பகங்கலள வசிப்பிடமாக சகாண்டிருந்த செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் 

புைக்கணிப்பு, இறுக்கமான முலையில் பநரும் கட்டுப்பாடு, தனிலம மை்றும் வன்முலை 

பபான்ை மனித உரிலம மீைல் சூழல்கலளயும் ெந்திக்க பவண்டிய ஆபத்தில் இருந்தனர.் 

 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• ஸ்விட்ெர்லொந்து மை்றும் ஸ்கபயின் நாடுகளில், காப்பகங்கள் மை்றும் பராமரிப்பு 

நிலலயங்களில் வாழ்ந்து வந்த செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் 

ொத்தியப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் நிலலயங்கலள விட்டு சவளிபயை்ைப்பட்டு அவரக்ளது 

குடும்பங்களுடன் வாழ அனுப்பி லவக்கப்பட்டனர.் 

• காப்பக நிலலயங்களுக்கு ஏை்ை வலகயில் குறிப்பிட்ட அளவீடுகலள கருத்தில் சகாண்டு 

முன்னுரிலம பரிபொதலன வழிக்காட்டு சநறிகள்  னடொவில் சவளியிடப்பட்டன.7  

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

•  ொப்ப ங் ள், நிலலயங் ளில் உள்ள கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள 

ம ் லள கவளி அனுப்புவதற்கு உரிய நடவடி ்ல  லள மமற்க ொண்டு 

அவரக்ளுக்கான ஆதரலவ குடும்பம் மை்றும்/அல்லது வழக்குமுலைகளில் ொராத  

செயல்பாடுகளின் ஊடாக  வழங்குவது மை்றும் அதை்கான நிதி ஆதரவு பெலவகலள  

சபாதுதுலை அல்லது தனியார ்துலை பெலவ வழங்குனரக்ள் மூலமாக ஏை்படுத்துவது. 

• நிலலயங் ளு ்குள் கதொற்று பொதிப்லப குலற ்  உரிய இலட ் ொலத்தில், 

பரிமெொதலன ்கு முன்னுரிலம வழங்கி தடுப்பு முலற லள ஊ ்குவி ் வும். கூட்டம் 

பெரவ்லத சநறிபடுத்துதல், வசிப்பாளரக்ள் இலடபய ெமூக இலடசவளிலய 
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நலடமுலைபடுதத்ல், பாரல்வயாளரக்ளுக்கான பநரத்லத திருத்தி அலமத்தல், பாதுகாப்பு 

ொதனங்கலள பயன்படுத்துதல் பபான்ைலவகளின் மூலம் இலத செய்யலாம். 

• தடுப்பு முலைகலள நலடமுலைப்படுத்துவதை்கு வெதியாக மனிதவளம் மை்றும் நிதிவளம் 

உட்பட  ொப்ப  நிலலயங் ளின் ஆதொரவளங் லள தற் ொலி மொ  உயர்த்தவும். 

• கநரு ் டி சூழலின் மபொது  ொப்ப  நிலலயங் ளில் வொழும் ம ் ளின் உரிலம ள் 

கதொடர்ந்து பொது ொ ் ப்படுவலத உறுதி கெய்யவும். அவரக்ள் மீது எபதாெதிகார 

பபாக்கு, வன்முலை மை்றும் அவதூறு பபான்ைலவகளிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவது, 

பாகுபாடை்ை தன்லம, உரிய தகவல்கள் சதரிவிப்பட்டு முலையான ஒப்புதலல 

வழங்குவதை்கான உரிலம மை்றும் நியாயம் பகட்பதை்கான அணுகல் வெதி8 

ஆகியலவயும் உள்ளடங்கும். 

•  ொப்ப  அலமப்பு லள  ட்டவிழ்த்து சிறப்பொன வழிமுலற லள ல யொண்டு 

நிலலயங்கலள மூடுவதை்கான யுக்திகலள செயல்படுத்தி மனிதரக்லள ெமூகங்களுக்கு 

திரும்ப வழி செய்யுங்கள், முதிபயாரக்ள் மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மக்களுக்கான ஆதரவு மை்றும் பெலவகலள வலிலமப்படுதத்வும். 

 

ஆதொரவளங் ள் 

• உலக சுகாதார அலமப்பின் பநாய் சதாை்று தடுப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

வழிக்காட்டுதல்கள் சகாவிட்-19 பின்புலத்தில் நீண்ட கால பராமரிப்பு 

நிலலயங்களுக்கானது இலடக்கால வழிக்காட்டுதல், 21 மாரெ் ்2020 

• உலக சுகாதார அலமப்பு, சகாவிட்-19 பநாய் சதாை்று பரவலின் பபாது செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்லள கருதத்ில் சகாண்ட ஒதுக்கீடுகள்  

• ெமூக உளவியல் அடிப்பலடயில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் 

பிராந்திய மை்றும் ெரவ்பதெ அலமப்புக்கள் சகாவிட்-19 பநாய்சதாை்று சூழலில் 

சவளியிடட்ுள்ள பரிந்துலரகளுடன் கூடிய அறிக்லக 

 

3.  ெமூ ங் ளில் வொழ்வதற்கு, கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள 

ம ் ள்  மீது க ொவிட்-19ன் தொ ் ம் என்ன? 

 

சகாவிட்-19 எதிரவ்ிலனயாை்ைல் முலைகளின் காரணமாக செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்கள்,  ெமூகங்களில் தங்கள் அன்ைாட வாழ்லவ பமை்சகாள்வதில் 

குறிப்பிட்ட வலகயான தலடகலள ெந்திக்கிைாரக்ள். குறிப்பாக அவரக்ளது சுயொரப்ு, 

உடல்நலம் மை்றும் வாழ்லகமுலைகலள கருத்தில் சகாள்ளாத வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டிய 

கட்டுப்பாட்டு சூழலின் காரணமாக.9 
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செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுள் நிலைய பபரக்ள் தங்களது அன்ைாட 

வாழ்விை்கு பிைலர ொரந்்திருப்பவரக்ள்(பெலவ வழங்குனரக்ளின் திட்டமிடப்பட்ட ஆதரவு 

அல்லது உைவினரக்ள்/நண்பரக்ளின் திட்டம் வகுக்கப்படாத ஆதரவு) நடமாடுவதை்கான 

கட்டுப்பாடுகள் மை்றும் ெமூக இலடசவளி கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக ஆதரவை்ை 

நிலலலய உணரக்ிைாரக்ள். உணவு, அத்தியாவசியப் சபாருடக்ள் மை்றும் மருந்துகள்  

ஆகியவை்றுக்கான அணுகல் வெதியின்லம தங்களது தினெரி அடிப்பலட நடவடிக்லககளான 

குளிப்பது, ெலமப்பது அல்லது ொப்பிடுவது பபான்ைலவகலள பமை்சகாள்ளவும் தலட 

ஏை்படுத்தியது. 

