உடனடி வெளியீட்டிற் காக
1 ஜுலை 2021
தடுப் பூசி
செலுத்துவதில்
அனைவருக்கும்
ெமத்துவம் :
அனைவரும்
பாதுகாப் பாக இல் னலசெை்றால் ொருமம பாதுகாப் பாக இல் னல
தடுப் பூசி செலுத்துவதில் அனைவருக்கும் ெமத்துவத்திற் கு உதவுவதற் காகெ்
ெர்வமதெ
ெமுதாெத்திை்
ஆதரவினைப்
சபறக்
சகாவிட்
19
பதிற் செெற் பாட்டுக்காை சிவில் ெமூகக் கூட்டு அனைப் பு விடுக்கிை்றது.
தடுப்பூசி
வெலுத்துெதிை்
அலனெருக் கும்
ெமத்துெத்திலன
முன் னுரிலமப்படுத்துமாறு வகாவிட் 19 பதிற் வெயற்பாட்டுக்கான சிவிை் ெமூகக்
கூட்டு
அலனத்து
நாடுகலளயும்
வெண்டுகின் றது.
வெயற்திறன் மிக்க
தடுப்பூசிவயற் றை்
நிகழ் ெசி
் த்திட்டத்திலன
முகாலமத்துெம்
வெய் ெதற் காக
மிலகயாகத் தடுப்பூசிகலளயும் ஏலனய ெளங் கலளயும் வகாண்டுள் ள நாடுகள்
உைகம் முழுெதும் தடுப்பூசிகலளப் பகிர்ந்துவகாள் ள வெண்டுவமனெ் சிவிை்

தடுப் பூசி செலுத்துவதில்
அனைவருக்கும்
ெமத்துவம் , அனைவரும்
பாதுகாப் பாக
இல் னலசெை்றால் ொருமம பாதுகாப் பாக இல் னல எனும்
ெமூகக்

கூட் டு

அலழப்பு

விடுக்கின் றது

–

வெய் தியிலன ெலியுறுத்திக் வகாழும் பிை் உள் ள வெளிநாட்டுத் தூதரகங் கள்
மற் றும்
ெர்ெவதெ
நிறுெனங் களின்
பிரதிநிதிகள்
ஆகிவயாருக்கு
அனுப்பிலெத்துள் ள கடிதங் களிை் சிவிை் ெமூகக் கூட்டு இந்த க் கரிெலணயிலன
வெளிப்படுத்தியுள் ளது. அவுஸ்திவரலியா, கனடா, இந்தியா, பிரான்ஸ், வஜர்மனி,
பங் களாவதஷ், இத்தாலி, ஜப்பான் , மவைசியா, வநதர்ைாந்து, வநார்வெ, பாகிஸ்தான் ,
வராமானியா, ரஷ்யா, சுவிட்ெர்ைாந்து, சீனா, இங் கிைாந்து, அவமரிக்கா ஆகிய
நாடுகளின் தூதரகங் களுக்கும் ஐவராப்பிய யூனியனின் தூதுக்குழுவுக்கும் ஐக்கிய
நாடுகள் மற் றும் உைக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் ெதிவிடப் பிரதிநிதிகளுக்கும்
சிவிை் ெமூகக் கூட் டு இந்தெ் வெய் தியிலன எடுத்துக்கூறியுள் ளது.
“அறிவியலினாை்
வதலெப்படுத்தப்படும்
விதத்திை்
மக்களுக்குத்
தடுப்பூசிவயற் றுெதற் கு மருந்துகலளக் கிலடக்கெ் வெய் ெதற் கான” வதலெயிலனக்
கூட்டு ெலியுறுத்துகின் றது. “விநிவயாகம் மற் றும் பகிர்ந்தளித்தை் ெங் கிலிகலளப்
பரெைாக்கி இறுக்கமான உரிமமளிக்கும் ெட்டங் களாலும் உற் பத்தி உரிலமப்
பாதுகாப்புக்களாலும் தலடப்படாது தடுப்பூசியிலன உற் பத்தி வெய் ெதற் கு அதிக
நாடுகலள
இயலுமாக்குமாறு
கூட்டு
அலழப்பு
விடுக்கின் றது.
இது
முன் வனப்வபாழுதும் நிகழ் ந்திராத ஓர் உைகளாவிய வநருக்கடியாகும் – சுரண்டை்
வமற் வகாள் ெதற் கு இது ஒரு ெர்த்த க ொய் ப்பை் ை.”
The Civil Society Collective for COVID-19 Response is a collective of civil society organisations that have come together to contribute
to the national COVID response efforts. The CSO collective primarily focusses on supporting most vulnerable groups affected by the
pandemic with emergency food and hygiene materials. It also advocates on issues that affect these vulnerable groups during the
pandemic. The CSO collective consists of 25 district representatives and 15 core group members at the national level coordinating the
response of participating CSOs throughout the country. For any details you may contact csocollectivesl@gmail.com

