
 
 
03 ப்ரவரி 2020  
 
உண  நி வனங்க க்கான த்தம் மற் ம் காதார அ ைரக் 

ப்  
 

1 இன்  வைர, காதார அைமச் , பல க்  2019 ெநாவல் ( ன்னம் 
அ ந் ராத) ெகாேரானா   ேநாய்தெ்தாற்  ஏற்பட்  இ ப்பைத 
உ ெசய் ள்ள . இந்த நிைலையக் க த் ல்ெகாண் , ேத யச ்

ற் ப் ற அைமப்  ((NEA) மற் ம் ங்கப் ர ்உண  அைமப்  ((SFA) 
இரண் ம், அைனத்  பங் தாரரக்ைள ம் ெநாவல் ெகாேரானா 

  பரவைல இயன்ற அள  ைறக்க, அ கபடச்  த்தம் மற் ம் 
தனிநபர ் காதார பழக்க வழக்கங்கள் கைடப் க்கப்ப வைத 
உ ெசய்ய ம் தல் ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள வ த் ன்றன.   
 

2 ெபா  காதாரதை்தப் பா காக்க ம், உண க் கைட வளாகத் ற்  
வந்  உணவ ந் ம் வைக ல் வா க்ைகயாளரக்ளிடம் நம் க்ைக 
ஏற்ப த்த ம், உண  நி வன உரிைமயாளரக் க்  உயரத்ர த்தம் 
மற் ம் காதாரதை்தக் கைடப் க் ம்ப  அ த்தப்ப ற . 
ேம ம் இவ்வா  ெசய்வ  கைடக்காரரக் ம், ஊ யரக் ம் நல்ல 

த்தம் மற் ம் காதாரத்ைதக் கைட க் றாரக்ள் என்ற  
உ ைய ெபா மக்க க்  அளித் ம்.  

 
3 SFA மற் ம் NEA ன்வ ம் நல்ல நைட ைறகைள உடன யாக 

அமல்ப த் ம்ப  பரிந் ைரக் ன்றன.  
 

a) தனிநபர் காதாரம்  
 

ஊ யரக் க்  நிைன ட்டப்பட ேவண் யைவ:  
 அவரக் ைடய உடல் ெவப்பத்ைத ெதாடரந்்  கண்காணிக்க 

ேவண் ம்.  
 உடம்  சரி ல்ைலெயன்றால் ேமற்பாரை்வயாளரிடம் 

ெதரி த் ட் , ம த் வைரச ் ெசன்  பாரக்்க ேவண் ம். 
சகப்பணியாளரக்ளிட ந்  ல  இ க்க ேவண் ம்.  

 அவரக் க்  இ மல் இ ந்தாேலா, சளி ( க் ல் நீரவ் தல்) 
இ ந்தாேலா கக் கவசம் அணிந் ட ேவண் ம்.  

 இ ம்ேபா  அல்ல  ம் ம்ேபா  வாைய ஷ் த் தாைளக் 
ெகாண்  க்ெகாள்ள ேவண் ம், பயன்ப த் ய ஷ் த ்
தாைள உடன யாகக் ப்ைபத ் ெதாட் ல் ேபாட் ட 



 
 

ேவண் ம்.   ைகைய தண்ணீைர ம், ேசாப்ைப ம் பயன்ப த்   
வ மாக நன்  க வ ேவண் ம்.  

 அவரக்ள் ைக ல் இ க் ம் ண் அல்ல  ெவட் கள் 
அைனத்ைத ம் நீர் காத ளாஸ்டரக்ைளக் ெகாண்  ட 
ேவண் ம்.  

 நல்ல க வைறப் பழக்கங்கைளப் ன்பற்ற ேவண் ம். (எ.கா. 
பயன்ப த் யப் ற  நீர் ைசக்க ைய அ த்த ேவண் ம்).   

 நல்ல தனிநபர ் காதாரத்ைதக் கைட க்க ேவண் ம். (எ.கா. 
த்தம் ெசய்தப் ற , ப்ைப அல்ல  மற்ற அ க் ப் 

ெபா டக்ைளப் ைகயாடல் ெசய்தப் ற , மற் ம் க வைறக் ச ்
ெசன்  வந்த ற ). 

 த்தம் ெசய் ம்ேபா ம், க கைள ைகயா ம்ேபா ம், 
ைக ைறகைள ( ள ஸ்) பயன்ப த்த ேவண் ம்.  