சகாவிட்-19 பை்றி சபாது மக்களுக்கான தகவல்கள் திட்டமிடப்பட்ட முலையில் 

சதரிவிக்கப்படவில்லல. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுகள் உள்ள மக்களுக்கு 

அணுகுவதை்கான வடிவமாதிரிகள் மை்றும் முலைகளில் இல்லல (எடுத்துக்காட்டாக செய்லக 

சமாழி, திலரயில் ஓடும் எழுத்துக்கள். எளிதில் படிப்பதை்கான வடிவம், முதலியலவ).  

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுள் சிலருக்கு, உதாரணமாக ெமூக உளவியல் 

அடிப்பலடகளில் செயல்பட முடியாத நிலல மை்றும் தகவல் பரிமாை்ைத்தில் சிக்கலல 

அனுபவிப்பவரக்ளுக்கு வீட்டிை்குள் கட்டுப்பட்டு இருக்க பவண்டிய சூழல் பாதிப்லப 

ஏை்படுதத்லாம். மிக கவனத்துடன் அவ்வப்பபாது சிறிது பநரம் சவளியில் சென்று வருவபத 

இத்தலகய சூழல்கலள அவரக்ள் தாக்குப்பிடிக்க உதவியாக இருக்கும். 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• அணுக இயலக்கூடிய வடிவ மாதிரிகளில் பதலவயான தகவல்கலள வழங்கும் 

திட்டமுலைலய பொரொகுமவ10 மை்றும் பனொமொ11 நாடுகள் உருவாக்கியிருக்கின்ைன. 

அதை்கு இலணயான வலகயில் நியூசிலொந்து12 நலவாழ்வு அலமெச்ு அணுக 

இயலக்கூடிய வடிவ மாதிரிகளில் பதலவயான தகவல்கலள வழங்குவதை்சகன்பை தனது 

இலணயதளத்தின் ஒரு பகுதிலய ஒதுக்கியுள்ளது. செய்லக சமாழி மை்றும் எளிதில் 

படிப்பதை்கான வடிவமாதிரிகளும் இதில் உள்ளடங்கியிருக்கின்ைன. கம ்சிம ொ 

அரொங்கமும் இபத பபான்ை வழிமுலைலய கலடபிடித்துள்ளது.13 

• அர்கென்ட்டினொவில், 2 செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு உதவுகின்ை 

ஆதரிக்கும் நபரக்ள்-, நடமாடுவதை்கான கட்டுப்பாடு மை்றும் ெமூக இலடசவளி 

முலைகளிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளனர.் ெமூக ஆதரவுடன் இயங்கும் 

பன்முலனயில் இயங்கும் பணிகுழுக்கள் க ொலம்பியொவில் வளரத்்து 

எடுக்கப்படுகின்ைன. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் மை்றும் 

முதிபயாரக்ளுக்கு உதவுகின்ை தன்னாரவ்லரக்ள் நியமிக்கப்பட்டு அவரக்ளுக்கு மளிலக 

மை்றும் பிை அத்தியாவசியப் சபாருடக்ள் வாங்கித் தரப்படுகின்ைன15. பனொமொவிலும், 

பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியதல்த குலைக்கும் பநாக்பகாடு, செயல்படும் நிலலயில் 
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குலைபாடுள்ள மக்களுக்கும் அவரக்ளின் தனிஉதவியாளரக்ளுக்கும்  அத்தியாவசியப் 

சபாருடக்ள் வாங்குவதை்கு குறிப்பிட்ட பநரங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்ைன.16 

• பிரிட்டன் மற்றும் வட ்கு ஐயர்லொந்து17 முதை்கட்டமாக கடுலமயான கட்டுப்பாட்டு 

விதிகலள தளரத்்தியுள்ளன. ெமூக உளவியல் ரீதியாகவும் தகவல் பரிமாை்ைத்திலும் 

சிக்கல் உள்ள நபரக்ள் மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் சவளிபய 

செல்வதை்கான விதிவிலக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஃபிரொன்ஸ் நாடும் இபத 

பபான்ை திட்ட முலைகலள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.18 

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு, லெலக சமாழி, திலரயில் ஓடும் 

எழுத்துக்கள், படிப்பதை்கு எளிதான வடிவமாதிரிகள் பபான்ைலவ உட்பட பல 

வடிவமாதிரிகளில் க ொவிட-்19 குறித்த த வல் ள் அணு  இயல ்கூடியதொ  

இருப்பலத உறுதி செய்வது. 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ளு ்கு ஆதரவு வழங்குபவர் ளு ்கு 

வீட்லட விட்டு கவளிவர ்கூடொது  ட்டுப்பொடு நிபந்தலன ளிலிருந்து-, ஆதரவு 

வழங்கும் சபாருட்டு விதிவில ்கு வழங்குவது. 

• ெமூக ஆதரவுடனான பன்முலன ளில் இயங்கும் பணி ்குழு ் லள வளர்த்து எடுத்து 

ஒருங்கிலணத்து ஊக்குவிப்பது மை்றும் தடுப்புநடவடிக்லககளுக்கான பாதுகாப்பு 

சபாருடக்ள், உபகரணங்கள், ொதனங்கள் இருப்பலத உறுதி செய்வது.  

• வீட்டிை்குள் இருங்கள்/ நடமாடுவதை்கான கட்டுப்பாடு விதிகள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் 

பபாது பபரங்காடிகள், மளிலக கலடகள் மை்றும் மை்ை அத்தியாவசியப் சபாருடக்ள் 

விை்கும் கலடகளில் குறிப்பிடட் மநரங் ளில்-, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மக்களுக்கும் அவரக்ளின் தனிஉதவியாளரக்ளுக்கும் முன்னுரிலம அளிக்க 

திட்டமிடுங்கள். 

• வீடல்ட விட்டு சவளிபயறியவரக்ள் என்று நடமாட்ட விதிகலள மீறியவரக்ள் மீது ஒபர 

அடியாக அபராதங்கள் விதிக்காமல் வசிப்பிடங்களை்ை செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு ஏற் த்த ்  அளவிலொன தங்குவற் ொன இடவெதிலய 

உறுதிப்படுத்தவும். 

