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அைசலம் அக்சஸ் தாய்லாந்� 

நாங்கள் யார்? 

2007 இல் நி�வப்பட்ட, அைசலம் அக்சஸ் தாய்லாந்� (ஏஏ�) ஒ� அர� சாரா அைமப்� மற்�ம் 
தஞ்சம் அ�கல் ��ம்பத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். அகதிக�க்� மன�த உ�ைமைகள யதார்த்தமா

க்�வதற்� நாங்கள் உைழக்கிேறாம். அைனத்� அகதிக�ம்  �திய வாழ்க்ைகய�ல்

 நியாயமான வாய்ப்ைபப் ெபற ேவண்�ம் என்� நாங்கள் வ��ம்�கிேறாம். 

எங்கள் சட்டக் �� �.என்.எச்.சி.ஆ�ன் அகதிகள் நிைல நிர்ணயம் (ஆர்.எஸ்.�) நைட�ைற மற்�ம் 

பா�காப்� ேசைவகள் �லம் தஞ்சம் ேகா�ம் அகதிக�க்� ேநர� சட்ட ஆேலாசைன மற்�ம் 

ப�ரதிநிதித்�வத்ைத வழங்�கிற�. ஐக்கிய நா�கள் சைபய�ன் அகதிக�க்கான உயர் ஸ்தான�கர் 
(�.என்.எச்.சி.ஆர்) பாங்காக்கில் நடத்�ம் அகதிகள் நிைல நிர்ணய நடவ�க்ைககள�ல் தஞ்சம் ேகா�ம் 

அகதிக�க்� ஏஏ� சட்ட ஆேலாைசைனய�ம் ப�ரதிநிதித்�வத்ைத�ம் வழங்�கிற�. 

எங்கள் வா�க்ைகயாளர்கள் 40 க்�ம் ேமற்பட்ட ெவவ்ேவ� ேதசிய இனங்கைள ேசர்ந்தவர்கள் . 

ெப�ம்பான்ைமயானவர்கள் பாகிஸ்தான், வ�யட்நாம் மற்�ம் கம்ேபா�யாைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்றா�ம், 

ேசாமாலியா, இலங்ைக, சீனா, ஆப்கான�ஸ்தான், ஈராக் மற்�ம் பல நா�ைகளச் ேசர்ந்த 

வா�க்ைகயாளர்ைகள�ம் நாங்கள் காண்கிேறாம். டஜன் கணக்கான ெமாழிகள�ல் சட்ட உதவ�க்கான 

�க்கியமான ேசைவைய  நிவர்த்தி ெசய்ய, நாங்கள் அகதிைகள சட்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களாக 

பய�ற்�வ�க்கிேறாம்.
எங்கள் �� அகதிகள�ன் திைறன ேமம்ப�த்த �ட்� ச�க சட்ட அதிகாரமள�த்தல் நடவ�க்ைக

ைகள நடத்�கிற�. எங்கள் ெசயல்பா�கள�ல் ஜனநாயக �ட்� நடவ�க்ைக ��க்கள், 

ச�க அ�ப்ைபடய�லான ச�க ஆதர� மற்�ம் வாழ்வாதார வாய்ப்�ைகள 

அதிக�ப்பதற்கான சக ஆதர� மற்�ம் உங்கள் 

வ��ப்பங்ைகள அறிந்� பய�ற்சி அமர்�ைகள வழங்�தல் ஆகியைவ  அடங்�ம்.

ெசயல் திட்டம் 
அகதிைகள பா�காப்பாக வாழ்வதற்�ம் �தந்திரமாக நடமா�வைத த�க்�ம் ைதடைகள 

�ைறக்க ேநர்ைமறயான மாற்றம் ெகாள்ைககள் மற்�ம் சட்டதிட்டங்ைகள

 உ�வாக்க நாங்கள் ப�ந்�ைரக்கிேறாம். ஏஏ� மற்ற ��க்க�டன் இைணந்�ம் 

ெசயல்ப�கிற�, இதில் தாய்லாந்� மற்�ம் ெதன்கிழக்� ஆசிய அைமப்�கள், அகதிகள் மற்�ம்

 மாநிலமற்ற நபர்கள�ன் உ�ைமக�க்கான �ட்டண� (சி.ஆர்.எஸ்.ப�), 

பாங்காக் �கலிடம் ேகா�ேவார் மற்�ம் அகதிகள் உதவ� அைமப்�  (பாஸ்ரான்) தன�க்�� 

நகர்ப்�ற அகதிகள் அைமப்� (சி.�, ஆர். என்) மற்�ம் ஆசிய பசிப�க் அகதிகள் 

உ�ைமகள் அைமப்�  (ஏ.ப�.ஆர்.ஆர்.என்) ஆகிையவ அடங்�ம்.  இ� �லம், 

ப�ராந்தியத்தில் உள்ள அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவா�க்� வ�வான பா�காப்ைப 

உ�வாக்�ம் தாய் சட்டம் மற்�ம் ெகாள்ைகய�ல் மாற்றங்க�க்காக நாங்கள் �ட்டாக 

வாதி�கிேறாம்

.எங்கைள ெதாடர்� ெகாள்ள
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மின்னஞ்சல்: thailand@asylumaccess.org

      �ப்�

இந்த ஈ.எஸ்.எல் ைகேயட்ைட ஏஏ� ய�ன் தயா�ப்�. இந்த ELS ைகேயட்�ன் 
உள்ளடக்கம் சட்ட ஆேலாசைனையக் ெகாண்��க்கவ�ல்ைலெகாண்டைவயல்ல, 
ேம�ம் இ� ேபான்றவற்ைற நம்பக்�டா�. 
இ� ெபா�வான தகவைல 

��க்க வ�வத்தில், ெவள�ய�ட்� ேநரத்தில் தற்ேபாைதயதாக வழங்க ேநாக்கம் 
ெகாண்ட�. இந்த ஈ.எஸ்.எல் ைகேயட்�ல் உள்ள தகவல்கள் ஆகஸ்ட் 2020 
நிலவரப்ப� உள்ளன. தகவல் வ�ைரவாக மாறக்��ம்.

