
யாழ் குடா நாட் டில் டடங் குத் ட�ாற்று மற் றும் 
நுளம்பு நநாய்க்ா வி ் ளின் பர வல்

ருபதாம் நூற்ாண்டின் ததாடக்கத்திலி
ருந்துஇலங்்கயில்தடஙகுந�ாய்த்தாக
்கம்இருந்தநபாதும், 1990்களில்தடஙகு
்ைரசின் �ான்கு தெநரா்டப்கள் (DEN1
DEN4) இலங்்கயில் ்கண்டறியபபடடது

டன் தடஙகு ந�ாய்ப பரைலும் அதி்கரித்துள்்ளது.
யாழ்குடா�ாட்டபதபாறுத்தை்ரதடஙகுந�ாய்க
்காவியானஈடிஸ்நு்ளமப்ு்களின்பரைல்நீண்ட்கால
மா்க பதிைாகியிருபபினும், 2009 ககு முன்னர்
இஙகு தடஙகு ததாற்ா்ளர்்களின் எண்ணிக்்க
மி்கககு்்ைா்கஇருந்தது,2008இல்58ததாற
்ா்ளர்்கள் மடடுநம பதிைாகியுள்்ளனர், இதனால்
தடஙகு்ைரஸின்சுழறசியும் கு்்ைா்க ்காணப
படடது. ைடககு கிழககில் மூன்று தொபதங்க்ளா்க
�்டதபற்உள்�ாடடுபநபார்,யாழ்குடா�ாடடுககும்
ஆ்னயி்வூடான�ாடடின்ஏ்னயபகுதி்களுககு
மான மக்களின் சுதந்திரமான பயணத்தில் தாக
்கத்்தஏறபடுத்தியிருந்தது.
நமமாதம்2009இல்உள்�ாடடுபநபார்முடிவுககு
ைந்துA9பா்ததி்க்கபபடடதும்யாழ்குடா�ாடடில்
பதிைானதடஙகுந�ாயா்ளர்்களின்எண்ணிக்்க
யில் படிபபடியான அதி்கரிபபு அைதானிக்கபபட
டது.2009 மறறும் 2010 இல் மு்்நய 422
மறறும் 2648 ந�ாயா்ளர்்கள்இனங்காணபபடட
னர். யாழ்பபாணத்தில்முன்புஎபநபாதுமில்லாத
ை்்கயில்�ான்குதெநரா்டப்களின்புழக்கத்துட
னான தடஙகு ந�ாயா்ளர்்களின் எண்ணிக்்க
யின்ெடுதியானஅதி்கரிபபுககுயாழ்குடா�ாடடுககு
உள்ந்ளயும்தைளிநயயுமானசுதந்திரமானமக்கள்
நபாககுைரத்நத ்காரணமா்க அ்மந்தது. நைறு
பல�ாடு்களிலும்இவைா்ானநி்கழ்வு்கள்பதிைா
கியுள்்ளன.
யாழ் குடா�ாடடில் தடஙகு ந�ாய் பரவுதல் பருை
்காலத்துடன்ததாடர்பு்டயது.தெபதரம்பர்மறறும்
தபபரைரி மாதங்களுககு இ்டயில் ைரும் பருை
ம்ழ ்காலத்தில் கூடிய்ளைான ந�ாய்த் ததாறறு
்காணபபடும.்ம்ழவீழ்ச்சிமறறும்தடஙகுந�ாயா
்ளர்்களின் எண்ணிக்்க அதி்கரிபபுககு இ்டநய
ஒரு ந�ர்ம்்யான ததாடர்பு இருபபதுடன் முந்
்தய மாதத்தின் ம்ழவீழ்ச்சிககும் நு்ளம்பு
குடம்பி்களின் தபருக்கத்துககும் இ்டநய ்கணி
ெமா்கததாடர்புஅைதானிக்கபபடடுள்்ளது.

யாழ்.குடா�ாடடில்மு்்நய2019மறறும்2020
ஆம்ஆண்டு்களில் தமாத்தம் 8ஆயிரத்து 261
மறறும் 2ஆயிரத்து 157 தடஙகு ந�ாயா்ளர்்கள்
பதிைாகியுள்்ளனர் (படம்–1) அத்துடன் நம 2021
ை்ர105ததாற்ா்ளர்்கள்மடடுநமஇனங்காணப
படுள்்ளனர்.