ஆதொரவளங் ள் 

• உலக சுகாதார அலமப்பு, சகாவிட்-19 பநாய் சதாை்று பரவலின் பபாது செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் குறித்து கவனத்தில் சகாள்ள பவண்டியலவ 

• யுஎன்பிஆரப்ிடி, ெரவ்பதெ சதாழிலாளர ் அலமப்பு மை்றும் இதர பிரிவினர ் சகாவிட்-19 

சநருக்கடி சதாடரப்ிலான  எதிரவ்ிலனயாை்ைல் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ளவரக்லளயும் உள்ளடக்கிய ெமூக பாதுகாப்பு  
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4. கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ளின் பணி, 

வருமொனம் மற்றும் வொழ்வொதொர வழி ளின் மீது க ொவிட-்19ன் 

தொ ் ம் என்ன? 

 

பணி அமரத்த்ப்படுதலின் பபாது செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் பணிலய 

சபறுவதை்கான வாய்ப்பு குலைவு, அப்படிபய அவரக்ள் பணி அமரத்்தப்பட்டாலும் 

முலைொராத துலைகளிபலபய19 அவரக்ள் சபரும்பாலும் பணி அமரத்்தப்படுகின்ைனர.் அதன் 

விலளவாக பணி அடிப்பலடயிலான ெமூக காப்பீட்டுகலள அணுக இயல்வதை்கான வெதி 

மை்ைவரக்லள விட அவரக்ளுக்கு குலைவாகபவ இருப்பதால் தை்பபாலதய சகாவிட்-19 

சூழலில் சபாருளாதார தாக்கதல்த தாங்கும் திைன் அவரக்ளுக்கு குலைகிைது. பணியில் 

இருப்பவரக்ள் அல்லது சுய சதாழில் புரிபவரக்ள்,20 பணி இடத்தில் இருக்கும் இயந்திரங்கள், 

ொதனங்கள் வீட்டில் இடம் சபைாத காரணத்தால் விட்டில் இருந்து பணி செய்வது  

அவரக்ளுக்கு தலடப்பட்டிருப்பபதாடு பணி மை்றும் வருமானத்லத இழக்கும் ொத்தியமும் 

அவரக்ளுக்கு அதிகமாக இருக்கும். கூடுதலாக, சகாவிட்-19 தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கலள மலைமுகமாக பாதிக்கலாம். குடும்பம் 

மை்றும் வீட்டிை்கான முதன்லம சபாருள் ஈட்டாளர ் பணி செய்வதிலிருந்து தலட 

செய்யப்பட்டிருப்பதால், வீட்டிை்கான ஒட்டுசமாத்த வருமானத்தில் ஒரு தாக்கத்லத 

எதிரம்லையாக ஏை்படுத்துகின்ைது. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் மை்றும் 

அவரக்ளின் குடும்ப உறுப்பினரக்ள் மீது இந்த வருமான இழப்பு ெமவிகிதமை்ை முலையில் ஒரு 

சுலமலய ஏை்படுத்துகிைது. செயல்படும் நிலல இன்லமயின் காரணமாக உள்ள 

செலவீனங்கள் மை்றும் சதாடரப்ான கூடுதல் செலவுகள்(அணுக இயலக்கூடிய வீடு மை்றும் 

உபகரணங்கள், உதவி ொதனங்கள், குறிப்பிட்ட சபாருடக்ள் மை்றும் பெலவகள், முதலியன) 

அவரக்லள வறுலமயின் பிடியில் சிக்க லவக்கின்ைன.  

 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• சகாவிட்-19ை்கான எதிரவ்ிலனயாை்ைலில், பல்ம ரியொ, மொல்ட்டொ மை்றும் 

லித்துமவனியொ ஆகிய நாடுகள் தங்களின் ெமூக பாதுகாப்பு அலமப்புகளுக்கான நிதி 

வழங்கலல அதிகரித்திருக்கின்ைன. ெமூக ஆதரவு பெலவகலள விரிவுப்படுத்தவும் 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்21 உட்பட பயனாளிகள் எண்ணிக்லக 

கூடுதலாக பவண்டும். 

• அர்கென்டினொ மை்றும் கபரு நாடுகளில் அனுகூலங்கலள சபை்று வரும் செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள், கூடுதல் ெலுலககலள தை்பபாலத சகாவிட்-19 

சநருக்கடி சூழலில் சபை்று வருகிைாரக்ள்22. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 
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மக்களுக்காக இபத பபான்ை ஒரு படிஊதியத்லத23 ஃபிரொன்ஸ் அறிவித்தது. குலைவான 

வருமானம் சகாண்ட வீடுகளுக்கு, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு 

மை்றும் வசிப்பிடம் இல்லாத மக்களுக்கு24 துனிசியொ நாட்டின் அவெரகால திட்டங்களுள்  

பண மாை்றும் உள்ளடங்கியிருந்தது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் நிதி ஆதார நிலலலமலய 

பமம்படுத்தும் பநாக்கில் அகமரி ் ொ25 வரி விலக்கு திட்டங்கலள இந்த சூழலில் 

ஏை்படுத்தியுள்ளது. 

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• எந்த வருமொனமும் இல்லொத கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ளு ்கு நிதி 

உதவி வழங்குவது (உதாரணமாக. சராக்கமாக பணம்; வரி ெலுலக முலைகள், மானிய 

விலலயில் சபாருடக்ள், முதலியன). 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ளு ்கு தற்மபொது நடப்பில் வழங் ப்பட்டு 

வருலம ெலுல  லள அதி ரிப்பது-, கூடுதல் செலவீனங்கலள உள்ளடக்குவதை்கான 

முன்பணம் உட்பட. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் அதன் காரணமாக தகுதி சபை்றுள்ள சில 

ெலுலககளுக்கான காலவரம்பு விலரவில் கடப்பதாக இருந்தால் அவை்றுக்கு 

தன்னிய ் மொ  நீட்டிப்லப வழங்குவது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுள் சுய சதாழில் 

பமை்சகாள்கின்ைவரக்ளுக்கான வருமான இழப்லப ஈடு கெய்ய நிதி இழப்பீடு 

வழங்குவது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுள் பவலலவாய்ப்பின்லம அல்லது உடல்நல 

சீரப்கடு அனுகூலங்கள் சபறுவதை்கான வலரயலைக்கு உட்படாமல் குடும்ப 

உறுப்பினர(்களாக) இருக்கும் பவலளயில்-, பநாய் சதாை்று ஏை்படுவலத தடுக்கும் 

பநாக்பகாடு பணி நிறுத்தம் பமை்சகாள்பவரக்ளுக்கு நிதி உதவி திடட்ங் லள 

நலடமுலைப்படுத்துவது. 

• வரி கெலுத்துதற் ொன  ொல நீட்டிப்பு, கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் லள 

ஊழியர் ளொ  நியமித்துள்ள பணிஅமர்த்துனர் ளு ்கு சதாலல சதாடரப்ு வாயிலாக 

பணியாை்ை உரிய ொதனங்கலள வழங்குவதை்கான நிதி உதவி பபான்ைலவகள் உள்ளிட்ட 

நிதி உதவிகலள வழங்குவது. 