உங்கள�டம் ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால் தய�ெசய்� ஏஏ� உடன் 
ேநர�யாக ச�பார்க்க�ம்.
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நிதியள�க்கப்ப�கிற�

      ம�ப்�

இந்த ஈ.எஸ்.எல் ைேகயட்ைட ஏஏ� ய�ன் தயா�ப்�. இந்த ELS ைேகய
ட்�ன் உள்ளடக்கம் சட்ட ஆேலாைசைனயக ெகாண்ைடவயல்ல, ேம�ம்
 இ� ேபான்றவற்ைற நம்பக்�டா�. 

இ� ெபா�வான தகவைல ��க்க வ�வ�ல் வழங்க ேநாக்கம் ெகாண்ட�,
ெவள�ய�ட்� ேநரத்தில் தற்ேபாைதய இந்த ஈ.எஸ்.எல் ைேகயட்�ல் உள்ள 
தகவல்கள் ஆகஸ்ட் 2020 நிலவரப்ப� உள்ளன. தகவல் வ�ைரவாக 
மாறக்��ம்.

உங்கள�டம் ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால் தய�ெசய்� ஏஏ� உடன் 
ேநர�யாக ச�பார்க்க�ம்.
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ேவைலவாய்ப்� 
சட்டம்
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இந்த ஒப்பந்தம் ெபா� ஒ�ங்� அல்ல� நல்ல தார்ம�கத்�டன் ஒப்பந்தம் ெசய்யப்படாத 
வைர, ஊதியத்திற்காக ேசைவகைள ப�மாறிக்ெகாள்ள �தலாள�க்�ம் பண�யாள�க்�ம் 
இைடய�லான ஒப்பந்தமா�ம்.
ேசைவகள் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� அல்ல� திட்டவட்டமான அல்லாத.

உதாரணமாக: ஒ� ஆசி�யர் கற்ப�த்தல் வ�ப்ைப வழங்க பள்ள��டன் ஒ� 
ஒப்பந்தத்தில் ைெகய�த்தி�கிறார், ஒ� உணவக உ�ைமயாளர் ஒ� 
பண�யாளைர  வாரத்தில் 6 நாட்கள் ேைவலக்� அமர்த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறார்.

உற��ைற

ேசைவக�க்கான ஒப்பந்தம் இ� தரப்ப�ன�க்�ம் சில உ�ைமகள் 
மற்�ம் கடைமகைளத் ெதாடங்�கிற�. ேசைவகைள வழங்க ேவண்�ய 
கடைம ஊழிய�க்� உள்ள�, அேத ேநரத்தில் அத்தைகய ேசைவக�க்� 
ஊதியம் வழங்க ேவண்�ய கடைம �தலாள�க்� உள்ள�.ஊதியம் ஒ� 
�றிப்ப�ட்ட காலகட்டத்தில் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம், அதாவ� தினச�, 
வாராந்திர, மாதாந்திர அல்ல� ேசைவ ேநரத்தில்.

ேநாக்கம்

இந்த வைக ஒப்பந்தம் �தலாள�ய�ன் கட்டைளக்� உட்பட்ட�, அவர் 
ஊழிய�ன் கட்�ப்பா� மற்�ம் ெபா�ப்ைப அதிக�க்கக்��ம்

ஊதியம்

ஒப்பந்தம் அல்ல� ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ேதைவப்ப�ம் ேசைவக்� 
ஊதியம் வழங்கப்ப�ம்.

ேசைவக�க்கான ஒப்பந்தம்

ேசைவக�க்கா ஒப்பந்தத்தின் 
அம்சங்கள்



ஒப்பந்தத்தின் ���

எ�தப்பட்ட மற்�ம் வாய்ெமாழி ஒப்பந்தங்க�க்�, ேவைலக்கான 
ஒப்பந்தம் எந்த கால அளைவ�ம் �றிப்ப�டவ�ல்ைல என�ல், 
ப�ன்வ�ம் தரத்தில் அமல்ப�த்த, எந்தெவா� தரப்ப�ன�ம் மற்ற 
தரப்ப�ன�க்� ஊதியக் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� 
�ன்னதாகேவா அல்ல� ேததிய�ேலா எ�த்�ப்�ர்வ அறிவ�ப்ைபக் 
ெகா�த்� ஒப்பந்தத்ைத நி�த்தலாம்.

ேவைல ந�க்க ஊதியம்

ெசல்�ப�யா�ம் காரணமின்றி ேசைவக�க்கான ஒப்பந்தத்ைத 
�தலாள� நி�த்தினால், அதாவ� ேவண்�ெமன்ேற �தலாள�க்� 
ேசதம் வ�ைளவ�த்தல், பண� வ�திகைள ம��தல் ேபான்றைவ 
சட்டத்தில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �தலாள� பண�யாள�க்� 
பண�ந�க்க ஊதியத்ைத வழங்க ேவண்�ம்.

