
 

 

வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் மற்றும் முதலாளிகளுக்குப் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆக அண்மமய அறிவுமை - ஓய்வு நாள்களில் 
வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் ெடீ்டிலலலய இருக்கும்படி 
லெண்டுலகாள் 

 

      வகாெிட்-19 உள்ளூரில் லமலும் பைவுெமதக் குமறக்க சிங்கப்பூர் 
அைசாங்கம், மக்களுக்கிமடலய பாதுகாப்பான இமடவெளி இருப்பதற்கு, 
லமலும் கடுமமயான நடெடிக்மககமள அமல்படுத்தும் என்று 20 மார்ச் 
2020 அன்று சுகாதாை அமமச்சு அறிெித்தது. மக்களிமடலய வநருக்கமான 
வதாடர்பு மற்றும் அதிகமான மக்கள், மிக அருகாமமயில், நீண்ட 
லநைத்திற்கு ஒன்று கூடுெமதக் குமறப்பதற்கு இந்நடெடிக்மககள் உதவும். 

 

2.     தங்கள் ஓய்வு நாள்களில், வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களும் 

(FDWs) அலதலபால், தங்களுக்கிமடலய பாதுகாப்பான இமடவெளிமயக் 
கமடப்பிடிக்க எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறார்கள். பாதுகாப்பான இமடவெளிமய 
லமற்வகாள்ள பின்ெரும் நடெடிக்மககள் பரிந்துமைக்கப்படுகின்றன. மனித 
ெள அமமச்சு (MOM), இல்லப் பணிப்வபண்களுக்கான மமயம் (CDE), 
வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களுக்கான சமூக ஆதைவு மற்றும் பயிற்சி 
கழகம் (FAST) ஆகியமெ வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களுடனும் 
முதலாளிகளுடனும் இெற்மறப் பகிர்ந்துவகாள்கின்றன. 

 

         ஓய்வு நாள் குறித்த அறிெிப்பு 

 

3.     இந்தக் கால கட்டத்தில், வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் 
தங்கள் ஓய்வு நாமள ெடீ்டிலலலய கழிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
வெளியில் சிறு சிறு லெமலச் வசய்ய லெண்டியிருந்தால், வெளிநாட்டு 
இல்லப் பணிப்வபண்கள் தங்கள் ஓய்வு நாமள ொை நாளில் எடுக்கும்படி 
ஊக்குெிக்கப்படுகிறார்கள், ஏவனனில் அன்றுதான் வபாது இடங்களில் 
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மக்கள் கூட்டம் குமறொக இருக்கும். ஓய்வு நாளில் ெடீ்டிலிருக்க 
வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் ஒப்புக்வகாண்டால், முதலாளிகள் 
ஓய்வு நாளில் அெர்கமள ெடீ்டு லெமலச் வசய்யச் வசால்லக்கூடாது. 
ஓய்வு நாமள ெிட்டுக் வகாடுக்க வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் 
முதலாளிகளுடன் பைஸ்பைம் ஒப்புக்வகாண்டால், அதற்கு ஈடாக 
முதலாளிகள் அெர்களுக்குச் சம்பளம் வகாடுக்க லெண்டும். 

 

       ஓய்வு நாளில் பாதுகாப்பான இமடவெளிமயக் கமடப்பிடித்தல் 

 

4.     வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள், தங்கள் ஓய்வு நாமள 
வெளியில் கழிக்க ெிரும்பினால், இெற்மற பின்பற்ற லெண்டும்: 

  

• வபரியக் கூட்டமாய் கூடுெமதத் தெிர்க்க லெண்டும் அல்லது 
லக்கி பிளாஸா, சிட்டி பிளாஸா, வபனின்சுலா பிளாஸா லபான்ற 
இடங்களில் லநைத்மதக் கழிப்பமதக் குமறத்துக்வகாள்ள 
லெண்டும்; 

• நல்ல தனிப்பட்ட சுகாதாைத்மதக் கமடப்பிடிக்க லெண்டும், 
மற்றெருடன் மகக்குலுக்காமல் இருப்பதன் மூலம் உடல் 
ரீதியான வதாடர்மபக் குமறத்துக்வகாள்ளலாம். ஒருெரிடமிருந்து 
ஒருெர் பாதுகாப்பான இமடவயளிமயப் பின்பற்ற லெண்டும்; 
மற்றும் 

• உணவு, பானங்கள் மற்றும் இதை தனிப்பட்ட உடமமகமளப் 
பகிர்ந்துக்வகாள்ள லெண்டாம். 

 

      ஓய்வு நாளில் வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்கள் வெளிலய 
வசல்லுமுன், முதலாளிகள் லமல் குறிப்பிடப்பட்டெற்மற அெர்களுக்கு 
நிமனவூட்ட லெண்டும். சமூகப் வபாறுப்புடன் நடந்துக்வகாள்ள, 
வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களும் தங்களின் வசாந்த சுகாதாைத்மதக் 
கெனித்துக் வகாள்ள லெண்டும். உடல் நலமில்மலவயனில் மருத்துெமைச் 
வசன்று காண லெண்டும். பிறருக்கு லநாய் பைவுெமத தடுக்க, அெர்கள் 
வெளிலய வசல்லக்கூடாது. 

 



5.     முதலாளிகளும், வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களும், குறிப்பாக 
இந்தக் கால கட்டத்தில், தங்களுக்கிமடயில் வெளிப்பமடயானத் 
வதாடர்மப ஏற்படுத்திக்வகாள்ள லெண்டுவமன்று நாங்கள் 
ஊக்கமளிக்கிலறாம். ஆக அண்மமய நிலெைங்கமளத் வதரிந்து 
மெத்துக்வகாள்ள, www.moh.gov.sg எனும் இமணயத் தளத்மத அடிக்கடி 
நாடுங்கள். 

 

 மனித ெள அமமச்சு, இல்லப் பணிப்வபண்களுக்கான மமயம், 
வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்வபண்களுக்கான சமூக ஆதைவு மற்றும் பயிற்சி 
கழகம் 
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