 ேமைச  ட் செ்சல்லப்பட்ட, பயன்ப த்தப்பட்ட ஷ்  
தாள்கள் மற் ம் பல் த் ம் ச் கள் ேபான்றவற்ைற 
அகற் ம்ேபா   ைக ைறகைளப் பயன்ப த்த  ேவண் ம். 
ஒ ைறப் பயன்ப த் யக் ைக ைறகைள ம ப ம் 
பயன்ப த்த டா .  

 அ க்  ைக ைறகைள அணிந் க் ம் ைககைளக் ெகாண்  
கம், ைககள் ேபான்ற ஆைடயால் டப்படாத உடல் 

பாகங்கைளத் ெதா வைதத் த ரக்்க ேவண் ம்.   
 பயன்ப த் யப் ன் த்தம் ெசய் ம் சாதனங்கைள உடேனேய 

க ,  நீக் ம் நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 

b) உண ச ் காதாரம்  

 ஊ யரக் க்  உடல்நலம் சரி ல்ைலெயன்றால் 
(உதாரணத் ற் , வாந் , வ ற் ப்ேபாக்  அல்ல  காய்சச்ல் 
இ ந்தால்), அவரக் க்  ேநாய்ெதாற்  உள்ள காயங்கள் 
இ ந்தால், ேதா ல் ேநாய்தெ்தாற்ேறா ண்ேணா இ ந்தால், 
அவரக்ள் உண த் தயாரிக்கேவா, உணைவக் ைகயாளேவாக் 

டா .   
 அைனத்  ெபா டக் ம் உரிமம் ெபற்ற உண ப்ெபா ள் 

கைடகளி ந்  வாங்கப்ப வைத உ ெசய் ட ம்.  
 உணைவ ைமயாக சைமத் ங்கள். டான உணைவ 60oC-

க்  ேமல் ைவத் ங்கள்.  
 உண  மா ப்ப வைதத் த க்க அவற்ைற ஒ ங்காக 

ைவ ங்கள்.  
 ேதைவப்ப ம் இடங்களில் பரிமா வதற்  கரண்  

ெகா த் ங்கள்.  



 
 

 தனிப்படட் உைடைமகைள உண த் தயாரிக் ம் ப களில் 
ைவக்கா ரக்ள். தனிப்படட் உைடைமகைள ைவப்பதற்   
தனியாக லாக்கர ்ப க்  ஏற்பா  ெசய் ட ேவண் ம்.  

 ரிசல் ந்த அல்ல  உைடந்த தட் , வைளகைள 
பயன்ப த்தா ரக்ள், ஏெனன்றால் அவற் ல் கள் 
தங் க்கக் ம்.  

 அயல் மா ப்ப தைலத ் த க்க, சைமத்த மற் ம் சைமக்காத 
உண க க்  தனித்தனி  ெவட் ம் பலைககள், கத் கள் மற் ம் 
ஏைனய உபகரணங்கைளப் பயன்ப த் ங்கள்.   

 உணைவக் ைகயா ம்ேபா  ஒ ைற மட் ம்  
பயன்ப த்தக் ய ைக ைறகைளப் பயன்ப த் ங்கள்.  

 சைமக்காத உண , மற் ம் சைமதத் / சாப் டத் தயாராக உள்ள 
உண கைளத் தனித்தனியாக பா காத் ங்கள்.  

 உண த் தயாரிக் ம் ப கைள ம், வளாகங்கைள ம் 
த்தமாக ம், ச் கள் இல்லாம ம் ைவத் க்ெகாள் ங்கள். 

உண த் தயாரிக் ம் ேமற்பரப் , பாத் ரங்கள் மற் ம் 
சைமக் ம் உபகரணங்கள், த்தமாக இ ப்பைத ம், நல்லப் 
பராமரிப் ப் பழக்கவழக்கங்கள் கைட க்கப்ப வைத ம் 
உ ெசய் ங்கள்.  

 
c)  பராமரிப்  / ப்ைப நிரவ்ாகம்  

 
 ன ம் த்தம் ெசய்வதற் ம், பராமரிப்  நடவ க்ைகக க் ம் 

ஒ  பணியாளர ் ைவ நிய த் ங்கள்.  
 அ க்க த் ெதாட் ப்  பயன்ப த்தப்ப ம், கத க் ைகப் கள் 

மற் ம் ேமைச ேமற்பரப்  ேபான்ற  இடங்கைள   
நா னிகைளக் ெகாண்   நீக்கம் ெசய் ங்கள்.    