3

ேவைலக்கான ஒப்பந்தம்

இ� �றிப்ப�ட்ட ேவைலக�க்� �யாத�ன ஒப்பந்தக்காரர்களாக 
�தலாள�யால் பண�யமர்த்தப்ப�ம் ெதாழிலாளர்க�க்கான ஒ� 
வைக ஒப்பந்தமா�ம், அதாவ� ஒ� �றிப்ப�ட்ட ேவைல வ�வரம் 
மற்�ம் கால அவகாசம் ெகாண்ட ஒப்பந்தம்.

உதாரணமாக: காய்கறிகைள ெபாதி ெசய்தல் மற்�ம் பச்ைச 
மிளகாய�ன் ேமல் ப�திைய ந�க்�தல்.



ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்தின் 
அம்சங்கள்

உற��ைற

ேவைலக்கான ஒப்பந்தம் என்ப� ஒ� ேசைவ வழங்�நர் 
(ஒ�ேவைள ஒ� �யாத�ன ஒப்பந்தக்காரர்) வாடைகக்� 
எ�ப்பவ�க்� சில பண�கைளச் ெசய்ய ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
பண�ய�ன் ��� அல்ல� வழங்கக்��யவ�க்� ேசைவ 
வழங்�ந�க்� பணம் ெச�த்த வாடைகதாரர் ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 
�யாத�ன ஒப்பந்தக்காரைர ஒ�ங்�ப�த்�வதற்கான அதிகாரம் 
வாடைகக்� இ�ப்பவ�க்� இ�க்கா�.

ேநாக்கம்

ேவைலக்கான ஒப்பந்தம் �க்கியமாக இ�தி தயா�ப்� 
அல்ல� ேசைவைய நிைற� ெசய்வதில் அக்கைற ெச�த்�கிற�, 
ஆனால் ேசைவகைள வழங்�வதற்கான ெசயல்�ைற அல்ல. 
�தந்திரத்தின் நிைல பண�கைள ��ப்பதில் ஒப்பந்தக்கார�க்� 
கண�சமான அள� �தந்திரம் வழங்கப்ப�ம். வாடைகக்� எ�ப்பவர் 
ெபா�வான வழி�ைறகைள வழங்கலாம், ஆனால் ேவைல 
ேநரங்கள�ன் எண்ண�க்ைகைய கட்�ப்ப�த்தேவா த�ர்மான�க்கேவா 
��யா�. எனேவ, ஒப்பந்தக்காரர் ஒ�ங்� தைடக�க்� 
உட்ப�த்தப்பட மாட்டார்.

ஊதியம்

ெமாத்த ெதாைக அல்ல� தவைணகள�ல் ேவைல அல்ல� 
ேசைவய�ன் ெவற்றிகரமான ���கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ேசைவ 
கட்டணம் ெச�த்தப்ப�ம்.

பண�யமர்த்தியவர் பண�ய�ன் ெவற்றிகரமான ���கள�ல் கவனம் 
ெச�த்�வேதா� மட்�மல்லாமல், ஒப்�க் ெகாள்ளப்பட்ட ேததி 
மற்�ம் ேநரத்தின் ப� பண�கைள ��த்த ேபாதி�ம் 
பண�யமர்த்தப்பட்டவ�ன் ேநரத்ைத�ம் நடத்ைதைய�ம் ெந�க்கமாக 
நிர்வகிக்கிறார் என்றால், �தலாள�க்�ம் பண�யாள�க்�ம் 
இைடய�லான உற� இ�க்க வாய்ப்�ள்ள�. இந்த உற� தாய் 
ெதாழிலாளர் பா�காப்� ெபா�ந்தக்��ய ஒப்பந்த ேசைவக்� 
ஒத்ததா�ம்.
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�ைறந்தபட்ச தினச�

ஊதியங்கள் ேவைலக்கான ஒப்பந்தம் ேவைலவாய்ப்� ஒப்பந்தத்�டன் 
அேத நன்ைமகைளப் ெபறவ�ல்ைல என்றா�ம், 

“�ைறந்தபட்ச ஊதியம் என்ப� இன்�ம் �யாத�ன ஒப்பந்தக்காரர்க�க்� 
உ�ைம�ள்ள ஒன்�”, 

(ெதாழிலாளர் பா�காப்� மற்�ம் நலன்�� அ�வலகம், 
ப�தி 3).
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ஜனவ� 1, 2020 �தல், �ைறந்தபட்ச ஊதியம் கீேழ 
உள்ள அட்டவைணய�ல் காட்�கிற�.

�ைறந்தபட்ச ஊதியம் பரப்பள�

336 பாட் (2 மாகாணங்கள்) ேசான் �� மற்�ம் ஃ�ெகட்

335 பாட் (1 மாகாணங்கள்) ராேயாங்

331 பாட் (6 மாகாணங்கள்)
பாங்காக், நக்ேகான் பாத்ேதாம், 
ேநாந்த��, பா�ம் தான�, சா�த் 
ப�ரகான் மற்�ம் ச�த் சாேகான்

330 பாட் (1 மாகாணங்கள்) சச்ேசாங்சாவ்

325 பாட் (14 மாகாணங்கள்)

கிராப�, ேகான் கான், சியாங் மாய், 
�ராட், நக்ேகான் ராட்சாசிமா, அ�தயா, 
பாங்-நங்கா, ேலாப் ��, சாங்க்க்லா, 
சர��, �பன் ��, �ரத் தான�, ேநாங் 
ைக மற்�ம் உேபான் ராட்சத்தான�

324 பாட் (1 மாகாணங்கள்) ப�ரச்சின் ��

323 பாட் (6 மாகாணங்கள்)
கலாசின், சாந்த��, நக்ேகான் 

நேயாக், �க்தஹான், சாேகான் 
நேகான் மற்�ம் ச�த் சாங்க்கிராம்

320 பாட் (21 மாகாணங்கள்)