ட்ாநரானாத் ட�ாற்று பர வ லும் நாடு முட்க் மும்
�ாடடில்முதலாைதுத்காவிட 19ந�ாயாளி2020
ஜனைரியில் இனங்காணபபடடதுடன் முதலாைது
த்காவிட 19ததாறறுககுள்்ளானஇலங்்கபிர்ஜ
2020 மார்ச் மாத ததாடக்கத்தில் அ்டயா்ளங
்காணபபடடார்.அதன்பின்னர்உறுதிபபடுத்தபபடட
ததாற்ா்ளர்்களின் எண்ணிக்்க 2020 மார்ச்
இறுதிககுள்122ஆ்கஉயர்ந்தது.யாழ்.மாைடடத்
தில்முதலாைதுத்காவிட19ததாற்ா்ளர்22மார்ச்
2020 இல் இனங்காணபபடடார். இந்நி்லயில்
த்காநரானாபபரை்லக்கடடுபபடுத்தும்ந�ாககுடன்

2020மார்ச்20முதல்ஒருமாதத்துககுமாைடடங
்களுககு இ்டயிலான பயணத்த்டயுடன் கூடிய
�ாட்ளாவியதபாதுமுடக்கம்அமுல்பபடுத்தபபடடது.
பின்னர்த்காழும்பு,்கம்பஹா,்களுத்து்்,்கண்டி
மறறும்புத்த்ளம்ஆகியமக்கள்அடர்த்தியா்கைாழ்
கின்்மாைடடங்கள்தவிர்ந்தஏ்னயமாைடடங்க
ளில் நம 11, 2020 முதல் பகுதிய்ளவிலான அர

ொங்க நிறுைனங்களின் தெயறபாடு்க
ளுககுஅனுமதிைழங்கபபடடது,
ஆனால் பாடொ்ல்கள் குறிபபிடட சில
தரங்க்்ளத் தவிர ஏ்னயைறறிறகும்,
பல்்க்லக்கழ்கங்கள்உடபடஅ்னத்து
்கல்விொர் நிறுைனங்களும் ததாடர்ந்து
மூடபபடடிருந்தன. தபாது முடக்கம் மற
றும் மாைடடங்களுககு இ்டநயயான
பயணக்கடடுபபாடு்கள்2020ஜூன்மாத
இறுதியில் இருந்துமுறறிலுமா்க நீக்கப
படடு, நமறகு மா்காணத்்தத் தவிர
அ்னத்துபாடொ்ல்களும்2021ஜன
ைரி 11 முதல் ்கறபித்தல் மறறும் ்கற்ல்
�டைடிக்்க்களுக்கா்கதி்க்கபபடடன.

2020ஆம்ஆண்டில் மு்்நய 42ஆயிரத்து
702மறறும் 122த்காவிட 19ததாற்ா்ளர்நதசிய
அ்ளவிலும,்யாழ்மாைடடத்திலும்பதிைாகியுள்்ளனர்,
அநதெமயம் இந்த எண்ணிக்்க 2021 ஏபரல்
இறுதிககுள்மு்்நய63ஆயிரத்து782மறறும்
ஆயிரத்து304ஆ்கஉயர்ந்துள்்ளது.

யாழ் குடா நாட் டில் டடங்கு நநாய பர வு � லில் 
முட்க்ம்  மற் றும் பய ண்க்ட் டுபபா டு ளின் �ா்க்ம்
த்காநரானாத்ததாற்்க்கடடுபபடுத்தும்ை்்கயில்
உல்க�ாடு்கள்முடக்கம்மறறும்ெமூ்கஇ்டதைளி
நபணும்விதிமு்்்க்்ளஅமுலாககுைதன்மூலம்
தபாதுமக்களின்�டமாடடத்துககு்கடு்மயான்கட
டுபபாடு்க்்ள விதித்தன. இதறகு இலங்்கயும்

