
ெகா�ைக -�த�தவ�
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ேநா�க�
மாணவ�க��கான �த�தவ��கான எ�க� ப�ள�ய�� அ���ைறைய ப�ள�
ச�க� ����ெகா�வைத உ�தி ெச�வத�காக.

ேநா�க�
கா���ப�ற��சிக��� ஆ���மாவ��கான�த�தவ� எ�க� ப�ள� கள��
வழ�க�ப�கி�றன:

● கா���ப�ற��சிக��� ெகா�ைக
● ஆ��மா ெகா�ைக

ெகா�ைக

அ�வ�ேபா� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ஊழிய�க� ப�ள�ய�� அ�ல� ப�ள�
நடவ��ைககள�� ேபா� மாணவ�க��� �த�தவ� அள��க ேவ���.

ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� �த�தவ�ய�� �றி�ேகா� ஒ� ேநாைய�
க�டறிவ� அ�ல� சிகி�ைசயள��ப� அ�ல எ�பைத அறி�தி��க ேவ���.

பண�யாள�க�
ெச�யஇ��பைத �த�வ� உ�தி ெச�வா� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� ப�ள�
ச�க�தி� �த�தவ�� ேதைவகைள� ���திேபா�மான அளவ�லான �த�தவ�
பய��சி�ட� ேபா�மான ஊழிய�க�.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� பய��சி ெப�ற�த�தவ� அதிகா�க�:

● ஹன� டாவ��
● ேராஸி நி�ேகா��
● மா�சியா மி��
● ஃப�ரா� சி�ன�

�த�தவ� க�வ�க� - எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� பராம����:

○ ேசமி�க�ப�� ��கிய �த�தவ� க�வ�க��த�தவ� அைறய��.
○ 5 சிறிய �த�தவ�� ெப��க� உ�லாச� பயண�க�, �கா�க� அ�ல�
யா�� கடைம�� பய�ப��த���ய. ைகயட�க �த�தவ�� ெப��க�
ேசமி�க�ப��அ�வலக� கிட�கி�.
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அ�வலக ஊழிய�க� அைன�� �த�தவ� க�வ�கைள�� பராம����
ெபா��ப�� இ��பா�க�.

ேநா�வா��ப�ட மாணவ�கைள�- பராம��த�உட�நிைல ச�ய��லாத
மாணவ�க� ப�ள�ய�� ேசர��டா�.

ப�ள� நா�கள�� ஒ� மாணவ� உட�நிைல ச�ய��லாம� இ��தா�,
அவ�க�அைழ��� ெச�ல�ப�� அ�வலக�தி�� ஊழிய�களா�
க�காண��க�படலா�. அவ�கள�� அறி�றிகள�� த�ைமைய� ெபா���,
ஊழிய�க� மாணவ�கைள� ேசக��க� ெசா�ல ெப�ேறா�/பராம��பாள�க�
அ�ல� அவசர ெதாட�� நபைர� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

�த�தவ� ேமலா�ைம

ப�ள�ய�� அ�ல� ப�ள� ெசய�பா��� நிக�� ��நிைல அ�ல� ச�பவ�
இ��தா� மாணவ�க��� �த�தவ� அள��க ேவ���:

○ �த�தவ� பய��சி ெப�ற ஊழிய�க� அவ�கள�� பய��சி�� ஏ�ப �த�தவ�
அள��பா�க�. ஒ� அவசர ��நிைலய��, ம�ற ஊழிய�க� த�க�
திறைம���ேளேய �த�தவ� நி�வாக�தி� உதவலா�.

○ ம���வ அவசரநிைலகள��, ஊழிய�க� அவசர நடவ��ைக எ��கலா�
ம��� அ�வா� ெச�ய ெப�ேறா�/பராம��பாள� ஒ��த� ெபற
ேதைவய��ைல. ஊழிய�க� எ�த ேநர�தி�� அவசர ம���வ ேசைவக���
��ப�� ஜ�ேரா “000” ஐ ெதாட�� ெகா�ளலா�.

○ அவசரகால�தி� ஊழிய�க� NURSE-ON-CALL (1300 60 60 24 இ�)
ெதாட��ெகா�ளலா�. NURSE-ON-CALL பதி�ெச�ய�ப�ட ெசவ�லிய�டமி���
உடன�, நி�ண��வ �காதார ஆேலாசைனகைள வழ��கிற� ம��� 24
மண�ேநர��, வார�தி� 7 நா�க�� கிைட���.

○ ஒ� சிறிய காய� அ�ல� நிைல�� �த�தவ� வழ�க�ப�டா�, எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள� திைசகா��ய�� ெதாட��ைடய ப�திைய நிைற� ெச���,
இ� ப�ள�ய�� �ழ�ைத �த�தவ� ெப�றதாக எ�எ�எ� ெச�தி �ல�
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�கைள தானாக எ�ச��கிற�.

○ ஒ� �ழ�ைத�� தைலய�� காய� ஏ�ப�டா�,
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� நியாயமான நைட�ைற�� உடன�யாக
அறிவ��க�ப�வா�க� first க�ைமயான காய� அ�ல� நிைல�� �த�தவ�
வழ�க�ப�டா� அ�ல� அவசரகால ��நிைலய��, ப�ள� ஊழிய�க�
ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� அ�ல� அவசர ெதாட��கைள ெதாட�� ெகா�ள
�ய�சி�பா�க� வ�ைரவ�� நியாயமான நைட�ைற.

○ �த�தவ� அள���� ஊழிய�க� அவசர பதி� ேதைவய��ைல எ��
த��மான��தா�, ம���வ ஆேலாசைன ேதைவ�ப�டா�, ப�ள� ஊழிய�க�
ெப�ேறாைர/பராம��பாள�கைள அ�ல� ஒ� அவசர ெதாட�� நப�ட�,
மாணவைர� ேசக��� ம���வ�ட� ஆேலாசைன ேக�க
ப���ைர�கிறா�க�.

○ பல�த காய�தி�� மாணவ�க��� �த�தவ� சிகி�ைச அள��க�ப��
ேபாெத�லா�, எ�ப��ஆர�ப ப�ள� :

○ CASES21 இ� ச�பவ�ைதபதி�
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○ �த�தவ�எ�றா�, ஒ� ம���வ அவசர நி�வகி�க�ப�கிற� 03 9859
6266. �ைறய�� பா�கா�� ேசைவக� ப��� அ��றி��� �காரள��ேபா�

இ�ைலபாராசி�டமா� ம��� ஆ�ப��� உ�படக�வ� ம��� பய��சி, வலி
நிவாரண�க�, �ைற இ��� வழிகா�ட� இண�க, ப�ள�ய�� ேசமி�க�ப��
அ�ல� தரமான �த�தவ� சிகி�ைசயாக வழ�க�ப��. ஏென�றா� அவ�க�
த�வ�ர ேநா� அ�ல� காய�தி� அறி�றிகைள மைற�க ����.

அைன�� ம���க�� அ�வலக� கிட�கி� ��ட�ப�ட அலமா�ய��
ேசமி�க�ப��.

ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�

○ ஆேரா�கிய பராம��� ேதைவ ெகா�ைக
○ ம��� ெகா�ைக நி�வாக�
○ அனாப�லா�ஸி� ெகா�ைக
○ ஆ��மா ெகா�ைக

ம�ஆ�� �ழ�சி
இ�த ெகா�ைக கைடசியாக 16/7/2021 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம���

ம�ஆ�� 2023 �� தி�டமிட�ப���ள�. ம�ளா��

�ழ�சி
இ�த ெகா�ைக கைடசியாக 28/7/2021 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� மதி�பா��
ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2023.
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