
இடப்பபயரவ்ு தளரவ்ு சான்றிதழ் 

 
பெருவாரியாகெ் ெரவும் COVID-19 ப ாற்றுந ாயயக் யகயாள்வ ற்கு ் ந யவயான 

பொதுவான  டவடிக்யககயள ெரி ்துயரக்கும் மாரச் ் 23, 2020 ந தியிடெ்ெட்ட 

ஆயை பிரிவு 3 அவசரகால சுகா ார  ியல வயரசச்ட்ட ்துக்குட்ெடட்ு 

கீநே யகபயாெ்ெமிடட்ுள்ள 

 ான்,  

திருமதி/திரு  

பிற ்  ந தி: 

பெறு ர:் 

 

முகவரி: 

 

 பெருவாரியாகெ் ெரவும் COVID-19 ப ாற்றுந ாயயக் யகயாள்வ ற்கு ் ந யவயான 

பொதுவான  டவடிக்யககயள ெரி ்துயரக்கும் மாரச் ்23, 2020 ந தியிடெ்ெட்ட ஆயை 

பிரிவு 3 அவசரகால சுகா ார  ியல வயரசச்ட்ட ்தினால் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட எனது 

இடெ்பெயரவ்ு பின்வரும் காரை ்துடன் ப ாடரப்ுயடயது என்று சான்றளிக்கிநறன்1 

(பெட்டியில் குறியிடவும்): 

படலிபவாரக்்கிங் அல்லது  ள்ளிெ்நொட முடியா  வைிகெ் ெயை வடிவ ்தில் 

பசய்ய முடியா  அ ்  பசயல்கயளச ் பசய்ய வீட்டிற்கும் நவயல பசய்யும் 

இட ்திற்கும் இயடயிலான இடெ்பெயரவ்ுகள் அவசியமான ாகும்2. 

ஒரு ப ாழில்முயற பசயல்ொட்டிற்கு ந யவயான பொருட்கள் மற்றும் 

டிெ்ெயட ந யவகயள அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட பசயல்ொடுகள் பகாை்ட 

வளாக ்தில் வாங்குவ ற்கான இடெ்பெயரவ்ுகள்3 (இ ன் ெட்டியல் அரசாங்க 

வயல ் ள ்தில் கியடக்கெ்பெறும்). 

ப ாயல ியலயாக வேங்க முடியா  மற்றும் ஒ ்தியவக்க முடியா  

 ீை்டகால ந ாய்களால் ொதிக்கெ்ெட்ட ந ாயாளிகளுக்கு மரு ்துவ 

ஆநலாசயனகள்.  

கட்டாயமாக பசய்ய நவை்டிய குடும்ெ காரைங்களுக்காக 

இடெ்பெயரவ்ுகள், ொதிெ்புக்குள்ளாகக் கூடிய  ெரக்ளுக்கு உ வி 

அல்லது குே ்ய  ெராமரிெ்பு. 

குறுகிய இடெ்பெயரவ்ுகள், ஒரு  ாயளக்கு ஒரு மைி ந ர காலக்பகடுவிற்குள் 

மற்றும் வீடய்டச ் சுற்றி அதிகெடச்மாக ஒரு கிநலாமீட்டர ் சுற்றளவில், 

எ ் பவாரு கூடட்ு வியளயாடட்ு  யடமுயறயயயும் மற்ற  ெரக்ளுடனான 

எ ் பவாரு அருகாயமயயயும்  விர ்்து,  ெரக்ளின்  னிெ்ெட்ட உடல் 

பசயல்ொடுகளுடன் ப ாடரப்ுயடயயவ, ஒன்று ஒநர வீட்டில் 

இருெ்ெவரக்ளுடன் மடட்ுநம குழுவாகச ் நசர ்்து  டெ்ெது, அல்லது 

பசல்லெ்பிராைிகளின் ந யவகள். 

 ீதி ்துயற அல்லது  ிரவ்ாக சம்மன். 

 

 ிரவ்ாக அதிகார ்தின் நவை்டுநகாளின் நெரில் பொது  லனுக்கான 

ெயைங்களில் ெங்நகற்ெது. 

 

உள்நுயேக:  

 

ந தி: ந ரம்  மைி 

(பவளியில் பசல்லும் ப ாடக்க ந தி மற்றும் ந ரம் குறிெ்பிடெ்ெட நவை்டும்) 

 

யகபயாெ்ெம்: 

 
[1] இந்த விதிவிலக்குகளில் ஒன்றிலிருந்து பயனடடய விரும்பும் நபரக்ள், ததடைப்படட்ால், 
வீட்டிலிருந்து புறப்படட்ுச ்பசல்லும்தபாது, தகள்விக்குரிய இடப்பபயரவ்ு இந்த விதிவிலக்குகளில் 



ஒன்றின் ைடரயடறக்குள் ைருகிறது என்படத நிரூபிக்க உதவும் ஒரு ஆைணத்டத எடுத்துச ்
பசல்ல தைண்டும். 
2 தங்கள் முதலாளியால் ைழங்கப்பட்ட பயண ஆைணத்டத அைரக்ள் டைத்திருக்க முடியாததபாது, 
சுயபதாழில் பசய்யும் பதாழிலாளரக்ளால் பயன்படுத்தப்பட தைண்டும். 
3 கடட்ணமில்லாமல் டகயகப்படுத்துதல் (உணவுப்பபாருடக்டள ைழங்குதல், முதலியன) உடப்ட 
மற்றும் சமூக நலன்கடளப் பபற மற்றும் பணம் எடுத்தல் பதாடர்பாக பயணம் பசய்தல். 


