26 மார்ச ் 2020

வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் ஒன்றுகூடலைக் கலைப் பதற் கானத் தடுப் பு
நடெடிக்லககள்

அன்பார்ந்த முதலாளிகளள,
24 மார்ச் 2020 அன்று, ககாவிட்-19 ளமலும் பரவுவததக் குதைக்கத்
ளதசிய அளவில் ளமலும் கடுதமயான நடவடிக்தககதளப் பல-அதமச்சு
நிதலப் பணிக்குழு அறிவித்தது.

2.
தம் ஓய் வு நாள் களில் கவளிநாட்டு ஊழியர்கள் தங் களுக்கிதடளய
பாதுகாப் பான இதடகவளிதயக் கதடப்பிடிக்க
எதிர்ப்பார்க்கப் படுகிைார்கள் . ளதசிய அளவில் ளமலும் கடுதமயான
நடவடிக்தககள் ளமை் ககாள் ளப் படுவதால் , தம் ஓய் வு நாள் களில் ,கவளிநாட்டு
ஊழியர்கள் , இந்தக் கால கட்டத்தில் தங் கள் இல் லங் களிளலளய இருக்குமாறு
அறிவுறுத்தப் படுகிைார்கள் .

3.
முக்கியமான சிறு சிறு எடுபிடி ளவதலகள் இருப் பின், கவளிநாட்டு
ஊழியர்கள் , கூடுமானவதரத் தங் கள் விடுதியிலுள் ள அல் லது தங் கள்
இல் லங் களின் அருகாதமயிலுள் ள வசதிகதளப் பயன்படுத்துமாறு
அறிவுறுத்தப் படுகிைார்கள் . கபாழுதுளபாக்கு தமயங் கள் திைந்திருக்கும் .
அதனால் , சிறு சிறு எடுபிடி ளவதலகதளக் கவனிக்க, கவளிநாட்டு
ஊழியர்கள் , தகுந்த வசதிகதள நாடலாம் . கவளியில் கசல் ல ளவண்டிய
அவசியம் ஏை் பட்டால் , கவளியில் கசலவிடும் ளநரத்ததக்
குதைத்துக்ககாண்டு, காரியம் முடிந்ததும் வீடு திரும் ப ளவண்டும் .
கவளிநாட்டு ஊழியர்கள் கதாடர்ந்து நல் ல தனிப்பட்ட சுகாதாரத்ததக்
கதடப் பிடிக்க ளவண்டும் , மை் ைவருடன் தகக்குலுக்காமல் இருப் பது அல் லது
உணதவப் பகிர்ந்துக்ககாள் ளலாமல் இருப் பதன் மூலம் , உடல் ரீதியான
கதாடர்தபக் குதைத்துக்ககாள் ளலாம் , மை் றும் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர்
பாதுகாப் பான இதடகயளிதயப் பின்பை் ை ளவண்டும் .

4.
கவளிநாட்டு ஊழியர்கள் உட்புைங் களில் சந்திக்கும் ளபாது, கூட்ட
அளதவப் பை் றிய ஆக அண்தமயில் கவளியிடப் பட்ட விதிமுதைகதளப்
பின் பை் றி நடந்துக்ககாள் ள ளவண்டும் . கபாது இடங் களில் ஒன்றுகூடுவது
அல் லது லிட்டில் இந்தியா ளபான்ை கூட்ட கநரிசல் மிக்க இடங் களுக்குச்
கசல் வததத் தவிர்க்க ளவண்டும் .

5.
கவளிநாட்டு ஊழியர்கள் கவளியில் கபருங் கூட்டங் களாக கூடுவதால் ,
மனித வள அதமச்சின் அதிகாரிகள் முன்கனச்சரிக்தகயாக கூட்டங் கதளக்
கதலக்க நடவடிக்தக ளமை் ககாள் வர். ளநரடிச் ளசாததனகதளயும்
அதிகரிப் பார்கள் . ஒத்துதைக்க மறுக்கும் கவளிநாட்டு ஊழியர்களின் ளவதல
அனுமதி அட்தட ரத்து கசய் யப் படும் .

6.
இந்த அறிவுதரதய, முதலாளிகள் தம் ஊழியர்களுக்குத்
கதரியப் படுத்துமாறு நிதனவூட்டப் படுகிைார்கள் . மனித வள அதமச்சின்
அதிகாரிகள் , ஒன்றுகூடதலக் கதலப் பதை் கான ளசாததன
நடவடிக்தககதளச் கசயல் பூர்வமாக ளமை் ககாள் வர்.

7.
ககாவிட்-19 பரவல் கமதுவதடயக் கூட்டுச் சமூகப் கபாறுப் பு மிக
முக்கியமானது. ககாவிட்-19 கிருமித்கதாை் தைக் கடந்துச் கசல் ல
முதலாளிகள் , தங் கு விடுதி இயக்குநர்கள் மை் றும் ஊழியர்கள் எங் களுடன்
இதணந்து கசயலாை் றுமாறு நாங் கள் வலியுறுத்திக் ளகட்டுக்ககாள் கிளைாம் .

8.
ஆக அண்தமய நிலவரங் கதளத் கதரிந்து தவத்துக்ககாள் ள,
www.moh.gov.sg எனும் சுகாதார அதமச்சின் இதணயத் தளத்தத அடிக்கடி
நாடுங் கள் .