 ெபா டக்ள் ைறயாக ேச த்  ைவக்கப்பட ேவண் ம், 
வளாகத்ைத த்தம் ெசய்வதற்  வச யாக ெபா டக்ள் எல்லாம் 
தைர ந்  ேமேல அ க்  ைவக்கப்பட ேவண் ம்.  

 சைமயலைறக் , கால்களால் றந்  டக் ய, ளாஸ் க் 
ைபகள் ேபாடப்பட்ட, இ க்கமாக டக் ய கள் ெகாண்ட 

ப்ைபதெ்தாட் கைள அளித் ங்கள்.  
 ப்ைபத ்ெதாட் கள் எல்லா ேநரத் ம் டப்பட் ப்பைத ம், 

அ ள்ள ப்ைபகள் ன ம் அகற்றப்ப வைத ம் உ  
ெசய் ங்கள்.  

 ந் யக் ப்ைபக் க கைள உடன யாக த்தம் 
ெசய் ங்கள்  

 ன ம் க கைள அகற்ற உரிமம்ெபற்ற ப்ைப 
ஒப்பந்தக்காரரக்ைள அமரத்் ங்கள்.  



 
 

 ஒவ்ெவா  வரத்்தக நாளின் ம் அைனத்  ப்ைபத் 
ெதாட் கைள ம் க ,  நீக்கம் ெசய் ங்கள்.   

 
d) க வைறகள்  

 
 அ க்க த் ெதாட் ப் பயன்ப த்தக் ய தண்ணீர ் ழாய்கள், 

கத  / ண்  / நீரெ்தாட் ப் கள், இ க்ைககள் மற் ம் அதன் 
கள், ைகக்க ம் ெதாட் , கத க் ைகப் கள், 

ெபாத்தான்கள் மற் ம் ஸ் ட் கள் ஆ யவற்ைற   
நா னிகைளக் ெகாண்  தவறாமல் த்தம் ெசய் ங்கள்.  

 க வைற தாள்கள், கா தத் வாைலகள் 
(ெகா க்கப்பட் ந்தால்) அல்ல  ைக உலரத்் ம் க கள் 
மற் ம் ரவ ேசாப் ஆ யவற்ைற எல்லா ேநர ம் ேபா மான 
அள  ெகா த் ங்கள்.  

 எல்லா ேநர ம் க வைற தண்ணீரத்் ெதாட்  மற் ம் 
நீர் ைசக்க  நன்  ேவைல ெசய் ம் நிைல ல் இ ப்பைத 
உ  ெசய் ங்கள்.  

 அைனத்  க வைறக் ழாய்கள் மற் ம் 
ெபா த்தப்பட் க் ம் சாதனங்கள் நன்  ேவைல ெசய் ம் 
நிைல ல் இ ப்பைத உ  ெசய் ங்கள்.  
  

e) ேநாய்ப்பரப் / ச் க் கட் ப்பாட் த் ட்டம்  
 

 ச் கள் இல்லாமல் இ ப்பதற்  உண க் கைட வளாகத் ல் 
உண த் கள்கள் இல்லாமல் ெசய் ங்கள்.  

 ன ம் உண க் கைட வளாகத்ைதப் பரிேசா த்  
ேநாய்ப்பரப் கள் வள ம் சாத் ய ள்ள இடங்கைள 
அகற் ங்கள்.  

 ெகா க் ம் லங் களின் வைலகள் அல்ல  எசச்ங்கள் மற் ம் 
கரப்பான் ச்  எசச்ம் ேபான்ற ேநாய்ப்பரப் / ச் களின் 
பா ப்  இ ப்பதற்கான அ கள் இ க் றதா என்  
பா ங்கள்.     

 ேவைல டத் ல் ச் க் கட் ப்பாடை்ட அமல்ப த்த, 
ப ெசய்யப்பட்ட ேநாய்ப்பரப் // ச் க் கட் பாட்  
நி வனத்ைத நா ங்கள் .  

 
4 ேமேல ப் டப்பட் ள்ள நைட ைறகைள அமல்ப த்த உங்கள் 
ஒத் ைழப்ைப நா ேறாம்.  
 
ேத யச ் ற் ற அைமப்  & ங்கப் ர் உண  அைமப்   