காஞ்சன��, ைசனாட், நக்ேகான் 
ஃபாேனாம், நக்ேகான் சவான், நான், 
பங் கான், �� ராம், ப�ரச்�வாப் கி� 
கான், பட்டா�ங், ப�ட்சா�ேலாக், 
ெபட்சா��, ெபட்சா�ன், பயாேவா, 
யேசாேதான், ேராய்-எட், ேலாய், சா 

ெகய்வ், ��ன், ஆங் தாங், 
உேடான் தான�
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�ைறந்தபட்ச ஊதியம்

315 பாட் (22 மாகாணங்கள்)

கம்ெபங் ெபட், சாய�ம், சம்பன், 
சியாங் ராய், ட்ராங், தக், நாேகான் 
சி தம்மரத், ப�ச்சிட், ஃப�ேர, மஹா 

சாரகம், ேம ஹாங் ேசான், ரேனாங், 
ராட்சா��, லம்பாங், லம்�ன், சி சா 
ேகட், சாத்�ன், சிங் ��, �ேகாதாய், 
ேநாங் �வா லம்�, உத்தாய் தான� 

மற்�ம் அம்னத் சேராயன்

313 பாட் (3 மாகாணங்கள்) நாரதிவத், பட்டான� மற்�ம் யலா

ஜனவ� 1, 2020 �தல், �ைறந்தபட்ச ஊதியம் கீேழ 
உள்ள அட்டவைணய�ல் காட்�கிற�.

பரப்பள�

ஆதாரம்: ெதாழிலாளர் அைமச்� (www.mol.go.th) ஜனவ� 2, 2020 வைர

ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்தின் ப�ன்வ�ம் ��கைள தாய்லாந்தின் 
சிவ�ல் மற்�ம் வண�கக் �றிய�� ெகாண்�ள்ள�:

க�வ�கள் மற்�ம் ெபா�ட்கள்:

 -  பண�ைய நிைறேவற்ற ேதைவயான க�வ�கள் அல்ல� க�வ�கள் 
  ஒப்பந்தக்காரரால் வழங்கப்பட ேவண்�ம், (ப��� 588).

 -  ெபா�ட்கள் �தலாள�யால் வழங்கப்பட ேவண்�மானால், 
  ஒப்பந்தக்காரர் அவற்ைற வ �ணாக்காமல் கவனமாகப் 
  பயன்ப�த்த ேவண்�ம். ேவைல ��ந்த�ம் அவர் 
  உப�ையத் தி�ப்ப�த் தர ேவண்�ம், (ப��� 590).

 -  பண�ய�ன் �ைறபா� அல்ல� தாமதம் 
  வாடைகதாரர் வழங்கிய ெபா�ள�ன் 
  தன்ைமய�லி�ந்� அல்ல� அவர் வழங்கிய 
  அறி��த்தலிலி�ந்� ேதான்றினால், 
  ஒப்பந்தக்காரர் அைதப் பற்றி அறிவ�க்காவ�ட்டால் 
  ஒப்பந்தக்காரர் ெபா�ப்ேபற்க மாட்டார், (ப��� 591).
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சமர்ப்ப�க்�ம் ேநரம்

-  ஒப்பந்தத்தில் நிர்ணய�க்கப்பட்ட ேநரத்திற்�ப் ப�ற� பண� 
  சமர்ப்ப�க்கப்பட்டால், அல்ல� ேநரம் 

-  நிர்ணய�க்கப்படாவ�ட்டால், நியாயமான ேநரம் ��ந்தப�ன், 
  �தலாள�க்� ஊதியக் �ைறப்�க்� உ�ைம உண்� அல்ல� 
  ஒப்பந்தத்தின் சாராம்சத்தின் ேநரம் ம�ட்கப்ப�ம்ேபா�, 
  (ப��� 596)

-   �ன்பதி� இல்லாமல் பண�ைய வாடைகக்� எ�த்தவர் 
  ஏற்�க்ெகாண்டால், சமர்ப்ப�ப்பதில் தாமதத்திற்� ஒப்பந்தக்காரர் 
  ெபா�ப்ேபற்க மாட்டார், (ப��� 597).

ஊதியம்

-   ேவைலைய வழங்�வதில் ஊதியம் ெச�த்தப்ப�கிற�. ேவைல 
  ப�திகளாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் பல ப�திக�க்� 
  ஊதியம் �றிப்ப�டப்பட்��ந்தால், ஒவ்ெவா� ப�திக்�ம் ஊதியம் 
  ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ேநரத்தில் ெச�த்தப்ப�ம், (ப��� 602).

-    ெபா�ட்கள் ஒப்பந்தக்காரரால் வழங்கப்பட்��ந்தால், மற்�ம் 
  சமர்ப்ப�ப்பதற்� �ன்னர் ேவைல அழிக்கப்பட்�வ�ட்டால் அல்ல� 
  ேசதமைடந்தால், அத்தைகய இழப்� வாடைகக்� எ�ப்பவ�ன் 
  எந்தெவா� ெசயலினா�ம் ஏற்படா� என்� வழங்கப்பட்ட இழப்ைப 
  ஒப்பந்தக்காரர் தாங்�கிறார். அத்தைகய சந்தர்ப்பங்கள�ல் எந்த 
  ஊதிய�ம் ெச�த்தப்படா�, (ப��� 603).

