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முக்கிய அறிவிப்புகள்

பிப்ரவரி
2023

வவளிநாட்டு 
ஊழியர்களுக்கான 
மாதாந்திர மின் வெய்தி 
மடல்

ப ொங்கல் மற்றும் 
சந்திரமுறற புத்தொண்டு 
பகொண்டொட்டங்கள்

 ல்  ரொமரிப் ிற்கொன 
உதவி குறிப்புகள் 



13 பிப்ரவரி 2023 முதல் 
வகாவிட்-19 நடடமுடைகள்
தளர்வு

முக்கிய அைிவிப்புகள்

ஆக அண்றமய   ொதுகொப்புநிர்வொக நறடமுறறகள்:

பிரபலமான இடங்களுக்கான அனுமதி ெடீ்டு
சமூகத்தில் உள்ள எந்த இடத்திற்கும் நீங்கள் ப ொக 
இனி அனுமதி சீட்டுகளுக்கு விண்ணப் ிக்க
பவண்டியதில்றை.
முகக் கவெம் அணிதல்
ப ொது ப ொக்குவரத்தில் நீங்கள் முகக் கவசம் அணிய 
பதறவயில்றை. ஆனொல் நீங்கள் உடல்நிறை 
சரியில்ைொமல் இருக்கும்ப ொது அல்ைது பநரிசைொன 
இடத்தில் முகக் கவசத்றத அணிய 
ஊக்குவிக்கப் டுகிறரீ்கள். பவளிநொட்டு ஊழியர்களுக்கொன 
பசர்க்றக றமயம் மற்றும் மருத்துவ றமயங்களில் 
(MCMWs) முகக் கவசம் பதொடர்ந்து அணிய பவண்டும்.

தங்குவிடுதி அடையில் QR குைியீட்டட ஸ்ககன் 
வெய்தல்
உங்கள் அறறயில் உள்ள QR குறியடீ்றட ஸ்பகன் 
பசய்ய பவண்டியதில்றை

மார்ச் 1, 2023 முதல் புதுப்பிக்கப்பட்ட வகாவிட்-19 
பரிகொதடன மற்றும் உங்களுக்கு உடல்நிடல 
ெரியில்லாமல் இருக்கும்கபாது என்ன வெய்ய 
கவண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டிடயப்  ற்றிய 
கூடுதல் தகவலுக்கு, இங்பக உள்ள இறணப்ற க் 
கிளிக் பசய்யவும் அல்ைது QR குறியடீ்றட ஸ்பகன் 
பசய்யவும்.

https://go.gov.sg/stepdown-covid19-measures


வாய் 
ஆகராக்கியத்திற்கான 
எளிதான 
விடரவுகுைிப்புகள்!

ஆபரொக்கியமொன வொழ்க்றகமுறற அல்ைது மனநை 
உதவிக்குறிப்புகள்  ற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, 
https://go.gov.sg/health-library-mws இறணப்ற ப்  ொர்க்கவும்

வருடத்திற்கு 
ஒரு முறற 
உங்கள்  ல் 
மருத்துவறரச்
சந்திக்கவும்

சர்க்கறர 
தின் ண்டங்கள் 
அல்ைது  ொனங்கள் 
உட்பகொள்வறதக்
கட்டுப் டுத்தவும் / 
குறறக்கவும்

• ஒரு நொறளக்கு 2 முறற  ல் துைக்க பவண்டும்
• ஃ புளூறரடு  ற் றசறயக் பகொண்டு குறறந்தது 2

நிமிடங்களொவது  ல் துைக்க பவண்டும்
• பமன்றமயொன முட்கள் பகொண்ட தூரிறகறயப் 

 யன் டுத்தவும் (ஒவ்பவொரு 3 மொதங்களுக்கும் உங்கள்  ல் 
தூரிறகறய மொற்றவும்)

• ஒவ்பவொரு முறறயும் சொப் ிட்டப்  ிறகு உங்கள் வொறய 
அைம் வும்

• தினமும் உங்கள் நொக்றக வழிக்கவும்

• சிவந்த, வகீ்கமறடந்த அல்ைது 
பமன்றமயொன ஈறுகள்

• ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு
• வொய் துர்நொற்றம் அல்ைது உங்கள் வொயில் பகட்ட சுறவறய 

உணர்தல்
• உங்கள் ஈறுகளில் பதொற்று ஏற் ட்டொபைொ வொயில் வைி

ஏற் ட்டொபைொ உடனடியொக  ல் மருத்துவறரப்  ொர்க்கவும்

நன்ைாகப் பல் துலக்கும் 
வழக்கத்டதக் கடடப்பிடித்தல்

ஈறு கநாய் வராமல் பார்த்துக் 
வகாள்ளுங்கள்!