சுகாதாரத்திற் கான
அடிப்பலட
மனித
உரிலமயிலன
இயலுமாக்குெது
“தடுப்பூசிவயற் றை் ராஜதந்திரத்தினுள் ” அகப்பட்டுவிடக் கூடாது என் பலதயும்
உபாயமார்க்கமிகு பூவகாள அரசியை் வபரங் களுக்கு அது உட்பட்டுவிடக் கூடாது
என் பலதயும் கூட்டு ெலியுறுத்தியுள் ளது. ெர்ெவதெ ெமுதாயம் பாரிய அளவிைான
தடுப்பூசிவயற் றலுக்குக் கடப்பாடு பூணவெண்டும் என் பதுடன் வபரியம் லம மற் றும்
வபாலிவயா வபான் ற வநாய் களின்
வபாது நன் மதிப்புப் வபறும் ெலகயிை்
நடந்துவகாண்டது வபாை் அதன் முயற் சிகலள ஒன் றுகுவிக்கவெண்டும் .
உைகளாவிய வபருந்வதாற் று பதிற் வெயற்பாட்டின் மீதுள் ள புைலமெ் வொத்துக்
கட்டுப்பாடுகளுக்கு மறுசீராக்கை் களுடனான கட்டலமப்புெ் ொர்ந்த மாற் றத்திற் கு
இந்த முயற் சி அலழப்பு விடுப்பதுடன் உைகளாவிய ரீதியிை் தடுப்பூசிகள் உற் பத்தி
வெய் யப்படுெதலன
உறுதிப்படுத்
் துெதற் கு
வதாழிை் நுட்பத்தின்
பரந்த
அடிப்பலடயிைான பாெலனயிலனயும் ெளப் பகிர்விலனயும் ஊக்குவிக்கின் றது.
தடுப்பூசிக்
வகாலடகள்
மூைமான
வெளிநாட்டு
அபிவிருத்தி
உதவி
ெரவெற் கப்படுகின் றது
வமலும்
இதுவெ
குறுகிய
காைத்திை்
அதிகம்
வதலெப்படுகின் றது. ஆனாை் வபருந்வதாற் றுக்கான ஒரு பதிற் வெயற் பாட்டுப்
வபாறிமுலறயாக இது நீ ண்ட காைத்திை் வபாதாத ஒன் றாகக் காணப்படுகின் றது.
தடுப்பூசி வெலுத்துெதிை் அலனெருக் கும் ெமத்துெம் என் பது நாடுகளினுள் ளும்
ெமத்துெத்திலனத் வதலெப்படுத்துகின் றது. இைங் லகயிை் தடுப்பூசிவயற் றலிை்
பிராந்திய ஏற் றத்தாழ் வுகள் காணப்படுெலதயும் முன்களப் பணியாளர்கலள
விலைவகாடுத்துெ் வெை் ொக்கும் அதிகாரமும் மிக்கெர்களுக்குெ் சிறப்புரிலம
ெழங் கப்படும்
எண்ணற் ற
ெந்தர்பப
் ங் கலளயும்
சிவிை்
ெமூகக்
கூட்டு
வகாடிட்டுக்காட்டுகின் றது. வெளிப்பலடத்தன்லமயுலடய
திட்டம்
இன் றியும்
வபாதிய
வதாடர்பாடை்
இன் றியும்
நம் பத்தகுந்த
வெயன் முலறயின் றியும்
தடுப்பூசிவயற் றை் அமுை் படுத்தப்பட்டு ெருகின் றது என் பலதெ் சிவிை் ெமூகக்
கூட்டு அெதானித்துள் ளது. இருதரப்பு ரீதியாக அை் ைது உைகளாவிய வபாறிமுலற
மூைமாக இைங் ல கயிை் தடுப்பூசிவயற் றலுக்குெ் ெர்ெவதெ ெமுதாயம் பங் களிப்பு
ெழங் குகின் ற
காரணத்தினாை் ,
இைங் ல க
அரொங் கத்துடனான
கைந்துலரயாடை் களின் வபாது இந்தக் கரிெலணகலள எழுப்புமாறு ெம் பந்தப்பட்ட
நாடுகலள சிவிை் ெமூகக் கூட்டு வெண்டுெதுடன்
அரொங் கம் ெர்ெவதெ
ெமுதாயத்திடம்
இருந்து
வதலெப்படுத்தும்
வெளிப்பலடத்தன்லம
மற் றும்
ெமத்துெக் வகாட்பாடுகளுக்கு அதலன இலயபுறுமாறும் வெண்டுகின் றது.
தடுப்பூசிகளின் விநிவயாகம் மட் டுப்படுத்தப்பட்டுள் ளதாை் , வதலெ (சுகாதாரத்
துலறயின் முன்களப் பணியாளர்கள் , அத்தியாெசிய வெலெகள் மற் றும் இலண
வநாய் கலளக்
வகாண்டெர்கள்
ஆகிவயாலர
முன் னுரிலமப்படுத்தை் ),
வெளிப்பலடத்தன்லம மற் றும் ெமத்துெம் ஆகியெற்றின்
வகாட்பாடுகளின்
அடிப்பலடயிை்
தடுப்பூசி
ஏற் றுெலத
இைங் ல க
பின் பற் றவெண்டும் .
வெளிப்பலடத்தன்லம மிக்கதும் அறிவியை் ரீதியிைானதுமான தடுப்பூசிவயற் றை்
திட்டத்திலன
இைங் லக
அரொங் கம்
பின் பற் றுகின் றது
என் பலத
உறுதிப்படுத்துெதற் கு யுனிவெப் மற் றும் உைக சுகாதார ஸ்தாபனம் வபான் ற ஐநா
The Civil Society Collective for COVID-19 Response is a collective of civil society organisations that have come together to contribute
to the national COVID response efforts. The CSO collective primarily focusses on supporting most vulnerable groups affected by the
pandemic with emergency food and hygiene materials. It also advocates on issues that affect these vulnerable groups during the
pandemic. The CSO collective consists of 25 district representatives and 15 core group members at the national level coordinating the
response of participating CSOs throughout the country. For any details you may contact csocollectivesl@gmail.com