-  ெபா�ட்கள் வாடைகதாரரால் வழங்கப்பட்��ந்தால் மற்�ம் உ�ய 
  வ�நிேயாகத்திற்� �ன்னர் ேவைல அழிக்கப்பட்�வ�ட்டால் அல்ல� 
  ேசதமைடந்தால், வாடைகதாரர் இழப்ைபச் சந்திப்பார். ஒப்பந்தக்கார�ன் 
  ெசயலால் இழப்� ஏற்ப�கிற�. அவ்வாறான நிைலய�ல், வாடைகக்� 
  எ�ப்பவ�ன் எந்தெவா� ெசயலினா�ம் இழப்� ஏற்படாத வைர எந்த 
  ஊதிய�ம் ெச�த்தப்படா�, (ப���, 604).



ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்ைத ��த்தல்

- ேவைல ��வைடயாத வைர, ஒப்பந்தத்ைத ��த்ததன் வ�ைளவாக 
 ஏற்ப�ம் காயம் காரணமாக ஒப்பந்தக்கார�க்� இழப்ப�� 
 வழங்�வதற்கான ஒப்பந்தத்ைத �தலாள� நி�த்தலாம் (ப��� 605).

- ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்வ� வாடைகக்� 
 எ�ப்பவ�க்� ஒ� ��ைமயான உ�ைம என்பைத கவனத்தில் 
 ெகாள்ள ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், ஒப்பந்தத்ைத ��த்ததன் 
 வ�ைளவாக ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஒப்பந்தக்கார�க்� 
 இழப்ப�� வழங்க ேவண்�ம்.

உங்கள் �தலாள��டன் தகரா� ஏற்பட்டால் என்ன ெசய்வ�?

1. தாய் சட்ட அைமப்ப�ன் கீழ் உங்கள் உ�ைமக�க்காக �தலாள�
அல்ல� வாடைகதார�டன் ேபச்�வார்த்ைத நடத்த �யற்சிக்க�ம்,
அதாவ� ஒ� நாைளக்� �ைறந்தபட்ச ஊதியத்திற்கான உ�ைமகள்.

2. ேபச்�வார்த்ைத ேதால்வ��ற்றால், ந�ங்கள்ஏ ஏ � வழக்கறிஞ�டமி�ந்�
ஆேலாசைனையப் ெபறலாம். ேசைவக�க்கான ஒப்பந்தம் மற்�ம்
ேவைலக்கான ஒப்பந்தம் ஆகிய இரண்�ற்�ம் ெதாழிலாளர் தகரா�கள்
�றித்� வா�க்ைகயாளர்க�க்� ஏ ஏ �  சட்ட ஆேலாசைனகைள
வழங்�கிற�. ேம�ம் தகவ�க்� �ெசப்ஷன்  அல்ல� வழக்கறிஞ�ன்
உதவ�யாளைரத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்

3. உங்கள் வழக்ைக ஏ ஏ �  க்� �காரள�க்�ம் ேபா�, தய�ெசய்�
உங்களால் ��ந்த அள� தகவல்கைள வழங்க�ம், அதாவ� ெபயர்
மற்�ம் �தலாள�ய�ன் ெதாடர்� ெகாள்ளக்��ய வ�வரங்கள், ேவைல
ெசய்�ம் காலம், ேவைல ெசய்�ம் இடம், �ைகப்படம் ேபான்றைவ.

4. ஒ� வா�க்ைகயாளர் ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்திற்கான நியாயமற்ற
சிகிச்ைச அல்ல� ேசைவக�க்கான ஒப்பந்தத்ைத ம��வ� �றித்�
வழக்கறிஞ�க்� �காரள�த்தால், ஊதியம், இழப்ப��, சட்டத்தின் ப�
காயம் �றித்� பண�யாள�டன் ேபச்�வார்த்ைத நடத்த
ஏ ஏ �  உதவ ���ம்.
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பண�ய�ல் 
பா�காப்� 
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ேவைல வைககள்

அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவா�க்� ேவைல ெசய்வதற்கான 
உ�ைமைய தாய்லாந்� வழங்காததால், தாய்லாந்தில் உள்ள அகதிகள் 
மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவார் நியாயமான மற்�ம் பா�காப்பான பண� 
நிைலைமக�க்� மட்�ப்ப�த்தப்பட்ட அ�கைலக் ெகாண்�ள்ளனர். 
அவர்கள் ெசய்�ம் ெப�ம்பாலான ேவைலகள் ஆபத்தானைவ, �ரண்டல் 
மற்�ம் சில சந்தர்ப்பங்கள�ல் தவறானைவ என்� க�தப்ப�கின்றன. 
ஆகேவ, அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவார் ஆகிேயா�ன் பா�காப்பான 
மற்�ம் ஒ�க்கமான பண� நிைலைமகைள உ�தி ெசய்வதற்காக பண�ய�ல் 
பா�காப்� �றித்த அறிைவ ஊக்�வ�ப்ப� �க்கியம்.

கட்�மான பண�
தாய்லாந்தின் ேதசிய �ள்ள�வ�வர அ�வலகத்தின்ப�, 
கட்�மானத் ெதாழில்கள�ல் உள்ள ெதாழிலாளர்கள் 
மற்ற ெதாழில்கள�ல் உள்ள ெதாழிலாளர்க�டன் 
ஒப்ப��ம்ேபா� “ெப�ய காயங்கள் மற்�ம் இறப்�கள்” 
அதிக ஆபத்�க்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். இ�ப்ப��ம், 
ெப�ம்பாலான சந்தர்ப்பங்கள�ல் ேவைல ெதாடர்பான 
வ�பத்�க்கள் த�க்கக்��யைவ மற்�ம் தவ�ர்க்கக்��யைவ, 
சாத்தியமான அபாயங்கள் �றித்த வ�ழிப்�ணர்ைவ 
அதிக�ப்பதன் �ல�ம், ேவைல பா�காப்� நைட�ைறைய 
ஊக்�வ�ப்பதன் �ல�ம். சாத்தியமான ேவைல வ�பத்�கைளத் 
தவ�ர்க்க ந�ங்கள் ப�ன்பற்றக்��ய சில நைட�ைறகள் கீேழ உள்ளன.