• உணவு வழங்கும் திட்டங் ள்-, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுகள் உள்ள மக்கலளயும் 

உள்ளடக்கி இருப்பலத, அவரக்ளது பதலவகளுக்கு உகந்ததாக இருப்பலத, அது அவரக்ளது 

வீடுகளுக்பக சென்று வழங்கப்படுவதை்கான பபாக்குவரத்து ஏை்பாடுகலள உறுதி 

செய்வது. 
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ஆதொரவளங் ள் 

• ெரவ்பதெ சதாழிலாளர ் அலமப்பு, சகாவிட்-19 எதிரவ்ிலனயாை்ைலில் செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் உட்பட எவரும் எப்பபாதும் லகவிடப்படவில்லல 

• யுஎன்பிஆரப்ிடி, ெரவ்பதெ சதாழிலாளர ் அலமப்பு மை்றும் இதர பிரிவினர ் சகாவிட்-19 

சநருக்கடி சதாடரப்ிலான  எதிரவ்ிலனயாை்ைல் செயல்படும் நிலலயில் 

இல்லாதவரக்லளயும் உள்ளடக்கிய ெமூக பாதுகாப்பு  

• சகாவிட்-19ை்கான எதிரவ்ிலனயாை்ைல், ெரவ்பதெ சராக்க நிதி 

 

5. கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ள்  தங் ளின்  ல்விலய 

கபற்று ் க ொள்வதற் ொன உரிலமயின் மீது க ொவிட்-19ன் தொ ் ம் 

என்ன?  

 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் தங்கள் கல்விலய நிலைவு செய்வதை்கான 

ொத்தியக்கூறு மை்ைவரக்லள காட்டிலும் குலைவாகும். அவரக்ள் பள்ளி படிப்பிலிருந்து26 

சவளிபயை்ைப்படுவதை்கான ொத்தியங்களும் அதிகம். சகாவிட்-19 காரணமாக 

சபரும்பாலான மாநிலங்கள் கல்வி நிறுவனங்கலள27 தை்காலிகமாக மூடியுள்ளன. 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மாணவரக்ள் உடப்ட அலனத்து மாணவரக்ளும் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர.் கல்விலய வழங்குவதில் ஏை்பட்டுள்ள இந்த இலடயூறின் தாக்கத்லத 

குலைக்க, சில மாநிலங்கள் சதாலல சதாடரப்ு கல்வி பயிை்சி முலைகலள 

கலடப்பிடிக்கின்ைன. இது பபான்ை சூழல்களில் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மாணவரக்ள் பதலவயான ொதனங்கள் இன்லம, இலணயத ்சதாடரப்ு  இன்லம, ஆன்லலன் 

பள்ளி திட்டங்கலள சதாடரவ்தை்கு பதலவயான ஆதரவிை்கான அனுமதி மை்றும் 

அணுகுவதை்கு இயலக்கூடிய பாடமுலைகள் பபான்ைலவகளால் தலடகலள 

எதிரச்காள்கின்ைனர.் இதன் காரணமாக செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள நிலைய 

மாணவரக்ள் பின்தங்குகின்ைனர,் அதிலும் குறிப்பாக அறிவுத்தின்ைனில் குலைபாடு உலடய 

குழந்லதகள். 

  

பமலும், செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மாணவரக்ள் பள்ளிகள் மூடப்படுவதன் 

காரணமாக பள்ளிகளில் கிலடக்கும் மதிய உணவு, தங்கள் நண்பரக்ள் மை்றும் உடன் 

படிப்பவரக்ளுடன் விலளயாட்டு மை்றும் பபாட்டிகளில் கலந்துக் சகாள்ளும் வாய்ப்புகள் 

பபான்ைலவகள் உட்பட கிலடக்கப் சபைாமல் பவறு வலககளிலும் எதிரம்லையாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர,்  
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நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• தனிநபர ் மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவர ் ெட்டத்திை்கான28 

வழிக்காட்டும் ஆவணதல்த அகமரி ் ொ அதன் அரசியல் அலமப்பு ெட்டத்திை்கு ஏை்ப 

சபாருந்தும் வலகயில் சவளியிட்டது. 

• வீட்டில் தனிலமபடுத்தப்பட்டு29 இருக்க பவண்டிய குழந்லதகளது கல்விலய 

ஆதரிப்பதை்கு ஆசிரியரக்ளுக்கான பரிந்துலரகலள ஈ ்மவடொர் சவளியிட்டது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள குழந்லதகளின்30 கல்வி திட்டத்லத வீடட்ில்  

• இருக்கும் பபாது சிைந்த முலையில் ஆதரிக்கும் சபாருட்டு தகவல்கலள பிரித்தளித்து 

சபை்பைாரக்ள் மை்றும் கவனிப்பாளரக்ள் பபாட்டிதிைன் மிக்க சபாறுப்புக்கலள 

பகிரவ்தை்கான அலமப்புக்கலள பிரிட்டன் மற்றும் வட ்கு ஐயர்லொந்து நாடுகள் 

நிறுவியுள்ளன. 

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• பள்ளிக்கு சவளிபய கல்விலய வழங்கும் பபாது-,  கிலடக்கப்சபறும் பலவலகயான ஆதார 

வளங்கள், கல்வி மை்றும்  பள்ளி நிறுவனங்களிை்கான சபாறுப்புக்களின் எல்லலகள் 

குறிதத் கதளிவொன வழி ் ொட்டுதலல வழங்  மவண்டும். 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களுக்கு கதொலலதூர  ற்பித்தலல 

ெொத்தியமொ ்கும் வல யில்  கமன்கபொருட் ள் மற்றும் இலணயத்லத அணு  

இயல்வது பபான்ைவை்லை உறுதிப்படுத்தவும். ஏை்றுக் சகாள்ளத்தக்க வசிப்பிடம் மை்றும் 

உதவி ொதனங்களும் இவை்றில் அடங்கும். 

• பலவை்லையும் உள்ளடக்கி கதொலல தூர  ற்பித்தலு ் ொன வழி ் ொட்டுதல், பயிற்சி 

மற்றும் ஆதரலவ ஆசிரியர் ளு ்கு வழங்குங் ள்.  

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள குழந்லதகளின் ஆரம்ப கல்விக்கு சபை்பைாரக்ள் 

மை்றும் கவனிப்பாளரக்ள் உடன் கநரு ் மொன ஒருங்கிலணப்லப ஏற்படுத்துங் ள். 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள குழந்லதகளுக்கான கல்வி திட்டத்லத 

ஆதரிப்பதை்கும் ொதனங்கலள சபாருத்தி அலமப்பதை்கும் கபற்மறொர் ள் மற்றும் 

 வனிப்பொளர் ளு ்கு வழி ் ொட்டுலலயும் கதொலலதூர ஆதரலவயும் வழங்குங் ள். 

