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அன்புள்ள எஸ .எல .வ .ஏ உறுப்பினர்கள் ,

கககோவட் -19 ததகோற்றுகநகோயின் பகோர்வவையில ககோலநவடை மருத்துவைர்களகோக எங்கள் பங்க

SARS CoV-2 (COVID-19) வவைரஸ பரவுவைதில தசெலலப்பிரகோணிகளின் பங்க கறித்து நகோட்டில 
தபகோது மக்களிவடைகயே ஒரு பீதியும் கழப்பமும் நிலவுகிறது. சுடுதவைலலகோ பகதியில இன்று ஒரு 
கநர்மவறயேகோன நகோய் அவடையேகோளம் ககோணப்பட்டைதகோக பரவைலகோக தவைளியிடைப்பட்டை ஊடைக 
அறிக்வக தவைளியேகோனவத அடுத்து இந்த நிவலவம கமகோசெமவடைந்தது. எஸ.எல.வ.ஏ என்ற 
முவறயில, ககோலநவடை மருத்துவைர்கள் வலங்ககளின் சுககோதகோரப் பகோதுககோப்பு நிபுணர்களகோக இந்த 
சூழ்நிவலயில எவ்வைகோறு பிரதிபலிக்க கவைண்டும் மற்றும் வஞ்ஞகோன ஆதகோரங்களின் 
அடிப்பவடையில தபகோது மக்கவள நம்ப வவைக்க கவைண்டும் என்பது கறித்து ஒரு அறிக்வகவயே 
தவைளியிடை வரும்புகிகறகோம்

உலகளகோவயே சூழல

ஒரு சில பூவனகள் மற்றும் நகோய்களில கநர்மவறயேகோன கசெகோதவனகள் கறித்து ஹகோங்ககோங், 
தபலஜியேம் மற்றும் மிக செமீபத்தில அதமரிக்ககோவலிருந்து பல அறிக்வககள் தவைளிவைந்துள்ளன; 
மற்றும் புலிகள் மற்றும் பிற தபரியே பூவனகள் முவறகயே, சில கலசெகோன சுவைகோசெ கநகோய்க்ககோன ஒகர 
கநரத்தில ஆதகோரங்களுடைன். இந்த எலலகோ நிகழ்வுகளிலும், வலங்ககள் COVID-19 கநர்மவற 
கநகோயேகோளிகளுடைன் வீடுகளில வைசித்து வைந்தன அலலது ஒரு பரகோமரிப்பகோளரகோல வகயேகோளப்பட்டைன
ஒரு மிருகக்ககோட்சிசெகோவலயில வவைரவஸைப் தபகோழிந்தன. இன்றுவைவர, உலக சுககோதகோர அவமப்பு 
(WHO) மற்றும் பிற உலகளகோவயே தபகோது சுககோதகோர மற்றும் ககோலநவடை அவமப்புகளகோன OIE, WVA 
மற்றும் WSAVA ஆகியேவவை தசெலலப்பிரகோணிகளகோல இந்த வவைரவஸை கநரடியேகோக அவைர்கள் 
வைகோழும் மக்களுக்க அனுப்ப முடியும் என்பதற்க எந்த ஆதகோரமும் இலவல என்று 
வைலியுறுத்தியுள்ளன. பகோதிக்கப்பட்டை கநகோயேகோளிகளிடைமிருந்து வீட்டு துவண வலங்ககளுக்க 
வவைரஸ பரவுவைவத பரவைலகோக ஆரகோய்வைதற்ககோன வைருங்ககோல கசெகோதவனகள் நடைந்து வைருகின்றன. 
நீண்டை ககோலமகோக, அதிக புறநிவல செகோன்றுகள் இருப்பது ககோலநவடை செமூகம் எங்கள் 
வைகோடிக்வகயேகோளர்களுடைனும் மற்றவைர்களுடைனும் இந்த ததளிவவைப் பற்றி வவைகோதிக்க 
அனுமதிக்கம்

தசெலலப்பிரகோணிகளுக்க வவைரஸ பரவுவைவதத் தடுக்கம்

இந்த தநருக்கடியின் கபகோது, ககோலநவடை மருத்துவைர்கள் தங்கள் நவடைமுவறகள், செமூகங்கள் 
மற்றும் தபகோதுமக்களிடைம் வலங்ககவளப் பகோதுககோக்கப் கபசெ கவைண்டியே தபகோறுப்பு உள்ளது. இந்த
ததகோற்றுகநகோய்களின் கபகோது வலங்க நலன் உறுதி தசெய்யேப்படை கவைண்டும் என்பவத 
வைகோடிக்வகயேகோளர்களுக்கம் மற்றவைர்களுக்கம் ததரிவக்க ததளிவைகோன ததகோடைர்பு கதவவை. இந்த 