முகெர்கள்
உைகளாவிய
தடுப்பூசிவயற் றை்
நன் வகாலடகலள
ெெதிப்படுத்தவெண்டும் எனெ் சிவிை் ெமூகக் கூட்டு எதிர்பார்க்கின் றது.
இைங் லகயிை்
ொழ் ொதாரங் களின்
மீது
வபருந்வதாற் று
ஏற் படுத்தியுள் ள
தாக்கத்திலனயும் சிவிை் ெமூகக் கூட்டுக் வகாடிட்டுக்காட் டுெதுடன் ெறிய மற் றும்
பாதிப்புறுநிலையிலுள் ள குடும் பங் களுக்கு இைக்குலெக்கப்பட்ட உணவு நிொரண
உதவியிலன
ெழங் குெலதக்
கருத்திை் வகாள் ளுமாறு
வெளிநாடுகலளயும்
நிறுெனங் கலளயும் வெண்டுகின் றது.
வகாவிட் 19 பதிற் வெயற் பாட்டுக்கான சிவிை் ெமூகக் கூட்டானது சிவிை் ெமூக
நிறுெனங் களின் கூட்டாகும் என் பதுடன் இந்தெ் சிவிை் ெமூக நிறுெனங் கள் வதசிய
வகாவிட் பதிற் வெயற் பாட்டு முயற் சிகளுக்கு உதவுெதற் காக ஒன் றுவெர்ந்துள் ளன.
வபருந்வதாற் றினாை் பாதிக்கப்பட்டுள் ள மிகவும் பாதிப்புறுநிலையிை் உள் ள
குழுக்களுக்கு அெெர உணவு மற் றும் சுகாதாரப் வபாருட்கள் வகாண்டு உதவி
ெழங் குெதிை் சிவிை் ெமூகக் கூட்டு அடிப்பலடயிை் கெனம் குவிக்கின் றது.
வபருந்வதாற் றின் வபாது பாதிப்புறுநிலையிலுள் ள இக்குழுக்கலளப் பாதிக்கும்
பிரெ்சிலனகலளத்
தீர்ப்பதற் காகவும்
சிவிை்
ெமூகக்
கூட்டு
ஆதரித்து
ொதாடுகின் றது. நாடு முழுெதும் பங் குபற் றும் சிவிை் ெமூக நிறுெனங் களின்
பதிற் வெயற் பாடுகலள ஒருங் கிலணக்கு ம் 25 மாெட்டப் பிரதிநிதிகலளயும் 15
பிரதான குழு உறுப்பினர்கலளயும் சிவிை் ெமூகக் கூட்டு வதசிய மட்டத்திை்
வகாண்டுள் ளது.

The Civil Society Collective for COVID-19 Response is a collective of civil society organisations that have come together to contribute
to the national COVID response efforts. The CSO collective primarily focusses on supporting most vulnerable groups affected by the
pandemic with emergency food and hygiene materials. It also advocates on issues that affect these vulnerable groups during the
pandemic. The CSO collective consists of 25 district representatives and 15 core group members at the national level coordinating the
response of participating CSOs throughout the country. For any details you may contact csocollectivesl@gmail.com