விதிவிலக்கல்ல,ததாற்ா்ளர்்களின்
எண்ணிக்்க அதி்கரிக்க ஆரம் 
பித்த ெமயத்தில் பகுதிய்ளைான
மறறும் �ாடு தழுவிய முடக்கல்
தெயறபாட்ட முன்தனடுத்தது,
த்காநரானாகத்காத்தணியின்உரு

ைாக்கத்தின்அடிபப்டயில்முடக்கலுக்கானந�ரம்
மறறும் அமுல்படுத்தபபடும் பகுதியில் நைறுபாடு
்காணபபடடது.
எல்நலாராலும் எதிர்பார்க்கபபடடது நபால இவைா
்ானமுடக்கங்கள்உல்க�ாடு்களின்தபாரு்ளாதா
ரத்தில் தாக்கத்்த ஏறபடுத்தியுள்்ளநபாதிலும் சில
�ன்்ம்களும்நி்கழ்ந்துள்்ளன.
இந்த முடக்கங்களின் இ்ணவி்்ளவு்கள், பல்
நைறுபடட மனிதர்்களுககி்டநயயான ததாடர்பு
விகிதங்க்்ளஅதி்கம்ொர்ந்துள்்ளததாறறுந�ாய்
்களின் பரைல் இயக்கவியலில் மாற்த்்த ஏறப
டுத்தியிருக்கலாதமனஆய்ைா்ளர்்கள் ்கருதுகின்்
னர். �ாடடுககு �ாடு மாறுபடும் முடக்கங்களின்
ந�ரம்,்காலம்மறறும்தீவிரத்துடன்கூடிய2020
ஆம்ஆண்டில்அமுல்படுத்தபபடடமுடக்கஅ்ல
யானது,மனிதததாடர்புவிகிதங்கள்,ந�ாய்்கடடுப
பாடுமறறும்்கண்்காணிபபுஆகியைறறில்ஏறபடும்
மாற்ங்கள்பூந்கா்ளரீதியிலானஇயற்்கபரிநொ
த்னயில் தடஙகு்ைரஸின் பரை்ல எவைாறு
பாதிககின்்ன என்ப்தக ்காண ஒரு தனித்துை
மானைாய்ப்பஅளித்துள்்ளது.
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படம் 1:  2017 -மம 2021 காலபப கு தி யில் யாழ் குடா நாட் டில் 
பதி வா கி யுள்ள டடங்கு ட�ாற்ா ்ளரகள