நகோவைல வவைரஸ நம் செமூகங்கவள எவ்வைகோறு பகோதிக்கிறது என்பவதப் தபகோருட்படுத்தகோமல 
வலங்ககளுக்க பகோதுககோப்பகோன தங்கமிடைம், செத்தகோன உணவு, சுத்தமகோன நீர், கதகோழவம மற்றும் 
உடைற்பயிற்சி கதவவை. COVID-19 கநகோயேகோல பகோதிக்கப்பட்டை நபர்கள் தங்கள் 
தசெலலப்பிரகோணிகளிடைமிருந்து வவைரஸ பரவுவைவதக் கவறக்க, வலங்ககவளத் ததகோடுவைதற்க 
முன்னும் பின்னும் வககவளக் கழுவை கவைண்டும், பூவனகவள வீட்டிற்கள் வவைத்திருக்க 
கவைண்டும், தசெலலப்பிரகோணிகவள தவைளியில உடைற்பயிற்சி தசெய்யும் கபகோது 
மற்றவைர்களிடைமிருந்து தபகோருத்தமகோன உடைல தூரத்வத பரகோமரிக்க கவைண்டும், கமலும் வைளர 
கவைண்டும் என்பவதயும் ததகோடைர்பு தககோள்ள கவைண்டும். கடுவமயேகோன கநகோய் ஏற்பட்டைகோல 
அவைர்களின் தசெலலப்பிரகோணிகளுக்க எவ்வைகோறு பகோதுககோப்பு வைழங்கப்படும் என்பதற்ககோன அவைசெர 
திட்டைம். ககோலநவடை மருத்துவைர்கள் என்ற வைவகயில மனித சுககோதகோர அதிககோரிகள் வைழங்கியே 
வைழிககோட்டுதலகவள கவடைப்பிடிப்பதன் மூலம் வலங்ககளின் நலன் மற்றும் நலவைகோழ்வவை 
உறுதிப்படுத்த நகோங்கள் கடைவமப்பட்டுள்களகோம்.

வஞ்ஞகோன ஆதகோரங்கவள மட்டுகம நம்பி அறிக்வககவள தவைளியிடுதல

ககோலநவடை மருத்துவைர்களகோகியே நகோம் தபகோது மக்களுக்க, தவைகஜன ஊடைகங்கள் அலலது செமூக 
ஊடைகங்களுக்க வஞ்ஞகோன ஆதகோரங்களின் அடிப்பவடையில மட்டுகம அறிக்வககவள வைழங்க 
கவைண்டும். இன்றுவைவர, தசெலலப்பிரகோணிகள் வலங்ககள் SARS CoV-2 வவைரஸ 
கநகோய்த்ததகோற்றின் திவசெயேன்கள் என நிரூபிக்கப்படைவலவல (கககோவட் -19). ஆன்டிதஜன் 
(வவைரஸ) இருப்பது வலங்க ததகோற்றுக்கள்ளகோனது என்பவத உறுதிப்படுத்தகோது, ஏதனனில இது 
தவைறும் மகோசுபகோடைகோக இருக்கலகோம். கமலும், மனித பி.சி.ஆர் கசெகோதவனக்க பயேன்படுத்தப்படும் 
ப்வரமர்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் பயேன்பகோட்டின் கறிப்பிட்டை தன்வம வலங்ககவள கசெகோதிக்க 
செரிபகோர்க்கப்படைவலவல. இந்த பின்னணியில கணிசெமகோன அளவு அறிவயேல தகவைலகள் 
இலலகோததகோல, தவைகஜன ஊடைகங்கள் அலலது செமூக ஊடைகங்களில அறிக்வககவள 
தவைளியிடுவைது நலலதலல, இது தபகோது மக்களிவடைகயே கதவவையேற்ற பீதிக்க வைழிவைகக்கம். 
வலங்ககளகோல கறிப்பகோக தசெலலப்பிரகோணிகளகோல COVID -19 பரவுவைது ததகோடைர்பகோன 
அறிக்வககவள தவைளியிடுவைவதத் தவர்க்கமகோறு எங்கள் உறுப்பினர்கவள நகோங்கள் 
ககட்டுக்தககோள்கிகறகோம், இது மட்டுப்படுத்தப்பட்டை வைளங்களுடைன் இந்த ததகோற்றுகநகோய்க்க 
எதிரகோக நகோடு கபகோரகோடும் சூழ்நிவலயில கதவவையேற்ற சிக்கலகவள உருவைகோக்கக்கூடும்.

ககோலநவடை மருத்துவைர்களுக்க தசெய்தி

இன்று எங்கள் ததகோழிலுக்க ஒரு சிறப்பு நகோளகோக இருக்கம் உலக ககோலநவடை மருத்துவை தினமகோக 
இருப்பதகோல, அவனத்து ககோலநவடை மருத்துவைர்களும் ஒன்றுபட்டு இருக்க ஊக்கவக்கவும், தபகோது
மக்களிவடைகயே உள்ள ததளிவைற்ற கருத்துக்கவள அழிக்கவும், வைகோடிக்வகயேகோளர்கள் / 
தசெலலப்பிரகோணிகள் அலலது பிற வலங்ககளின் உரிவமயேகோளர்களுக்க இந்த வஷயேத்தில கலவ
கற்பிக்கவும் உதவை வரும்புகிகறகோம். இந்த முக்கியேமகோன தருணத்தில, கககோவட் -19 கநகோயேகோளிகள் 
இலவலதயேன்றகோல வலங்ககளுடைன் ததகோடைர்பு தககோள்ளும் ஆபத்து இலவல என்று ஒரு 
தசெய்திவயே மக்களுக்க ததரிவப்பது நமது பிரதகோன கடைவமயேகோகம். உரிவமயேகோளர் / 
வகயேகோளுபவைர் ஒரு கககோவட்- 19 கநகோயேகோளி என்றகோல, வலங்ககளுக்க (கறிப்பகோக பூவனகள், 
ஃதபர்தரட்டுகள் மற்றும் நகோய்கள்) ததகோற்று ஏற்படுவைவதத் தடுக்க செரியேகோன தூரத்தில வவைத்திருக்க
கவைண்டியே அவைசியேம் உள்ளது. இன்றுவைவர வீட்டு வலங்ககளிடைமிருந்து மனிதனுக்க இந்த 
கநகோய் பரவயேதற்ககோன எந்த ஆதகோரமும் இலவல என்றும், எனகவை வலங்ககவள ஒருகபகோதும் 



புறக்கணிக்கக்கூடைகோது என்றும் அவைற்றின் நலவன உறுதிப்படுத்த கவைண்டும் என்றும் மீண்டும் 
வைலியுறுத்தப்படுகிறது.
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