• சதாலலதூர கை்பிதத்லல ஆதரிக்கும் முகமாக செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

குழந்லதகளுக்கு அணுகுவதை்கு இயலும் ஏற்ற பொடதிட்ட நூல் லள உருவொ ்குங் ள். 

• பல்பவறு ஊடக முலைகளில் பிரித்து அளிக்கவும் (பகாரிக்லக விடுக்கப்படும் பபாது 

ஆன்லலன், சதாலலக்காட்சி கல்வி நிகழ்ெச்ிகள், முதலியலவ) எளிதில் அணுகுவதற்கு 

இயலும் வல யொன கெவிகயொளி- ொகணொளி பொடதிடட் நூல் லள உருவொ ்குங் ள் 

ஆதொரவளங் ள் 

http://www.ohchr.org/
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• குழந்லதகளின் உரிலமலய பாதுகாக்க மாநிலங்களுக்கான அலழப்பு விடுக்கும் சிஆரச்ி 

குழு அறிக்லக குழந்லதகளின் மீதான சகாவிட்-19 ன் தாக்கம் குறித்து உடல், உணரவ்ு 

மை்றும் உளவியல் அளவில் 

• சகாவிட்-19ை்கான எதிரவ்ிலனயாை்ைல் குறித்து யுனிசெஃப், செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள குழந்லதகள் மை்றும் சபரியவரக்ளுக்கான கவனிப்பும் கண்பணாட்டமும் 

• சகாவிட்-19ை்கான எதிரவ்ிலனயாை்ைல் குறித்து யுசனஸ்பகா இலணயத்தளம் 

 

6. கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ள்  வன்முலற ்கு 

எதிரொ  தங் லள பொது ொத்து ் க ொள்ளும் உரிலமயின் மீது 

க ொவிட்-19ன் தொ ் ம் என்ன?  

 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  வன்முலைகளால் பாதிப்புக்கு 

உள்ளாவதை்கான ொத்தியம் அதிகமிருக்கிைது, அதுவும் அவரக்ள் 

தனிலமப்படுதத்ப்பட்டிருக்கும் பபாது. குலைபாடுள்ள உள்ள சபண்கள் மை்றும் 

இளம்சபண்கள் பாலின அடிப்பலடயிலும் பாலுைவு அடிப்பலடயிலும் தங்களது இணக்கமான 

துலணவரினாலும் மை்றும் குடும்ப வன்முலையிலும் அதிக அளவு பாதிக்கப்படுகின்ைனர்31. 

குலைபாடுள்ள சபண்கள் மை்றும் இளம்சபண்கள் மை்ை சபண்கலள காட்டிலும் கூடுதலான 

வன்முலைலய எதிரச்காள்வதை்கான ொத்தியதல்த மட்டும் சகாண்டிருக்கவில்லல. அவரக்ள் 

குலைபாடுள்ள ஆண்கலள காட்டிலும் அதிகமான வன்முலைலய ெந்திக்கிைாரக்ள்32. பாலின 

அடிப்பலடயில் மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ளுக்கு பநரும் 

வன்முலைகள் சகாவிட்-19 சூழலில் தை்பபாது கிலடக்கப்சபைவில்லல என்ைாலும், இது 

பபான்ை சூழல்களில்-, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் மீது வன்முலை 

அதிகம் பநரும் என்பை முந்லதய அனுபவங்கள் உணரத்்துகின்ைன33. 

 

குடும்ப வன்முலை குறித்து புகார ் அளிப்பதை்கும் அவை்றுக்கான பெலவகலள 

அணுகுவதை்கும் உதவிகலள சபறுவதை்கும், குறிப்பாக செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ளவரக்ளுக்கு சபரும் ெவாலாக இருக்கின்ைன காரணம் இத்தலகய பெலவகள் 

குலைபாடுள்ளவரக்லள தனிபய உட்படுத்தவில்லல.  காது பகளாபதார ் மை்றும் 

பாரல்வயை்பைாரக்ளுக்கு சதாலலபபசி வெதிகள்-, தகவல் பரிமாை்றுனலர 

சகாண்டிருக்கவில்லல. செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ளுக்கு ஏை்ை வலகயில் 

அவெரநிலல தங்குமிடங்கபளா அல்லது பெலவ லமயங்கபளா இல்லல. 

 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 
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கபரு நாட்டில், சநருக்கடி காலத்தின் பபாது செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்லள 

சதாலலப்பபசி வாயிலாக சதாடரப்ு சகாள்ளும்படியும்  சநருக்கடி நிலல விலக்கப்பட்ட பின்  

பநரில் ெந்திக்கும் படியும் உள்ளூர ்அரொங்கங்களுக்கு வழிக்காட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

வன்முலை நிகழும் சூழ்நிலலகள் அதிகாரிகளிடம்34  அறிக்லகயிடப்பட பவண்டியது 

அவசியம் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது. இது தவிரத்்து ஓசெெச்ிசெெஆ்ர ்நம்பிக்லகயூட்டும் 

புதிய செயல்பாடுகலள இந்த பகுதியில் அலடயாளம் காண முடியவில்லல, அதுவும் கவலல 

அளிக்க கூடியதாக இருந்தது. பல நாடுகள் அணுகுவதை்கு இயலக்கூடிய ொட்லலன் எண்கள், 

புகார ்அளிப்பதை்கும் உதவிக்கும் துலணபுரியும் குறுஞ்செய்திகள், காது பகளாபதாருக்கான  

சதாலலப்பபசி அலழப்பு வெதி35 என சதாடரந்்து வழங்கின. சில நல்ல செயல்பாடுகள் 

அலடயாளம் காணப்பட்டு கீழ் இருக்கும் ஆதாரவளங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• பு ொர் அளிப்பதற் ொன கெயல்முலற ள், ஹொட்லலன் ள், அவெர ொல 

தங்குமிடங் ள் மற்றும் பிற உதவி முலற ள் அலனவரு ்கும் அணுகுவதற்கு 

இயல ்கூடியதொ , கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ளவர் லளயும் உள்ளட ்கி 

இருப்பலத உறுதி கெய்யவும். 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ளவர் ளின் நிலலலமலய கதொடர்ந்து 

 ண் ொணி ் வும், அதிலும் குறிப்பாக தனிலமயில் இருப்பவரக்லள. ெமூக மை்றும் 

தன்னாரவ் பன்முலன இயங்கும் பணிக்குழுக்கள் வாயிலாக அவரக்லள சதாடரப்ு 

சகாண்டு நம்பிக்லகயூட்டும் விதத்தில் உலரயாடலில் ஈடுபட பவண்டும். 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக குலைபாடுள்ள 

சபண்கள் மை்றும் இளம் சபண்கள்  ெந்திக்கும் வன்முலைகளில் உள்ள பபராபத்து குறிதத் 

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தி பயிற்சிலய அளி ்  மவண்டும். ெக கூட்டாளிகள் 

ஆதரலவ வளரத்ச்தடுப்பது உட்பட, ஆதரிக்கும் பன்முலனயில் இயங்கும் 

பணிக்குழுக்கலளயும் ஊக்குவிக்க பவண்டும். 