1. கட்�மான தளத்தில் பண����ம் ேபா� என� பா�காப்ைப
எவ்வா� உ�திப்ப�த்�வ�?

-   ஆபத்� �றித்த வ�ழிப்�ணர்ைவ உ�வாக்கி, உங்கள் பண�ய�டத்தில் 
  ஆபத்தான ெசயல்கைளப் பற்றி சிந்தி�ங்கள்.

-   வ�பத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ய சாத்தியமான �ழ்நிைலகைள கண்டறிந்த 
  ப�ற�, இந்த �ழ்நிைலகைள கட்�ப்ப�த்த அல்ல� த�க்க வழிகைளப் 
  பற்றி சிந்தி�ங்கள்.

-   உங்கள் க�வ�கள் சிறப்பாக ெசயல்ப�வைத உ�தி ெசய்வதன் �லம் 
  உங்கள் பண� உபகரணங்கைள கவன�த்�க் ெகாள்�ங்கள். ஒவ்ெவா� 
  பண�க்�ம் ந�ங்கள் ச�யான க�வ�கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம் மற்�ம் 
  அைனத்� உபகரணங்கைள�ம் �த்தமாக�ம் நல்ல நிைலய�ல் 
  ைவத்தி�க்க�ம் ேவண்�ம்

-   வ�ரல்கள், ைககள் ேபான்றவற்ைற உபகரணங்கள�ன் நக�ம் 
  ப�திகள�லி�ந்� வ�லக்கி ைவக்க�ம்.

- பா�காப்� கண்ணா�கள், பா�காப்� ெஹல்ெமட், பா�காப்� ைக�ைறகள், 
  பா�காப்� காலண�கள் அல்ல� கனமான ேவைலக்கான �ட்ஸ் மற்�ம் 
  உயரமான இடங்கள�ல் ேவைல ெசய்தால் பா�காப்� ேசணம் ேபான்ற 
  �றிப்ப�ட்ட தன�ப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கைள அண��ங்கள்.
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2. ேவைலய�ல் என் உடைல எவ்வா� பா�காப்ப�?

ேவைலய�ல் கண்கைளப் பா�காக்க�ம்

- ேவைலக்� கண்ணா� அல்ல� கண்ணா� ேபான்ற
   ெபா�த்தமான கண் பா�காப்ைபப் பயன்ப�த்�ங்கள்.

    - கண் பா�காப்� உபகரணங்கள் நல்ல நிைலய�ல் 
   உள்ளதா என ேசாதிக்க�ம்.

  ேவைலய�ல் உங்கள் ைககைளப் பா�காக்க�ம்

    -  இயந்திர காவலர்கள் இ�க்கிறார்கள் என்பைத உ�திப்ப�த்த�ம் 
   (இயந்திரத்தின் நக�ம் ப�திகைள மைறக்க�ம்) அ� நன்றாக 
   ெசயல்ப�கிறதா என்� ச�பார்க்க�ம்.

    - நக�ம் ெபா�ள்கள் அல்ல� இயந்திரத்தின் பாகங்கள் 
   �றித்� �றிப்பாக கவனம் ெச�த்�ங்கள்.

    - பா�காப்� ைக�ைறகைள அண��ங்கள்.

    - க�வ�கைள ச�யாகப் ப��த்� எ�த்�ச் ெசல்�ங்கள்

 ஏண�கைளப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�

    - பயன்ப�த்�வதற்� �ன்� ஏண� நிைலகைள ச�பார்க்க�ம்

    - உங்கள் ேவைலக்� ச�யான ஏண�ையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

    - மற்றவர்கள் �ழ்ந்தி�க்�ம் ேபா� ஏண�ைய நகர்த்�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்

  ச�யாக உைட அண��ங்கள்

    - நன்� ெபா�த்தப்பட்ட ஆைடகைள அண��ங்கள். மிக 
   ந�ளமான ஆைடகளான ஸ்�வ்ஸ் இயந்திரங்கள�ல் 
   சிக்கிக் ெகாள்ளலாம் அல்ல� ந�ங்கள் வ�ழக்��ம்.

    - ��ய-கால் காலண�கைள அண��ங்கள், 
   ஏெனன்றால் அைவ உங்கள் கால்வ�ரல்கைள 
   வ��ம் ெபா�ட்கள�லி�ந்� பா�காக்கக்��ம், 
   ேம�ம் �ர்ைமயான ெபா�ட்கள�ல் கால�   
   ைவக்�ம்ேபா� உங்கள் கால்கைளப் 
   பா�காக்கலாம். ெபா�த்தமான பாதண�கள் 
   ஏண�கள�லி�ந்� ந��வைதத் த�க்கலாம் மற்�ம் 
   கால்கள�ல் உங்கள் தைசகைளப் பா�காக்�ம்.

    - ெபா�ள்கள் வ��ந்தால் அல்ல� ந�ங்கள் தைரய�ல் 
   ந�வ�னால் தைலய�ல் ஏற்ப�ம் காயங்கள�லி�ந்� 
   உங்கைளப் பா�காக்க எப்ேபா�ம் ெஹல்ெமட் 
   அண��ங்கள். ெஹல்ெமட் அண�வ� வ�பத்�க்கள�ல் 
   உய�ர்வா�ம் வாய்ப்�கைள அதிக�க்�ம்.

