
 

 

வெளிநாடட்ு இல்லப் பணிப்வபண்கள் ஒன்றுகூடலலக் 

கலலப்பதற்கானக் கூடுதல் தடுப்பு நடெடிக்லககள் 

 

அன்பாரந்்த முதலாளிகளுக்கு, 

 

           21 மாரச் ்2020 அன்று, பரிந்துரரக்கபட்டப் பாதுகாப்பான 

இரடயெளிரெப் பின்பற்றுவதற்கான நடவடிக்ரககரள, மனித வள 

அரமசச்ு (MOM), இல்லப் பணிப்யபண்களுக்கான ரமெம் (CDE), யவளிநாட்டு 

இல்லப் பணிப்யபண்களுக்கான சமூக ஆதரவு மற்றும் பயிற்சி கழகம் (FAST) 

ஆகிெரவ யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் 

ஓர ்இரண அறிவிப்ரப யவளியிட்டது. 

 

 2.        24 மாரச் ்2020 அன்று, யகாவிட்-19 மமலும் பரவுவரதக் குரறக்கத் 

மதசிெ அளவில் மமலும் கடுரமொன நடவடிக்ரககரளப் பல-அரமசச்ு 

நிரலப் பணிக்குழு அறிவித்தது. 

 

 3.        யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் நம் வீட்டிமலமெ வசிக்கிறாரக்ள். 

சிலர ்சிறுவரக்ரளயும், முதிெவரக்ரளயும் கவனித்துக்யகாள்ளும் 

முக்கிெமானப் பணியில் ஈடுப்பட்டிருப்பதால், நமது குடும்பங்கரளப் 

பாதுகாக்க மனித வள அரமசச்ு கூடுதலான நடவடிக்ரககரள 

மமற்யகாள்ளும். 

 

வெளிநாடட்ு இல்லப் பணிப்வபண்களின் ஓய்வு நாள் குறித்த அறிவிப்பு 

 

4.        மதசிெ அளவில் மமலும் கடுரமொன நடவடிக்ரககள் 

மமற்யகாள்ளப்படுவதால், இந்தக் கால கட்டத்தில், தம் ஓெ்வு நாள்களில், 

யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் தங்கள் இல்லங்களிமலமெ 

இருக்குமாறு கடுரமொக அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். முக்கிெமான சிறு சிறு 

எடுபிடி மவரலகள் இருப்பின், யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் 

யவளியில் யசலவிடும் மநரத்ரதக் குரறத்துக்யகாண்டு, காரிெம் முடிந்ததும் 

வீடு திரும்ப மவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறாரக்ள். யவளிநாட்டு 

இல்லப் பணிப்யபண்கள் யதாடரந்்து நல்ல தனிப்பட்ட சுகாதாரத்ரதக் 

கரடப்பிடிக்க மவண்டும், மற்றவருடன் ரகக்குலுக்காமல் இருப்பது மற்றும் 

26 மாரச் ்2020 

 



உணவு பகிரந்்துக்யகாள்லாமல் இருப்பதன் மூலம், உடல் ரதீிொன 

யதாடரர்பக் குரறத்துக்யகாள்ளலாம், மற்றும் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர ்

பாதுகாப்பான இரடயெளிரெப் பின்பற்ற மவண்டும். 

 

5.       யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள், உட்புறங்களில் சந்திக்கும்மபாது, 

கூட்ட அளரவப் பற்றிெ ஆக அண்ரமயில் யவளியிடப்பட்ட 

விதிமுரறகரளப் பின்பற்றி நடந்துக்யகாள்ள மவண்டும். யபாது இடங்களில் 

ஒன்றுகூடுவது அல்லது கூட்ட யநரிசல் மிக்க இடங்களுக்குச ்யசல்வரதத் 

தவிரக்்க மவண்டும். லக்கி பிளாஸா, சிடட்ி பிளாஸா, யபனின்சுலா பிளாஸா 

மபான்ற கூட்ட யநரிசல் மிக்க  இடங்களுக்குச ்யசல்வரதத் தவிரக்்க 

மவண்டும்.  

  

6.        யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் யவளியில் யபருங்கூட்டங்களாக 

கூடுவதால், மனித வள அரமசச்ின் அதிகாரிகள் முன்யனசச்ரிக்ரகொக 

கூட்டங்கரளக் கரலக்க நடவடிக்ரக மமற்யகாள்வர.்  மநரடிச ்

மசாதரனகரளயும் அதிகரிப்பாரக்ள். ஒத்துரழக்க மறுக்கும் யவளிநாட்டு 

இல்லப் பணிப்யபண்களின் மவரல அனுமதி அட்ரட ரத்து யசெ்ெப்படும். 

    

7.       இந்த அறிவுரரரெ, முதலாளிகள் தங்கள் யவளிநாட்டு இல்லப் 

பணிப்யபண்களுக்குத் யதரிெப்படுத்துமாறு நிரனவூட்டப்படுகிறாரக்ள். 

தங்கள் யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் ஓெ்வு நாளில் எங்மக 

மபாகிறாரக்ள் என்பரத முதலாளிகள் யதரிந்துரவத்துக்யகாள்ள மவண்டும். 

யவளியில் சிறு சிறு மவரலகள் முடிந்தபின் வீடு திரும்புமாறு 

பாரத்்துக்யகாள்ள மவண்டும்.  

 

ஓய்வு நாள் ஏற்பாடுகள் 

 

8.      இவற்ரறக் கவனத்திற்யகாள்ளுமாறு  முதலாளிகள் 

மகட்டுக்யகாள்ளப்படுகிறாரக்ள்: 

 ஓெ்வு நாளில் வீட்டிலிருக்க யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் 

ஒப்புக்யகாண்டால், முதலாளிகள் ஓெ்வு நாளில் அவரக்ரள வீடட்ு 

மவரலச ்யசெ்ெச ்யசால்லக்கூடாது 

 ஓெ்வு நாரள விட்டுக் யகாடுக்க முதலாளிகளுடன் யவளிநாட்டு 

இல்லப் பணிப்யபண்கள் பரஸ்பரம் ஒப்புக்யகாண்டால், அதற்குப் 

பதிலாக முதலாளிகள் அவரக்ளுக்கு மவறு விதத்தில் ஈடுச ்யசெ்ெ 

மவண்டும். 

 



9.    யகாவிட்-19 பரவல் யமதுவரடெக் கூட்டுச ்சமூகப் யபாறுப்பு மிக 

முக்கிெமானது. யகாவிட்-19 கிருமிதய்தாற்ரறக் கடந்துச ்யசல்ல 

முதலாளிகள மற்றும் யவளிநாட்டு இல்லப் பணிப்யபண்கள் எங்களுடன் 

இரணந்து யசெலாற்றுமாறு நாங்கள் வலியுறுத்திக் மகட்டுக்யகாள்கிமறாம். 

 

10.    ஆக அண்ரமெ நிலவரங்கரளத் யதரிந்து ரவத்துக்யகாள்ள, 

www.moh.gov.sg எனும் சுகாதார அரமசச்ின் இரணெத் தளதர்த அடிக்கடி 

நாடுங்கள். 
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