 

ஆதொரவளங் ள் 

• உரிலம-அடிப்பலட மை்றும் பாலினம்-குறித்து எழும் பகள்விகளுக்கான விலடயளிக்கும் 

பெலவகள் -பாலின அடிப்பலடயிலான வன்முலை மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள சபண்கள் மை்றும் இளம்வயதினரின் பாலின மை்றும் 

இனசபருக்கத்துக்கான உடல்நலம் மை்றும் உரிலமகள் வழங்குதலுக்கான யுஎன்எஃப்பிஏ 

வழிக்காட்டுதல்கள்  

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ளுக்கு சகாவிட்-19 தாக்கத்தின் பபாது உயிர ்

பிலழதத்வரக்ளுக்கு சதாடரந்்து வழங்கப்படும் பெலவகள் 
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7.  கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ள்  அதி மொ  இடம் 

கபற்று இரு ்கின்ற குறிப்பிட்ட வல  ம ் ள் குழு ் ளின் மீது 

க ொவிட்-19ன் தொ ் ம் என்ன? கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள 

சிலற ல தி ள் மற்றும் மபொதுமொன வசிப்பிட வெதியற்ற 

கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள ம ் ள் 

 

a. கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள சிலற ல தி ள் 

 

சிலைெெ்ாலல மக்கள் சதாலகயில், செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள்  அதிக 

விகிதத்தில் இருக்கிைாரக்ள்,36 குறிப்பாக  ெமூகஉளவியல் குலைபாடுள்ளவரக்ள் மை்றும் புதத்ி 

சுவாதினமை்ைவரக்ள். ெமூக இலடசவளிகலள கலடபிடிக்க முடியாத சுகாதாரமை்ை 

சூழ்நிலலகளில் கூட்ட சநரிெல் மிக்க பகுதிகளில் வாழ்பவரக்ளுக்கு பநாய் சதாை்று 

ஏை்படுவதை்கான ொத்தியம் அதிகம். குறிப்பாக, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

லகதிகள் தங்கள் கூட்டாளிகளின் அதிகாரபூரவ்மை்ை உதவிகலளபய ொரந்்து 

இருக்கிைாரக்ள். உணவு, நடமாடுவது, குளிப்பது மை்றும் சிலைத்துலையின் நல்வாழ்வு 

பெலவகள் சபாதுவில் அவரக்ளுக்கு ஒத்து வரக் கூடியதாக இல்லல. 

 

சிலைெெ்ாலலகளில் உள்ள செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடு உலடயவரக்ள் மை்றும் குை்ைம் 

ொட்டப்பட்ட விொரலன லகதிகளாக உள்ளவரக்ள் மட்டுபம இத்தலகய கடினமான சூழலல 

ெந்திப்பதாக சகாள்ள முடியாது, ஆனால், நிரவ்ாக அல்லது பவறு எந்த வலக தடுப்புக் 

காவலில் உள்ளவரக்ளும், குடிபயை்ைெ ் ெட்டத்தின் தடுப்புக்காவலில் உள்ள 

குலைபாடுள்ளவரக்லளயும் உள்ளடக்கி உள்ளது. 
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நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

 

• பிரிட்டன் மற்றும் வட ்கு ஐயர்லொந்தில், சிலைலகதிகளுக்கு மீதமுள்ள தண்டலனக் 

காலம் இரண்டு மாதங்களுக்கும் குலைவாக இருக்கும் பட்ெத்தில் அலத நிலைபவை்றும் 

முன்பப அவரக்ள் விடுவிக்கப்பட்டனர.்37 அகமரி ் ொவில், பல்பவறு மாநிலங்கள், 

லகதிகலள விடுவித்துள்ளன அல்லது விடுவிக்கும் செயல்பாட்டில் இருக்கின்ைன.38 இபத 

பபான்று, லகதிகலள விடுவிக்கும் செயல்பாடு இரான், துரு ்கி, இந்மதொமனசியொவிலும் 

நடந்துள்ளன. க ொலம்பியொவில், சுயமாக தங்கள் பதலவகலள நிலைபவை்றிக் 

சகாள்ளமுடியாத செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள லகதிகள் முன்னதாக 

விடுவிக்கப்படுபவார ் பட்டியலில் இடம் சபறும் பயனாளிகள் ஆனாரக்ள்39. அபத பபால 

அர்கென்டினொவில் உெெ் நீதி மன்ைம் மை்றும் குை்ைவாளிகள் வழக்காடு மன்ைம் 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்லள முன்னபர விடுதலல சபைக் கூடிய 

நபரக்ளாக அலடயாளப்படுத்தியது40.  பிமரசிலில், பதசிய நீதி மன்ைம், குை்ைவாளிகளான 

சிறுவரக்ள் அலமப்பில் உள்ளவரக்ள் உட்பட, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

லகதிகலள விடுவிப்பது சதாடரப்ாக மறுபாரல்வயிட்டு மறுஆய்வு செய்து விடுவிக்க 

பகாரி பரிந்துலரத்தது41. 

 

மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ளவர் ள், தண்டலன  ொலத்திற்கு முன்மப 

விடுதலல ்கு விண்ணப்பித்தவர் ள் மற்றும் விெொரலன  ொல சிலறவொெத்தின் 

 ொரணமொ  முன்னமர விடுதலல ்கு தகுதி கபறுபவர் ள் ஆகிமயொர ் உட்பட 

கதொற்று ்கு ஆளொகும் வொய்ப்பு அதி முள்ள ல தி லள விடுவித்து சிலறெெ்ொலல 

ம ் ள் கதொல லய குலற ் வும். அவ்வாறு விடுவிக்கப்படுபவரக்ளுக்கு குடும்பம் 

மூலமாகபவா மை்றும்/அல்லது முலை ொராத பன்முலன பணிக்குழுக்கள் மூலமாகபவா 

ெமூக ஆதரலவ  உறுதியாக வழங்குவது. அதை்கான நிதி பதலவக்கு சபாது துலை அல்லது 

தனியார ்துலை பெலவ வழங்குனரக்லள நாடுவது. 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள லகதிகலள அலடயாளம் கண்டு அவரக்ளுக்கு 