சின்னத்தம்பி ந�ோபிள் சுநேந் தி ேன,
ந�ோகிலோ சிவ போ ல கி ருஷ்ணன

விலங் கி யல் துற், யாழ். பல்க றலகக ழ கம்
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முடக்கத்தால் யதாழ்.குடதா நதாட் டில் 
டடங் குப் பர வ லி லும் சதா் ்க மதான 
விளைவு ஏறபட் டுளைது. 2019 
ஆம்  ஆண் டில் ட்கதாரரதா னதாத 
ட்தாற றுககு முனனர், யதாழ் மதாவட்
டத தில் 8ஆயிரதது 261 டடங்கு 
ரநதாயதா ைர்்கள பதி வதா கி யுளை னர். 
2020 ஆம் ஆண்டு, ட்கதாரரதா னதாத 
ட்தாற றுக ்கதாலத தில் பதி வதா கிய 
டடங்கு ரநதாயதா ைர்்க ளின எண்
ணிகள்க 2 ஆயிரதது 157 ஆ்க வும,் 
2021 இன மு்ல் நதானகு மதா்ங்
்கள வளர பதி வதா கிய டடங்கு ரநதாயதா
ைர்்க ளின எண் ணிகள்க 94 ஆ்க
வும் ்கதாணப்ப டு கின்றது (படம் 2). 
இங்கு ஒரு குறிப் பி டத்க்க அம் சம் 
எனன டவ னில், 2020 ட்தாடக்கம் 
ஏப்ரல், 2021 வளர யதான ்கதாலப் பகு தி யில் பருவ மளைக்கதா
லங்்க ளில் (டசப்டரம ்பர் –டபப்ரவரி) கூட குள்றந் அைவு 
டடங்கு ரநதாய் பர வரல நி்கழ்ந துளைது (படம் 2). எனரவ 
இங்கு பதி வதா கி யுளை டடங்கு ரநதாயதா ளி ்க ளின ்ர வு ்கள, 
ட்கதாரரதா னதாத ட்தாறள்றக ்கட் டுப்ப டுத் அமு லதாக்கப்பட்ட 
முடக்கம், பய ணத்ளட மற றும் சமூ்க இளட டவளி ரபணும் 
டசயறபதா டு ்கள டடங்கு ளவர ஸின பர வ லில் ஆை மதான ்தாக
்கதள் ஏறப டுத தி யுளைன எனப ள்த ட்ளி வதா ்கக ்கதாட் டு
கின்றது.
இருப் பி னும், டடங்கு ரநதாயதா யைர் குள்ற வ ளடந் ் ளமககு 
ட்கதாவிட்–19 ட்தாறறு மற றும் ்கட் டுப்பதா டு ்கள ்கதார ண மதா்க 
எழுந துளை பி்ற சதாத தி ய மதான பங்்க ளிப் புக ்கதார ணி ்க ளை யும் 
்கருத தில் ட்கதாளை ரவண் டும். ட்கதாவிட் 19 ட்தாறறு மற றும் 
டடங்கு ரநதாய் இரண் டும் டபதாது வதான ஆரம ்ப ்கதால மருத துவ 
அறி கு றி ்களை டவளிப்ப டுத து வ ்தால் ரநதாளய ரவறு ப டுத தி
ய றி ் லில் சிக்களல ஏறப டுத து கின்றன. அத து டன ட்கதாவிட் 
–19 ரநதாயதா ளி ்க ைதா்க அளட யதா ைம் ்கதாணப்பட்டு, ்னி ளமப்
ப டுத்ப்ப ட லதாம் என்ற பயத தில் ரலசதான டடங்கு ட்தாறறு 
உளை வர்்கள மருத துவ சிகிசளச டப்ற ்யங் கு வ தும் ஒரு 
்கதார ண மதா்க இருக்க லதாம். ரவறு பட்ட ட்கதாவிட் –19 ்கட் டுப்பதா
டு ்கள ்கதார ண மதா்க ரநதாயதா ைர்்கள மருத துவ சிகிசளசளய 
உடன அணு ்க லில் சிக்க ரலறபட் டுளைளம (டடங்கு ரநதாய் 
பரி ரசதா ்ளன மற றும் பதிவு டசய்்ல்) பதி வு டசய்யப்பட்ட 
டடங்கு ரநதாயதா ைர்்க ளின எண் ணிகள்க குள்ற வ ்றகு மற
ட்றதாரு சதாத தி ய மதான ்கதார ணி யதா்க அளம கின்றது.

யாழ் குடா நாட் டில் குறைந் துள்ள டடங்கு நநாய் 
பர வ லும் அது சார் நுண்ண றி வும்
உரி மம் டபற்ற ்டுப் பூசி இல்லதா் நிளல யில், டடங்கு ரநதாய் 
பர வு வ ள்க குள்றப்ப ்ற்கதான ஒரர நட வ டிகள்க நுைம்பு 
ரநதாய்க்கதா வி ்க ளின ்கட் டுப்பதாடு மட் டுரம. டடங்கு நுைம்பு 
 ்க ளின பர வ லும் டடங்கு ்கடத துள்க வீ் மும், ்கதால நிளல, 
சனதட ்தாள்க அடர்ததி, மக்க ளின இயக்கம், மனி் சூை லில் 
நுைமப்ு குடமப்ி ்க ளின வைர்ச சிக்கதான வதாழ் வி டங்்கள கிளடத
்ல் மற றும் பயனபதாட் டில் உளை நுைம்புக்கதா வி ்க ளின ்கட்

டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள உள ளிட்ட பல ்கதார ணி ்க ளில்  
்ங் கி யுளைது. யதாழ்ப்பதா ணத தில் டடங்கு ரநதாய் பர வல் பரு
வ மளை ்கதாலம் மற றும் ஈடிஸ் நுைம்பு ்க ளின உயி ரி யல் 
்னளம ஆகி ய வற று டன ட்தாடர் பு ளட யது. 
சமீ பத திய ்கதாலங்்க ளில், யதாழ் குடதா நதாட் டில் உப்பு மற றும் 
மதாசு பட்ட நீர்ச சூை லில் டடங்கு நுைம்பு குடமப்ி ்க ளின வைர்சசி 
ஆய் வு ்கள மூலம் ்கண் டு பி டிக்கப்பட்ட து டன, அதி ்க ரித் 
டடங்கு ரநதாய் ்கடத துள்க மற றும் பர வல் அவ ்தா னிக்கப்பட்
டுளைது. 
இந நி ளல யில் ட்கதாவிட் ட்தாற றுக ்கதாலத தில் மக்க ளின இயக
்கம் மற றும் டடங்கு நுைம்பு ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள 
குள்றந துளை சம யத தில் யதாழ் குடதா நதாட் டில் குள்றந து விட்ட 
டடங்கு ரநதாய் பர வ லதா னது ட்தாற று ரநதா யி யளல புரிந து  
ட்கதாளவ  ்ற்கதான ரமல தி்க நுண்ண றி வு ்களை வைங் கி யுள
ைது.

டடங்குத் ட�ாற்று மற் றும் பர வு � லுக்ான றமய்யப் புளளி
டபதாது முடக்க மதா னது மக்க ளின நட மதாட்டம் மற றும் ரபதாக கு
வ ரதள் ்ளட டசய் யும் எனப ்தால், டடங் குப் ரநதாய் பர வல்  
அந் அந் இடங்்க ளில் பகி ரப்பட்ட்தா (ஒரர வீடு ்க ளில் 
வதிப்ர பதார் / வீடு ்க ளுககு வருள்க ்ரு ரவதார்) அல்லது 
ட்தாளல தூர பகிர்வு (பதாட சதாளல, ரவளல மற றும் பய ணம்) 
மூலம் நி்கழ்ந்்தா எனபள் மதிப் பி டு வ ்ற்கதான ஒரு ்னித
து வ மதான வதாய்ப்ளப வைங் கி யுளைது. திணிக்கப்பட்ட முடக்கம் 
மற றும் ்ளட டசய்யப்பட்ட மக்க ளின பய ணம் ஆகி யளவ 
டபதாது மக்களை ்ங்்கள வீடு ்க ளில் அளடந தி ருக்கச டசய்
துளைன. பதாட சதா ளல ்கள மற றும் பல்்க ளலக்க ை ்கங்்கள 
ரபதான்ற ்கல்வி நிறு வ னங்்கள மூடப்பட் டுளைன, அர சதாங்்க 
நிறு வ னங்்கள குள்றந் எண் ணிகள்க யி லதான ஊழி யர்்க ளு
டன இயங் கு கின்றன, டபதாதுக கூட்டங்்க ளுககுத ்ளட ்கள 
விதிக்கப்பட் டுளைன. 
நதாட் டில் மக்கள அடர்த தி யதா்க வதாழ் கின்ற மற றும் டடங்கு 
ரநதாய் பர வும் பதாரம் ப ரிய இட மதா்க விைங் கும் ரமறகு மதா்கதா
ணததுக்கதான பய ணம் அத தி யதா வ சிய ரசளவ ்க ளுககு மட்
டுரம அனு ம திக்கப்பட்டுளைது. இளவ அளனத தும் யதாழ் 
குடதா வில் டடங்கு ரநதாய் பர வு ் லதா னது உள ளூர் ட்கதாத் ணி
்க ளு டன அல்லது ஒரர குடும்ப உறுப் பி னர்்க ளுக குள மட் டுப்
ப டுத்ப்ப ட வில்ளல எனபள் .கூட்டதா்க சுட் டிக்கதாட் டு கின்றன. 
ஈடிஸ் ரநதாய்க்கதாவி நுைம்பு ்க ளின இருகள்க ஆண்டு முழு
வ தும் பதி வதா கி யி ருப்ப ர்தாடு, யதாழ் குடதா நதாட் டில் பல்ரவறு 
வள்க யதான நீர் வதாழ் வி டங்்க ளில் ஈடிஸ் நுைம்பு ்க ளின குள்ற 
விருததி பரு வங்்க ளின பர வல் உளை ரபதாதும் இங்கு டடங்கு 
ளவர ஸின பர வு ்ல் எங் கி ருநது ஆரம்பிக கின்றது எனபது 
ட்ளி வதா்க அறி யப்ப டதா் ஒன்றதா ்கரவ இருந்து. இந நி ளல யில் 
ட்கதாவிட்டுககு பினனதான ்றர பதா ள்ய நிளல ளம ்கள யதாழ்ப்
பதா ணத தில் டடங்கு ரநதாய் பர வு ்ல் உள ளூ ரில் பகி ரப்பட்டள் 
விட ட்தாளல தூர பகிர்வு (பதாட சதாளல, ரவளல மற றும் பிர யதா
ணம்) மூலரம நி்கழ்ந்து எனபள் எடுத துக ்கதாட் டு கின்றன.