https://go.gov.sg/health-library-mws


துவாஸ் ெவுத் வபாழுதுகபாக்கு 
டமயத்தில் வபாங்கல் வகாண்டாட்டம்

நிகழ்ச்ெி நிரல்

வவளிநாட்டு 
ஊழியர்களுக்கு இலவெ
முடி திருத்தும் கெடவ

Big At Heart மற்றும்  ல்பவறு இந்திய சமூகங்களொல் ஏற் ொடு
பசய்யப் ட்ட  ை நடவடிக்றககள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்
பவளிநொட்டு ஊழியர்களுக்கொக நடத்தப் ட்டன! வொர்ைி டீ
பகொஸ்டர் ஓவியம், ரங்பகொைி, பசௌகொ  ொரொ  ைறக
விறளயொட்டு மற்றும்  ொரம் ரிய நொட்டுப்புற நடனங்கள்
ஆகியறவ இதில் அடங்கும்.

ஊழியர்கள்  ொரம் ரிய உணவுகளொன தில்குல், எள்ளு
ப ல்ைொ மற்றும் இனிப்பு ப ொங்கல் ப ொன்றவற்றறயும்
உண்டு மகிழ்ந்தனர். ஊழியர்கள் விரும்பும் ப ொருட்கள்
அடங்கிய சந்றதயும் பமல்சுழற்சி பசய்யப் ட்ட
பசொப்புகளும் வழங்கப் ட்டன.

எங்கள் பவளிநொட்டு ஊழியர்களுக்கு நல்ைொசி வழங்கிய Big At Heart மற்றும் எங்கள் இந்திய சமூக 
 ங்கொளிகளுக்கு மனமொர்ந்த நன்றி. ப ொங்கறைக் பகொண்டொடும் அறனவரும் மகிழ்ச்சியொகக் 
பகொண்டொடினரீ்கள் என்று நம்புகிபறொம்!

தொகூர்  குதியில் தங்கியிருந்தக்கும் 43
புைம்ப யர்ந்த ஊழியர்கள் ஆர்வமுள்ள
மற்றும் அர்ப் ணிப்புள்ள சிறகயைங்கொர
நிபுணர்களின் குழுவிடமிருந்து இைவச முடி
திருத்தும் பசறவ ப ற்றனர்.
பவளிநொட்டு ஊழியர்கள் பதொடர்ந்து
கவனிப்பு மற்றும் ஆதரறவப் ப ற்றதற்கு
நன்றியுள்ளவர்களொகவும் நல்ைொசி
ப ற்றவர்களொகவும் உணர்கின்றனர் என்று
நம்முடன்  கிர்ந்து பகொண்டனர்.
இறத ஏற் ொடு பசய்த Team MDI மற்றும் Hyland
Holdings Pte Ltd க்கு நன்றி!

இந்தச் சந்திரமதி புத்தொண்டின்ப ொது, சமூக
 ங்கொளிகள் மற்றும் இறளஞயர்
பதொண்டூழியர்கள் புத்தொக்க
விறளயொட்டுகள், பரயின்ப ொ சீனக்
றகபயழுத்து கறை மற்றும் றகயொல்
பசய்யப் ட்ட ஆ ரணங்கள் மூைம்
பவளிநொட்டு ஊழியர்கறள ஈடு டுத்த
ஒன்றிறணந்தனர்.  ை ஊழியர்கள் கண்டு
ரசித்த சிங்க நடனமும் நறடப ற்றது!

எங்களுடன் கூட்டு பசர்ந்து இந்த நிகழ்றவ
சொத்தியமொக்கிய பசஞ்சுரியன்
நிறுவனத்துக்கு மனமொர்ந்த நன்றி!

வவஸ்ட்டலட் 
துகாங்கில் ெந்திரமுடை 
புத்தாண்டு 
வகாண்டாட்டம்

அடனத்துலக 
புலம்வபயர்ந்கதார் 
தினத்தின் பல்கவறு 
நிகழ்ச்ெிகளில் நீங்கள் 
பங்ககற்பது குைித்து
கமலும் அைிந்துவகாள்ள 
இந்தக் க்யூஆர் குைியீட்டட 
வருடுங்கள்!

அண்டமய வெய்திகள் மற்றும் 
புதுப்பிப்புகடளப் பற்ைி அைிய எங்கள் 
அதிகாரப்பூர்வ ஒளிவழிகளில் எங்கடளப் 
பின்வதாடரவும்!

ஏஸ் குழுமத்தின் ஃகபஸ்புக் பக்கம்
ஏஸ் குழுமத்தின் டிக்வடாக் ஒளிவழி
மனிதவள அடமச்ெின் யூடியூப் 

ஒளிவழி 

http://www.go.gov.sg/ace-facebook
http://www.go.gov.sg/ace-tiktok
https://www.youtube.com/MOMsingapore
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