    - ந�ண்ட �ந்தல் உள்ளவர்கள், தய�ெசய்� உங்கள் 
   தைல��ையக் கட்�க் ெகாள்�ங்கள்.



க�வ�கைள எ�த்�ச் ெசல்�ம்ேபா�…..

- க�வ�கைள ஏண�ய�ல் ேம�ம் கீ�ம் எ�த்�ச்ெசல்ல �டா� ெகட்�யான 
 ப��  இ�க்காததால் 

- க�வ�கள் எப்ேபா�ம் ஒ� பண�யாள�டமி�ந்� இன்ெனா�வ�க்� 
 கவனமாகக் ைகயாளப்பட ேவண்�ம், ஒ�ேபா�ம் �க்கி எறியப்படா�.

- ெப�ய க�வ�கள் அல்ல� உபகரணங்கைள ேதாள்கள�ல் �மந்� ெசல்�ம் 
 ெதாழிலாளர்கள்பண�ய�டத்ைத �ற்றி வ�ம்ேபா� கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம்.

- உள� மற்�ம் ஸ்க்��ைரவர் ேபான்ற �ட்�க்காட்� க�வ�கள் ஒ�ேபா�ம் 
 ஒ� ெதாழிலாள�ய�ன் பாக்ெகட்�ல் ெகாண்� ெசல்லக்�டா�. 
 க�வ�ப்ெபட்�ய�ல் அவற்ைற எ�த்�ச் ெசல்வ� நல்ல�. ஒ� க�வ� ெபல்ட் 
 அல்ல� பாக்ெகட் க�வ� ைபய�ல் அல்ல� �ைன�டன் ைகய�ல் எப்ேபா�ம் 
 உடலில் இ�ந்� வ�லக்கி ைவ�ங்கள்

- பயன்பாட்�ல் இல்லாதேபா� க�வ�கள் எப்ேபா�ம் வ�லகி இ�க்க ேவண்�ம். 
  ஒ� சாரக்கட்� ேபான்ற உயர்ந்த கட்டைமப்ப�ல் கிடக்�ம் க�வ�கைள வ�ட்� 
  ெவள�ேய�வ� கீேழ உள்ள ெதாழிலாளர்க�க்� �றிப்ப�டத்தக்க ஆபத்ைத 
  ஏற்ப�த்�கிற�. அதிக அதிர்� உள்ள ப�திகள�ல் இந்த ஆபத்� அதிக�க்கிற�.

ரசாயனங்க�டன் பண����ம் ேபா� 
பா�காப்பாக ேவைல ெசய்�ங்கள்

- எந்த ேவதிப்ெபா�ட்கைள�ம் பயன்ப�த்�வதற்� 
 �ன் வழி�ைறகைள கவனமாகப் ப��ங்கள்.

- ச�யான பா�காப்� உபகரணங்கைள அண��ங்கள்.

- ரசாயனங்கைளப் பயன்ப�த்திய ப�ற� எப்ேபா�ம் 
 ைககைளக் க��ங்கள். ரசாயனங்கைளப் பயன்ப�த்திய ப�ற� ைககைள 
 க�வாமல் உங்கள் �கத்ைத�ம் உணைவ�ம் ெதாடாத�ர்கள்.

- ரசாயன ெகாள்கலன் பயன்பாட்�ற்�ப் ப�ற� ெபா�த்தப்பட்ட ��ையப் 
 பயன்ப�த்தி இ�க்கமாக �ட ேவண்�ம் 

இயந்திர ேவைலகைள பா�காப்பாக ெசய்�ங்கள்

- ச�யான இயக்க நைட�ைறகள் மற்�ம் பா�காப்� �ன்ெனச்ச�க்ைக 
 நடவ�க்ைககைளப் ��ந்�ெகாண்�, நி�த்த �வ�ட்சின் நிைலைய அறிந்� 
 ெகாள்�ங்கள்.

- இயந்திர காவலர்கள், தைடகள் மற்�ம் பா�காப்� சாதனங்கள் ச�யாக 
 நி�வப்பட்�ள்ளதா என்பைத உ�திப்ப�த்த�ம்.

- இயங்�ம் ேபா� இயந்திரத்ைத ச�ெசய்யேவா அல்ல� �த்தம் ெசய்யேவா 
 ேவண்டாம்.

- ந�ண்ட �ந்தல் உள்ளவர்கள், தய�ெசய்� உங்கள் தைல��ையக் கட்ட�ம் 
 அல்ல� மைறக்க�ம். நக�ம் இயந்திர பாகங்கள�ல் சிக்�ம்ேபா� 
 பா�காக்கப்படாத ந�ண்ட �ந்தல் ஆபத்தாக மாறக்��ம் ெதாழிலாளர்கைள 
 இயந்திரங்கள�ல் இ�த்�, ஸ்கால்ப�ங் மற்�ம் �க சிைத� ஆகியவற்றால் 
 பாதிக்கலாம்.
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கிேரன்க�டன் பண����ம் ேபா� பா�காப்பாக ேவைல ெசய்�ங்கள்

- ஆபேரட்டர் கிேரன்க�டன் பண���ய சான்றிதழ் ெபற்ற ஒ� நபராக 
 இ�க்க ேவண்�ம்.

- கிேரன் நல்ல ேவைல ேவைல நிைலய�ல் இ�க்கிறதா என்� உ�திப்ப�த்த 
 ஆய்� ெசய்�ங்கள்

- நடக்கக்��ய ஆபத்�க்கைளப் பற்றி ேயாசித்�ப் பா�ங்கள்.

- மக்கைள ெகாண்� ெசல்ல கிேரன்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.