டடங்கு நநாய் ்ட் டுப்பாட்டு நட வ டிகற் ்ள
யதாழ். குடதா நதாட் டில் டடங்கு நுைம்பி னங்்க ளின ட்தாடர்ச சி
யதான பர வல் ்கதாணப்ப டும்ரபதாதும் முடக்கல் ்கதாலத தில் சு்கதா
்தார அதி ்கதா ரி ்க ைதால் வீடு வீடதா்க டடங்கு ஒழிப்பு நட வ டிகள்க
்கள ரமறட ்கதாளைப்ப டதா் சம யத தில் குள்ற வ ளடந துளை 
டடங்கு ரநதாய் பர வும் வீ் மதா னது யதாழில் டடங்கு ரநதாய்த 
்தாக்க மதா னது ட்தாளல தூ ரப் பகிர்வு மூலரம நி்கழ் கின்றது, முக
கி ய மதா்க டடங்கு ஆபதது பகு தி ்க ளுக குச டசல் லும ்மற றும ்வரும் 
மக்க ளின இயக்கத து டன ட்தாடர் பு ளட யது எனபள் பரிந து ளரக
கின்றது. இருப் பி னும் யதாழ். குடதா வில் டடங்கு நுைம்பு ்கதாவி ்க
ளின ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள பிர ்தா ன மதா்க இருக கும் 
முடக்கததுககு பினனதான ்கதாலத தில் டடங்கு ரநதாய் பர வும ்முள்ற 
உன னிப்பதா ்கக ்கண்்கதா ணிக்கப்பட ரவண் டும்.

யாழ்.குடா நாட் டில் குறைந் துள்ள டடங்கு நநாய் 
பர வறை ட�ாடர்ந் தும் �க் றவத்�ல்
யதாழ் குடதா நதாட் டில் ்றர பதாது ்கதாணப்ப டும் குள்றந் அை வி
லதான டடங்கு ரநதாய் பர வும் நிளலளய ட்கதாவிட்–19 அல்லது 
முடக்க லுககு பிநள்ய ்கதாலங்்க ளில் கூட ்க்க ளவக்க உரிய 
சு்கதா ்தார அதி ்கதா ரி ்கள ்றர பதாது உளை நிளல ளமளய சரி
யதான முள்ற யில் ஆய்வுடசய்ய ரவண் டும,் முடக்கம், பயண 
்கட் டுப்பதாடு மற றும் ்ளட டசய்யப்பட்ட டபதாதுக கூட்டங்்கள 
ஆகி ய வற றின விளை வதா்க இங்கு டடங்கு ரநதாய் பர வு ்ல் 
குள்ற வதா்க இருக கின்றது. ஆனதால், ட்கதாவிட்–19 ட்தாற றுககு 
பிநள்ய ்கதால ்கட்டத தில் இந் நட வ டிகள்க ்க ளைத ட்தாடர 
முடி யதாது, டடங்கு நுைம்பு ்கட் டுப்பதாட்ளடரய பிர ்தா ன மதா்க 
டசயறப டுத் முடி யும். இருப் பி னும் மறு பு ்றம், புதிய டடங்கு 
ரநதாய் ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள மக்கள பய ணதள் 
்கட் டுப்ப டுத து வது ட்தாடர்பதா ்க வும், ட்தாளல தூர பகிர்வு பரி
மதாற்றததுக்கதான ்கதார ணி ்களை இல்லதா மல் டசய்்ல் அல்லது 
்கட் டுப்ப டுத து ்ல் ட்தாடர்பதா ்க வும் பரிந து ளரக்கப்ப ட லதாம். 
உ்தா ர ண மதா்க டடங்கு ரநதாய் பர வல் அதி ்க மதா்க உளை 
்கதாலங்்க ளில் நதாட் டின பி்ற பகு தி ்க ளில் இருநது டடங்கு 
ஆபதது பகு தி ்க ளுககு மக்கள டசல்வ ்ற கும் டவளி ரய று வ
்ற கும் ்கட் டுப்பதாடு விதித்ல், டடங்கு ட்தாற்றதா ைர்்கள ்கண்