ஆதரவு, உணவு, தண்ணீர ்மை்றும் கழிப்பலைக்கான அணுகல் வெதி; தனிலமப்படுத்தல் 

மை்றும் ெமூக இலடசவளி முலைகலள கலடபிடிப்பது; பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

பயன்பாடு மை்றும் பமம்படுதத்ப்பட்ட சுகாதார நிலல பபான்ைலவகள் உட்பட சிலையில் 

தடுப்பு நடவடி ்ல  லள நலடமுலறப்படுத்தி சிலைொலலயில் சதாை்று ஏை்படும் 

அபாயத்லத குலைக்கவும். 
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ஆதொரவளங் ள் 

• உலக சுகாதார அலமப்பு, சிலைெெ்ாலல மை்றும் இதர தடுப்பு காவல் இடங்களில் சகாவிட்-

19 தடுப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு முலைகள் 

• ஐநா உடக்ட்ட முலகலம பரிந்துலரக்குழு. சகாவிட்-19: தங்கள் உரிலமகலள 

சதாலலதத்வரக்ள் மீதான கவனம் செலுத்தல் 

 

b. மபொதுமொன வசிப்பிட வெதியற்ற கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடு 

உலடய ம ் ள்  

 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக ெமூக உளவியல் 

குலைபாடுகள் மை்றும் அறிவுத்திைன் குலைபாடுகள் ஏலழ மக்கள் குழுக்களில் அதிக 

விகிதத்தில் இருக்கிைாரக்ள். செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள வசிப்பிடமை்ை மக்கள் 

மை்றும் அவெரகால தங்குமிடங்களில் மை்றும் அதிகாரபூரவ்மை்ை குடியிருப்புக்களில் 

வாழ்பவரக்ள் சகாவிட்-19 பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ொத்தியமுள்ளது. அதை்கு காரணமாக 

விளங்குவது சநரிெலான வாழ்விடங்கள், தண்ணீர ்மை்றும் கழிப்பிடங்கலள எளிதில் அணுக 

இயலாத சூழல் மை்றும் முன்பிருந்பத சதாடரந்்த சீர ்பகடான உடல் நிலல.  

 

செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்லள உள்ளடக்கிய வசிப்பிடமை்ைவரக்லள 

சகாவிட்-19 சநருக்கடிக்கு உள்ளாக்கி தங்குமிடம் மை்றும் ஆதரலவ நாட லவத்திருக்கிைது. 

சநரிெல் பகுதிகளாக விளங்கும் அவெரக்கால தங்குமிடங்கள் லவரஸ் பரவலுக்கு காரணமாக 

இருக்கின்ைன. தங்களுலடய வாழ்விட வெதியின்லமயின் காரணமாக ெமூக இலடசவளி 

கட்டுப்பாடுகலள கலடபிடிக்க முடியாதவரக்ளும் ஒரு பாதகமான சூழலில் இருக்கிைாரக்ள். 

 

நம்பி ்ல யூட்டும் வல யிலொன சில கெயல்பொடு ள் என்ன? 

• அகமரி ் ொவில் வசிப்பிடமில்லல என்ை விடயம் குறிப்பிட்ட வழிக்காட்டுதல்களால் 

நலடமுலைப்படுதத்ப்படுகிைது. அதில் செயல்படும் நிலலயில் உள்ள குலைப்பாடும் ஒரு 

கூைாக தகவல் சதாடரப்ில் உள்ளடங்கியிருக்கிைது. 

• வசிப்பிடமை்ைவரக்ளுக்கான நல்வாழ்வு, சுகாதார பெலவகலள சிலி நாட்டு அரொங்கம் 

சதருக்களில் இருந்து செயல்படப்பபாவதாக அறிவித்து அதன் படி செயல்பட்டு 

வழங்கியது. 

• அர்கென்டினொவில் 1000 படுக்லககள் ஒரு சபரிய வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டது. சபரிய 

அளவில் மருத்துவ சிகிெல்ெகள் பதலவப்படாதவரக்ளுக்கு ெமூக இலடசவளிலய 

உறுதிபடுத்தும் வலகயில் அவெரக்கால தங்கும் இடமாக அது செயல்பட்டது. 
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மொநிலங் ள் மற்றும் பங் ளிப்பொளர் ள் முன்கனடு ்  மவண்டிய சில மு ்கிய 

நடவடி ்ல  ள் என்ன? 

• கெயல்படும் நிலலயில் குலறபொடுள்ள வசிப்பிடமற்றவர் ள்  ண்ணியமொ வும் 

மதிப்புடனும் நடத்தப்படுவலத உறுதி கெய்யுங் ள். வன்முலை சூழல்கலள தவிரக்்கும் 

பநாக்கில் மக்கள் சதாடரப்ில் பயிற்சி மற்றும் வழி ் ொட்டுதல்-, பநரடி 

சதாடரப்ாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும். 

•  ட்டொய இடப்கபயர்வு ள் மற்றும் அதி ொரபூர்வமற்ற குடியிருப்பு ் லள 

தவிர் ் வும். இது லவரஸ் பரவல் பவகமாக துலண செய்யும். குலைபாடுள்ள 

வசிப்பிடமை்ைவரக்லள அவரக்ள் வாழ்விடங்களிபலபய சிகிெல்ெ அளித்து பாதுகாப்பான 

தங்குமிட வெதிலய அணுக இயலக்கூடிய இடங்களில் அளிக்கவும். 

• ெமூ  இலடகவளி, வாடலக சபாருடக்ள், பொட்டல்கள், மாநாட்டு ெந்திப்பு லமயங்கள் 

மை்றும் அரங்குகள், பபாதுமான சுகாதாரம் மை்றும் உரிய வொழ்வியல் சூழ்நிலல லள 

வழங்குகின்ைது என பல்பவறு தங்குமிட சதரிவுகலள ஆராயவும். 

• சு ொதொர வெதி லள கதருவிமலமய வழங்குங் ள். தண்ணீர,் பொப்பு, நீர ் சதாட்டி 

மை்றும் மை்ை ஆதாரங்கள் இடம் சபை்று இருக்க பபாதுமான  தண்ணீர ் மை்றும் 

சுகாதாரதல்த உறுதிப்படுத்தவும். 

