
COMMUNITY HEALTH  
WORK IS WORK !

சமூக சுகாதார பணியாளரகளள இந்தியாவில் ஆஷாககள், பாககிஸதானில் லேடி ஹெல்த் 
ஹ�ாரககரஸ (எல்.எச்.டபிள்யூ ) மற்றும் லேபாளத்தில் ஹபண் சமூக சுகாதார ஹதாண்டரகள் 

(எஃப்.சி.எச்.வி) என்றும் அளைககப்படுகிறாரகள்

தெற்காசியகாவில் உள்ள சமூ  ்சு்காெகார 
பணியகா்ளர்ளின் கூட்டு க்காரிக்்்ள



க்காவிட் -19 ்காலத்தில் சமூ் சு்காெகார பணியகா்ளர்ளின் கூட்டு க்காரிக்்்ள

1சரியகான கேரத்தில் 
ஊதியம் 
தசலுத்துெல்

2ேகாட்டின் 
சட்்டங்ளின்படி 
கூடுெல் கேர 

ஊதியம்

தபகாது சு்காெகார ஊழியர்்ளகால் 
ஆெரிக்பபடும் ஒரு வலுவகான 
தபகாது சு்காெகார அ்ைபபின் 
முககியத்துவத்்ெ இநெ 
தெகாறறுகேகாய் வி்ளககியுள்ளது. 

சமூ் சு்காெகார ஊழியர்ள (சி.
எச்.்டபிளயூ) க்காவிட் -19 ககு 
பதிலளிபபதில் இன்றிய்ையகாெ 
பகுதியகாகும். இன்னும் 
தபரும்பகாலகான அரசகாங்ங்ள 
தபகாது சு்காெகார ஊழியர்்ளகா் 
அஙகீ்ரிக்த் ெவறிவிட்்டன

3 ்ல்வித் ெகுதி 
ைறறும் கச்வ 
ஆண்டு்்்ளப 

தபகாறுத்து அதி் 
ஊதிய அ்ளவு

5கூடுெல் 
தெகாறறுகேகாய் 
தெகா்்்ள4ேகாட்டின் 

தெகாழிலகா்ளர 
குறியீடு்ளின்படி 

சமூ் பகாது்காபபு 
உரி்ை்ள, ஓய்வூதிய 
தெகா்்்ள, தபறகறகார 
/ பரகாைரிபபகா்ளர்ள 
/ கேகாய் விடுபபு 
உரி்ை்ள

தபகாது சு்காெகார  
ஊழியர்்ளகா் அஙகீ்காரம்

ேகாங்ள இவற்ற க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:
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ேகாங்ள என்ன 
தசய்கிகறகாம்:

ஆரம்ப ைருத்துவ 
சு்காெகார பரகாைரிபபு

விழிபபுணர்வ 
உருவகாககி ெ்வல்்்்ள 

வழங்வும்

அணிதிரட்்டல் ைறறும்
தபகாது சு்காெகார 

கச்வ்ய 
அணுகுவெற்கான வசதி

பகாது்காபபகா் 
இரு!
மு்மூடி 
அணிய ைறக் 
கவண்்டகாம்!



1 முடிதவடுககும் தசயல்பகாட்டில் 
எங்ள கூட்டு பிரதிநிதித்துவம் 
மூலம் ஒரு ஜனேகாய் குரல்

2 க்காவிட் எதிரவி்ன ைறறும் மீட்புத் திட்்டங்ளுக்கான கெசிய 0ைறறும் 
த்காள்் வகுககும் குழுக்ளில் எங்ள பிரதிநிதி்ளுக்கான ஒரு 
இ்டம்

தெகாழிலகா்ளர்ள தபகாது 
சு்காெகார பகாலிசி்ளில் 
பங்ளிககும் கபகாது அ்வ 
சிறநெது

3சமூ்ங்ளில் 
அத்தியகாவசிய 
கச்வ்்்ள 

நியமிபபதில் ே்்டமு்ற 
பரிநது்ர்ளுக்கான 
ஆகலகாச்ன்ள

முடிதவடுககும் தசயல்மு்ற்ளில்  
ஒரு கூட்டு குரல்

ேகாங்ள இவற்ற 
க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:

5சு்காெகார ெ்லயீடு 
தசயல்படுத்ெல் 
ைறறும் சிக்ல்்்்ள 

்ண்்காணிபபதில் ஒரு ்ட்்டகாய 
சமூ் உ்ரயகா்டல் தசயல்மு்ற

4சிஎச்்டபிளயூ 
தெகாழிறசங்ங்்்ள 
ஒரு சமூ் உ்ரயகா்டல் 

கூட்்டகா்ளரகா் அஙகீ்ரித்ெல்
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க்காவிட் -19 ்காலத்தில் சமூ் சு்காெகார பணியகா்ளர்ளின் கூட்டு க்காரிக்்்ள

1்டபிளயூஎச்ஓ அல்லது 
அரசகாங் ெரநி்ல்ள 
இவறறில் எது அதி்கைகா 

அ்ெப பின்பறறும், 
கபகாதுைகான பகாது்காபபு 
தேறிமு்ற்ள ைறறும் 
கபகாதுைகான ெனிபபட்்ட 
பகாது்காபபு உப்ரணங்ள 
(பீபீஈ)

2உல்்ளகாவிய சு்காெகார 
ைறறும் சமூ் பகாது்காபபு 
பணியகா்ளர்ளி்டத்தில்ல் 

70 செவிகிெத்்ெ 
உள்ள்டககிய 
தபண்்ளுக்கான 
தபகாருத்ெைகா் இருககும் 
வ்்யில் ெயகாரிக்பபட்்ட 
பிபிஇக்ள

3க்காவிட்-19 பரகாைரிபபு, ெனிபபட்்ட 
பகாது்காபபு, தெகாறறு இ்டர கைலகாண்்ை 
ைறறும் பீபீஈ-ன் பயன்பகாடு 

ஆகியவறறுக்கான வழி்காட்டுெல்்ள ைறறும் 
தேறிமு்ற்ள, குறிபபகா் சிஎச்்டபிளயூ-
க்கா் உருவகாக்பபட்்ட்வ, ைறறும் இ்வ 
அ்னத்திறகுைகான பயிறசி, ஆகிய்வ 
தெகாழிலகா்ளர்ள ைறறும் சமூ்த்தின் 
்ல்வியறிவறற உறுபபினர்ள உட்ப்ட 
அ்னவரகாலும் அ்னத்து உளளூர 
தைகாழி்ளிலும் வழி்ளிலும் அணு்ககூடிய 
வ்்யில் கி்்டத்ெல்

5வீடு்ள, சு்காெகார ்காபபி்டங்ள, ேகாம் 
கச்வ தசய்யும் சமூ்ங்ள ைறறும் 
இநெ சமூ்ங்ளுக்கான கபகாககுவரத்து 

ஆகியவற்ற உள்ள்டககுவெற்கா் ேம் 
‘பணியி்டத்தின்’ வ்ரய்றயின் விரிவகாக்ம்

சிஎச்்டபிளயூக்ள உளளிட்்ட 
தெகாழிலகா்ளர்ள ெங்ள பணி்யச் 
தசய்யும்கபகாது அவர்ளின் 
பகாது்காபபு ைறறும் ேல்வகாழ்வ 
உறுதி தசய்வெற்கான ்்ட்ை்ள 
அரசகாங்ளுககு உள்ளன

4்டபிளயூஎச்ஓ வழி்காட்டுெல்்ள 
ைறறும் ஐஎல்ஓ ஒபபநெங்ள 
155 ைறறும் 161 ைறறும் 

பரிநது்ர்ள 164, 171 ைறறும் 
194 ஆகியவறறின் கீழ க்காவிட் 
-19 ஐ ஒரு தெகாழில் கேகாயகா் 
அறிவித்ெல் ைறறும் இழபபீடு 
ைறறும் ைறுவகாழவுக்கான உரி்ை 
ஆகியவறறின் கீழ ேகாம் ேம்மு்்டய 
பணி்்்ளச் தசய்யும்கபகாது ஒரு 
தெகாழில்சகார கேகாயகா் க்காவிட்-
19-ஆல் ேகாம் பகாதிக்பப்டலகாம் 
என்பெற்கான பிர்்டனம்

6கபகாககுவரத்து வசதி்ள 
அல்லது எரிதபகாருள 
ைறறும் கபகாககுவரத்து 

தசலவு்ளுக்கான படித்தெகா்்

7சுய ெனி்ைபபடுத்ெலுககுப 
பிந்ெய கவ்லயில் 
இருககும்கபகாது சரியகான 

இ்டவசதி ைறறும் சத்ெகான உணவு 
வழங்பபடுெல்

தெகாழில் பகாது்காபபு  
ைறறும் சு்காெகார பகாது்காபபு

8 பகாது்காபபறற 
பணி 

நி்ல்ை்ளில் 
பகாகுபகாடு 
ைறறும் ்ட்்டகாய 
கவ்லககு 
எதிரகா் ேம்்ைப 
பகாது்காபபெற்கான 
ே்டவடிக்்்ள
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ேகாங்ள இவற்ற 
க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:



1.துன்புறுத்ெல் ைறறும் வன்மு்ற 
இல்லகாெ ஒரு கவ்லச் சூழல்

4 இநெ தெகாறறுகேகாய்்ளின் கபகாது 
ேகாம் தசய்யும் கவ்ல்ளில் உள்ள 
பிரச்சி்ன்்்ள எதிரத்காள்ள 

உெவும் வ்்யில் க்காவிட்-19-ககு 
எதிரவி்னயகாறறுவதில் சிஎச்்டபிளயூக்ள 
வகிககும் பங்் சமூ்த்திறகு வி்ளககும் ஒரு 
வலுவகான ஊ்ட் பிரச்சகாரம்

2 தபகாது சு்காெகாரம் ைறறும் ேகாம் 
எதிரத்காளளும் பிரச்சி்ன்ள 
தெகா்டரபகான ெ்வல்்்்ளயும் 

ஆெர்வயும் தபறுவெற்கான சு்காெகார 
ஊழியர்ளுக்கான ஒரு பிரத்திகய் 
தெல்ப்லன்

அரசகாங்ங்ள 
சிஎச்்டபிளயூக்்்ள தவறுைகன 
ென்னகாரவலர்்ளகா் ்ருதுகின்றன, 
ஆனகால் மி் முககியைகான 
தபகாது சு்காெகார ஊழியர்்ளகா் 
்ருதுவதில்்ல, அவர்ள அதி் 
அ்ளவு ஆபத்து, துன்புறுத்ெல் 
ைறறும் ஓரங்ட்்டபபடுெலுககு 
ஆ்ளகாகின்றனர. கவ்லயி்டத்தில் 

ைதிபபளித்ெல்

3 சரியகான கேரத்தில் 
ே்டவடிக்் 
எடுபப்ெயும் 

ைறறும் கு்ற்்்ளத் 
தீரபப்ெயும் உறுதி 
தசய்வெற்கான ஒரு 
கு்ற தீரககும் வழிமு்ற

5தபண் முன்்்ள சு்காெகார வழஙகுேர்ளுககு 
மு்றயகான ைகாெவி்டகாய் சு்காெகார கைலகாண்்ை, 
அத்து்டன் இலவச ைகாெவி்டகாய் சு்காெகார 

தபகாருட்்ள
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ேகாங்ள இவற்ற 
க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:

கு்றபகாடு்ள



சிஎச்்டபிளயூக்ளுககும் சு்காெகார 
உரி்ை உண்டு. ேகாங்ள 
்வனிப்பயும் பகாது்காப்பயும் 
தபறுவ்ெ உறுதி தசய்ய ெகுநெ 
ே்டவடிக்்்ள எடுக்பப்ட 
கவண்டும். 

எங்ளுக்கான ்வனிபபு

1க்காவிட் -19 கேகாயகால் பகாதிக்பபட்்ட 
சிஎச்்டபிளயூக்ளுககு வழக்ைகான 
இலவச கசகாெ்ன, இலவச சிகிச்்ச, 

பரகாைரிபபு ைறறும் ஆெரவு

3இநெ க்காவிட் -19 தேருக்டியின் கபகாது அதி் 
கவ்ல சு்ை ்காரணைகா் எதிரத்காளளும் 
்டு்ையகான ைன ைறறும் உ்டல் கசகாரவு ைறறும் 

்வ்ல்ய சைகாளிபபெற்கான வழக்ைகான ைனேல 
பரிகசகாெ்ன்ள, ஆெரவு ைறறும் ஆகலகாச்ன 
அைரவு்ளு்டன் ைன ைறறும் உ்ளசமூ்வியல் ஆெரவு

4ேகாம் பணிபுரியும் 
சமூ்ங்ளு்ளுககுள குழந்ெக 
்காபப்ங்ள ைறறும் குழந்ெ 

பரகாைரிபபுக்கான ஏறபகாடு்ள

7சு்காெகார ்காபபி்டங்ளில் 
சத்ெகான உணவு / சகாபபகாடு 
அல்லது ஒரு உணவு 

படித்தெகா்் வழங்பபடுெல்

6ஒரு ெடுபபூசி கி்்டககும்கபகாது க்காவிட்-
19 கேகாதயதிரபபு சகதியூட்டுெலுக்கான 
முன்னுரி்ை, அத்து்டன் கேகாதயதிரபபு 