ட றி யப்பட்ட பகு திளய முடக கு ்ல், டடங்கு 

ரநதாய் பர வும் பகு தி ்க ளில் உளை பதாட சதா ளல ்கள  மற றும் 
அலு வ ல ்கங்்கள ரபதான்ற டபதாது மக்கள ஒன று கூ டும் இடங்
்களை ஓர ைவு அல்லது முழு ளம யதா்க மூடு ்ல். இவவதா ்றதான 
நட வ டிகள்க ்கள மூலம் டடங்கு ரநதாய் பர வு ்ல் முனனர் 
்கதாணப்பட்ட பகு தி ்க ளில் டடங்கு ரநதாய் இல்லதா ட்தா ழிக்கப்பட்
டதால், உள ளூ ரில் டடங்கு ரநதாய் பர வ ளலத ்டுத்ல் மற றும் 
்க்க ளவத்ல் பற றிய நுண்ண றிளவ இளவ வைங் கும்.

பரிந்துரைகள்
ட்கதாவிட்19 ட்தாறறு பர வ லதா லும ்அ் ளனத ட்தாடர்நது அமு
லதாக்கப்பட்ட ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள ்கதார ண மதா்கவும் 
யதாழ் . குடதா நதாட் டில் டடங்கு ரநதாய் பர வல் குள்ற வ ளடந தி ருந்தா  
லும், டடங்கு ரநதாய் பர வு வ தில் ட்கதாவிட்19 ்கட் டுப்பதாட்டு நட
வ டிகள்க ்க ளின விளை வு ்களை புரிந து ட்கதாளை ரமல தி்க 
ஆய் வு ்கள ர்ளவப்ப டு கின்றன. அது வளர நுைம்பு ரநதாய்க
்கதா வி ்க ளின ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள டபதாது மக்கள 
விழிப் பு ணர்வு மற றும் பங்ர்கற பு டன பலப்ப டுத்ப்பட ரவண்
டும். யதாழ் மதாவட்டத தில் சு்கதா ்தா ரத துள்ற யின டபரும் பகு தி
யி னர் ட்கதாவிட்19 ்டுப்பு ட்தாடர்பதான ரவளலத திட்ட்ங்்க ளில் 
ஈடு பட அறி வு றுத்ப்பட் டி ருப்ப ்தால் சு்கதா ்தார அதி ்கதா ரி ்க ளின 
வீடு ்க ளுக்கதான ரமறபதார்ளவ மட் டுப்ப டுத்ப்பட் டி ருக கும். 
எனரவ நுைம்பு டபருக்கதள் ்டுக கும் நளட மு ள்ற ்களை 
சுய மதா ்கப் பினபற்ற டபதாது மக்கள ஊக கு விக்கப்பட ரவண்
டும். அத து டன டடங்கு நுைம்பு ்க ளின குள்றவைர்சசி பரு
வங்்கள உவர் நீர் மற றும் மதாசு பட்ட நீரில் வைர்ச சி ய ளட யக 
கூடும் எனப ்தால் அ வற றின டபருக்கதள் ்கட் டுப்ப டுத் 
பினவ ரும் விட யங்்க ளில் சு்கதா ்தார அதி ்கதா ரி ்கள ்கவ னம் 
டசலுத து வ ர்தாடு டபதாது மக்கள மத தி யி லும் அளவ ட்தாடர்
பதான விழிப் பு ணர்ளவ ஏறப டுத் ரவண் டும்.
(i)  ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்கள மி்க வும் பய னுளை ்தா்க 

இருக கும் இடங்்கள, வதாழ் வி டங்்கள மற றும் ரநரங்
்களை அளட யதா ைம் ்கதாணு ்ல்.