 

ஆதொரவளங் ள் 

• பபாதுமான வசிப்பிடத்திை்கான உரிலம குறித்து ஐநா சிைப்பு அறிக்லகயாளர,் சகாவிட்-19 

வழிக்காட்டுதல்: வசிப்பிடமின்றி வாழ்பவரக்ளுக்கான பாதுகாப்பு 

• பபாதுமான வசிப்பிடத்திை்கான உரிலம குறித்து ஐநா சிைப்பு அறிக்லகயாளர,் சகாவிட்-19 

வழிக்காட்டுதல்: அதிகாரபூரவ்மை்ை குடியிருப்புக்களில் வசிப்பவரக்ளுக்கான பாதுகாப்பு 

 

ஆதொரவளங் ள்-கபொது 

 

• செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடு மை்றும் அணுகுவதை்கு இயலும் தன்லம குறித்து 

சிஆரப்ிடி குழு மை்றும் ஐநா சபாது செயலாளரின் சிைப்புத் தூதர ்இலணந்து கூட்டறிக்லக 

• ெரவ்பதெ குலைபாடு உலடயவரக்ள் கூட்டு, சகாவிட்-19 மை்றும் குலைபாடு உலடயவரக்ள் 

இயக்கம் 

• ெரவ்பதெ குலைபாடு உலடயவர ் மை்றும் முன்பனை்ை மன்ைம்: குலைபாடு உலடயவர ்

வளங்களின் சபட்டகம் மை்றும் சகாவிட்-19 

• ெரவ்பதெ சதாழிலாளர ் அலமப்பு, சகாவிட்-19 எதிரவ்ிலனயாை்ைலில் செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கள் உட்பட எவரும் எப்பபாதும் லகவிடப்படவில்லல 

http://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.iddcconsortium.net/blog/librairie/resources-on-disability-inclusion-and-covid-19/
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_741287/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_741287/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_741287/lang--en/index.htm


www.ohchr.org 

 

• ெமூக உளவியல் குலைபாடு உலடய மக்களுக்கான பிராந்திய மை்றும் ெரவ்பதெ அலமப்பு, 

சகாவிட்-19 குறித்த அறிக்லக மை்றும் ெமூக உளவியல் குலைபாடு உலடய மக்கள் மை்றும் 

அவரக்ளுக்கான பரிந்துலரகள் 

• சகாவிட்-19 எதிரவ்ிலனயாை்ைலில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகக் கூடிய மக்கள் குழுக்கள் 

லகவிடப்படவில்லல என்பலத உறுதி செய்ய ஐநா பணியாை்றுகிைது 

• யுஏன் இஎஸ்சிஏபி சகாவிட்-19 எதிரவ்ிலனயாை்ைல் குலைபாடு உலடயவரக்ளுக்கான 

உரிலம மை்றும் உள்பெரப்்லப உறுதிப்படுத்துவது 

• ஐநா முகவர ் சதாடரப்ு செயை்பாட்டுக் குழு, சகாவிட் 19 தங்கள் உரிலமகலள 

இழந்தவரக்ள் மீதான கவனம்  

• யுஎன்பிஆரப்ிடி, ெரவ்பதெ சதாழிலாளர ் அலமப்பு மை்றும் இதர பிரிவினர ் சகாவிட்-19 

சநருக்கடி சதாடரப்ிலான  எதிரவ்ிலனயாை்ைல் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ளவரக்லளயும் உள்ளடக்கிய ெமூக பாதுகாப்பு 

• சகாவிட்-19 உடன் எந்த விதிவிலக்கும் இல்லல: “உயிர-்காக்கும் முயை்சிகளில் ஈடுபடும் 

உரிலம அலனவருக்கும் உண்டு”- (ஐக்கிய நாட்டு) ஐநா சிைப்பு அறிக்லகயாளரக்ள் 

மை்றும் சுயொரப்ு வல்லுனரக்ள் கருத்து 

• சகாவிட்-19, செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்களின் உரிலமகள் குறித்து ஐநா 

சிைப்பு அறிக்லகயாளர:் செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள மக்கலள யார ்

பாதுகாக்கிைாரக்ள்? 

• உரிலம-அடிப்பலட மை்றும் பாலினம்-குறித்து எழும் பகள்விகளுக்கான விலடயளிக்கும் 

பெலவகள் -பாலின அடிப்பலடயிலான வன்முலை மை்றும் செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள சபண்கள் மை்றும் இளம்வயதினரின் பாலின மை்றும் 

இனசபருக்கத்துக்கான உடல்நலம் மை்றும் உரிலமகள் வழங்குதலுக்கான யுஎன்எஃப்பிஏ 

வழிக்காட்டுதல்கள் 

• சகாவிட்-19ை்கான எதிரவ்ிலனயாை்ைல் குறித்து யுனிசெஃப், செயல்படும் நிலலயில் 

குலைபாடுள்ள குழந்லதகள் மை்றும் சபரியவரக்ளுக்கான கவனிப்பும் கண்பணாட்டமும் 

• உலக சுகாதார அலமப்பு, சகாவிட்-19 பநாய் சதாை்று பரவலின் பபாது செயல்படும் 

நிலலயில் குலைபாடுள்ளவரக்ள் குறித்து கவனத்தில் சகாள்ள பவண்டியலவ 

• உலக சுகாதார அலமப்பின் பநாய் சதாை்று தடுப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 

வழிக்காட்டுதல்கள் சகாவிட்-19 பின்புலத்தில் நீண்ட கால பராமரிப்பு 

நிலலயங்களுக்கானது இலடக்கால வழிக்காட்டுதல், 21 மாரெ் ்2020 

• உலக சுகாதார அலமப்பு, சிலைெெ்ாலல மை்றும் இதர தடுப்பு காவல் இடங்களில் சகாவிட்-

19 தடுப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு முலைகள் 

 
 
1பாரல்வயிடவும்http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-
english/documento2116023.html.  
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2 பாரல்வயிடவும் https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-bulletin-3-28-20.pdf.  
3பாரல்வயிடவும்https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-
people-of-determination 
4 பாரல்வயிடவும் https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__tn__=-UC-R 
5பாரல்வயிடவும்https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-
group.html 
6 அடிலினா பகாமாஸ்-செராராமை்றும்பஜாஸிபா ஸலாகின், “காப்பகங்கள் மை்றும் பராமரிப்பு நிலலயங்களில் 

சகாவிட்-19 பநாய் பரவல் காரணமான இைப்பக்கள்: சதாடக்கநிலல ெரவ்பதெ ஆதாரம்”, நீண்ட கால பராமரிப்பு 

சகாள்லக ெரவ்பதெ பன்முலன பணிக்குழு அலமப்பு, 12 ஏப்ரல் 2020, பக்கம் 5. 
7 பாரல்வயிடவும் http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf 
8 சகாவிட் 19 பநாய் சதாை்று சூழலில் ெமூக உளவியல் ரீதியாக செயல்படும் நிலலயில் குலைபாடுள்ள 

மக்களுக்கான பிராந்திய மை்றும் ெரவ்பதெ அலமப்புகளின் அறிக்லக மை்றும் பரிந்துலரகள், இங்பக 
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