சகதியூட்டுெல் இயக்த்தில் ஈடுபடும் 
சிஎச்்டபிளயூக்ளுக்கான ்டு்ையகான 
தேறிமு்ற்ள ைறறும் வழி்காட்டுெல்்ள

2நிரவகிக்ககூடிய 
பணிச்சு்ை 
ைறறும் சட்்டபபடி 

வகாரநகெகாறுைகான 
அதி்பட்ச 
ைணிகேரங்ள உ்டன் 
கவ்ல-அட்்டவ்ண 
ைறறும் ஈடுதசய்யும் 
கேரங்ள

5்ரபபைகா் உள்ள, ெகாய்ப பகாலூட்டும், 
ஒரு குறிபபிட்்ட வயதிறகுட்பட்்ட 
அல்லது ஏற்னகவ இருககும் 

உ்டல்ேல அபகாயங்ளு்டனகான 
சிஎச்்டபிளயூக்ளுககு க்காவிட் -19 
பணி்ளிலிருநது விலக்ளித்ெல்

க்காவிட் -19 ்காலத்தில் சமூ் சு்காெகார பணியகா்ளர்ளின் கூட்டு க்காரிக்்்ள 06

ேகாங்ள இவற்ற 
க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:

   இலவச சிகிச்்ச



க்காவிட் -19 ்காலத்தில் சமூ் சு்காெகார பணியகா்ளர்ளின் கூட்டு க்காரிக்்்ள

க்காவிட் தெகாறறுகேகாய் ேம் 
ேகாடு்ளில் தபகாது சு்காெகார 
அ்ைபபுககு அரசகாங்ங்ள 
மு்றயகா் நிதியளிக்த் 
ெவறிய்ெ எடுத்துக்காட்டுகிறது

ைக்ள மீது ்வனம்  
தசலுத்தும் சு்காெகார அ்ைபபு

1ேகாட்டின் தைகாத்ெ உளேகாட்டு உறபத்தியில் 
(ஜிடிபீ) கு்றநெது 5 செவீெத்திறகு தபகாது 
சு்காெகாரத்திற்கான பட்தஜட் ஒதுககீடு்ளில் 

ஒரு அதி்ரிபபு

3சிஎச்்டபிளயூ பணியகா்ளர்்்ள அதி்ரிக் கபகாதுைகான 
பட்தஜட் ஒதுககீடு்ள; ்ட்டுபபகாடில்லகாெ ஆட்கசரபபு 
தசயல்மு்றயின் ்ண்்காணிபபு ைறறும் சீரகாய்வு, ைறறும் 

இ்்டநி்ல ஆட்கசரபபு குழுக்்்ள நீககுெல்

2 அ்னத்து ைக்ளும் ்வனிக்ககூடிய ைறறும் 
்வனிக்பப்ட கவண்டிய ்ருத்்ெ அடிபப்்டயகா்க 
த்காண்டு உருவகாக்பபட்்ட க்காவிட் நிவகாரண திட்்டங்ள

4சைத்துவமின்்ை்யத் தூண்டும் ைறறும் ேைது தபகாது 
ேன்்ை்யக கு்றககும் சட்்டத்்ெ மீறிய வரி 
அ்ைபபு்்்ள சரிதசய்யும் அரசகாங்ங்ள
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ேகாங்ள இவற்ற 
க்காரிக்் 
தசய்கிகறகாம்:



UNIONS IN INDIA
Mumbai Mahanagar Karmachari  

Mahasangh (MMKM)
Hind Mahila Sabha (HMS)

Nagpur Municipal Corporation 
Employees Union (NMCEU)

Karnataka State Government 
employees Association (KSEGA)

Indian National Municipal & 
Local Bodies Workers Federation 

(INMLWF)
Tamil Nadu Government Officials 

Union (TNGOU) 

UNIONS IN NEPAL
Nepal Health Volunteers 

Association (NEVA) 
Health Volunteer Organisation of 

Nepal (HEVON)

UNIONS IN PAKISTAN
All Sindh Lady Health Workers 

and Employees Union 
(ASLHWEU) 

Punjab Ladies Health Workers 
Union (PLHWU)

ILLUSTRATED BY NIRUPAMA VISWANATH

COMMUNITY HEALTH WORK IS WORK

ஆஷா மற்றும் அங்கன்ாடி 
த�ாழிலாளர்களள ஆ�ரிக்கவும்!