(ii)  ்கழிவு மு்கதா ளமத து வதள் ரமம் ப டுத து வ ்ற்கதான 
ர்ளவளய சுட் டிக்கதாட் டு ்ல்.

(iii)  உவர் நீர் வதாழ் வி டங்்கள, ரமறப ரப்பு வடி ்கதால்்கள மற
றும் வீட்டு கிண று ்க ளுககு நுைம்புக ்கட் டுப்பதாட்டு நட
வ டிகள்க ்களை விரி வதாக்கப்ப ட ரவண் டி ய ்ன முக கி  
யத து வதள் எடுத துக்கதாட் டு ்ல்.

(iv)  தி்றந் ரமறப ரப்பு வடி ்கதால்்களை நிலத்டி வடி ்கதால்்க
ைதா்க மதாற்ற ரவண் டி ய ்ன அவ சி யதள் மீண் டும் 
வலி யு றுத து ்ல்.

(v)  யதாழ். குடதா நதாட் டில் நுைம்பு குடம்பி ்களை தி்றம் பட 
அ்கற று வ ்தா்க முனனர் நிரூ பிக்கப்பட்ட குடம்பி  யுண்
ணும் மீன்களை நன னீர் மற றும் உவர் நீர் வீட் டுக 
கிண று ்க ளில் வைர்ப்ப ்ன அவ சி யதள் வலு வூட் டு ்ல்.

(vi)  வீட் டுக கிண று ்கள மற றும ்நீர் ரசமிப்பு ட்தாட் டி ்க ளுககு 
நுைம்பு ்டுப்பு வளல ்களை ரபதாட ரவண் டி ய ்ன அவ
சி யதள் வலி யு றுத து ்ல்.

(vii)  ஈடிஸ் நுைமப்ு ரநதாய்க ்கதா வி ்க ளின நிள்ற யு டலி மற றும் 
குள்ற வைர்ச சிப் பரு வங்்கள பற றிய ்கண்்கதா ணிப்பு 
மற றும் ஆரதாய்ச சிளய ரமம் ப டுத து வ ்ன அவ சி
யதள் அடிகர ்கதா டிட் டுக ்கதாட் டு ்ல்.

முடிவுரை
இலங்ள்க யில் ட்கதாவிட்–19 பர வ ளலக ்கட் டுப்ப டுத் நளட மு
ள்றப்ப டுத்ப்பட்ட முடக்கம,் அ் னு டன ட்தாடர் பு ளடய பயண 
மற றும் ஒன று கூ ட லுக்கதான ்கட் டுப்பதா டு ்க ளின விளை வதா்க 
யதாழ் குடதா நதாட் டில் டடங்கு ரநதாய் பர வல் மி்கக குள்ற வ ளடந
தி ருக கின்றது. இவவதாறு குள்றந துளை டடங்கு ரநதாய் பர வ
லில் ட்கதாவிட்–19 ட்தாறறு ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்க ளின 
்தாக்கதள் மதிப் பி டு வ ்றகு ரமல தி்க ஆய் வு ்கள ர்ளவ. 
இளவ ட்கதாவிட்–19 ட்தாற றி லி ருநது மீளும் ்கதாலங்்க ளில் 
டடங்கு ரநதாய் ்கட் டுப்பதாட் டில் வரும் சவதால்்களை எதிர்
ட்கதாளை அவ சி ய மதா னளவ. எனரவ நுைம்பு ரநதாய்க ்கதா வி
்க ளின ்கட் டுப்பதாட்டு நட வ டிகள்க ்க ளுககு ரமல தி ்க மதா்க புதிய 
டடங்கு ்கட் டுப்பதாட்டு உத தி ்களை அளட யதா ைம ்்கதாண சு்கதா ்தார 
அதி ்கதா ரி ்கள ஆரதாய்சசி நிறு வ னங்்க ளு டன டநருக்க மதா்க 
பணி யதாற்ற ரவண் டும்.
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( ரநறள்றய ட்தாடர்சசி...)

சின்னத்தம்பிந�ோபிள்சுநைந்திைன,
நகோகிலோசிவபோலகிருஷ்ணன

விலங்கியல்துமை,யாழ்.பல்்கமலக்்கழ்கை்