- �ைமகைள இ�க்க கிேரன்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம்

உயரமான கட்�டங்கள�ல் பா�காப்பாக ேவைல ெசய்�ங்கள்

- ஒ� உயரமான நிைலய�ல் பண����ம் ேபா�, சாரக்கட்� நன்� 
 ெபா�த்தப்பட்��க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ஒ� பா�காப்� ெபல்ட் 
 இ�க்க ேவண்�ம்.

- �ண்� அஸ்திவாரங்கைள அ��ம்ேபா�, அகழிகள�ன் இ�ப்ப�டத்ைதப் 
 பற்றி எச்ச�க்ைகயாக இ�ங்கள். கட்�மான இடங்கள�ல் அகழிகள் இ�ந்� 
 வ��ந்ததால் வ�பத்�க்கள் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் உள்ளன.

- அதிக ப�திய�ல் பண����ம் ேபா� அைனத்� உபகரணங்கைள�ம் 
 இைணக்க உ�தி ெசய்�ங்கள்.

உணவக ேவைல
1.உணவகத்தில் அல்ல� சைமயலைறய�ல்
பண����ம் ேபா� என� பா�காப்ைப 
எவ்வா� உ�தி ெசய்வ� 

- ந�ங்கள் வ�க்�ம்ேபா�, அல்ல� ெகாதிக்�ம்ேபா� 
 அ�ப்ைப கவன�க்காமல் வ�டாத�ர்கள். ந�ங்கள் ஒ� 
 ��கிய ேநரத்திற்� �ட சைமயலைறைய வ�ட்� 
 ெவள�ேயறினால், அ�ப்ைப அைணக்க�ம்.

- ந�ங்கள் ேவகைவக்கிற�ர்கள், ேபக்கிங் ெசய்கிற�ர்கள், 
 வ�த்ெத�க்கிற�ர்கள் அல்ல� ேவகைவக்கிற�ர்கள் 
 என்றால், அைத தவறாமல் ச�பார்த்�, ந�ங்கள் 
 சைமக்கிற�ர்கள் என்பைத நிைன�ட்ட ஒ� 
 ைடமைரப் பயன்ப�த்த�ம்.

- ெந�ப்ைபப் ப��க்கக்��ய எைத�ம் -  பாைனப�� 
 அ�ப்� ைக�ைறகள், மர பாத்திரங்கள், காகிதம் அல்ல� 
 ப�ளாஸ்�க் ைபகள், உண� ேபக்ேகஜிங், �ண்�கள் அல்ல� 
 திைரச்சீைலகள் - உங்கள் அ�ப்ப�லி�ந்� வ�லகி ைவக்க�ம்.

- அ�ப்�, பர்னர்கள் மற்�ம் அ�ப்ைப �த்தமாக ைவத்தி�ங்கள்.

- சைமக்�ம் ேபா� ��கிய, ெந�க்கமான ெபா�த்தம் அல்ல� இ�க்கமாக 
 உ�ட்டப்பட்ட சட்ைடகைள அண��ங்கள். தளர்வான ஆைட ஒ� எ�வா� 
 �டர் அல்ல� மின்சார பர்ன�டன் உரசினாள் த� ப��க்கலாம்.
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2. ேவைலய�ல் என் உடைல எவ்வா� பா�காப்ப�?

ேவைலய�ல் கண்கைளப் பா�காக்க�ம்

    - ேவைலக்� கண்ணா� அல்ல� கண்ணா� ேபான்ற 
   ெபா�த்தமான கண் பா�காப்ைபப் பயன்ப�த்�ங்கள்.

    - கண் பா�காப்� உபகரணங்கள் நல்ல நிைலய�ல் 
   உள்ளதா என ேசாதிக்க�ம்.

ேவைலய�ல் உங்கள் ைககைளப் பா�காக்க�ம்

    -  இயந்திர காவலர்கள் இ�க்கிறார்கள் என்பைத உ�திப்ப�த்த�ம் 
   (இயந்திரத்தின் நக�ம் ப�திகைள மைறக்க�ம்) அ� நன்றாக 
   ெசயல்ப�கிறதா என்� ச�பார்க்க�ம்.

    - நக�ம் ெபா�ள்கள் அல்ல� இயந்திரத்தின் பாகங்கள் 
   �றித்� �றிப்பாக கவனம் ெச�த்�ங்கள்.

    - பா�காப்� ைக�ைறகைள அண��ங்கள்.

    - க�வ�கைள ச�யாகப் ப��த்� எ�த்�ச் ெசல்�ங்கள்

 ஏண�கைளப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�

    - பயன்ப�த்�வதற்� �ன்� ஏண� நிைலகைள ச�பார்க்க�ம்

    - உங்கள் ேவைலக்� ச�யான ஏண�ையத் ேதர்ந்ெத�ங்கள்.

    - மற்றவர்கள் �ழ்ந்தி�க்�ம் ேபா� ஏண�ைய நகர்த்�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்

  ச�யாக உைட அண��ங்கள்

    - நன்� ெபா�த்தப்பட்ட ஆைடகைள அண��ங்கள். மிக 
   ந�ளமான ஆைடகளான ஸ்�வ்ஸ் இயந்திரங்கள�ல் 
   சிக்கிக் ெகாள்ளலாம் அல்ல� ந�ங்கள் வ�ழக்��ம்.

    - ��ய-கால் காலண�கைள அண��ங்கள், 
   ஏெனன்றால் அைவ உங்கள் கால்வ�ரல்கைள 
   வ��ம் ெபா�ட்கள�லி�ந்� பா�காக்கக்��ம், 
   ேம�ம் �ர்ைமயான ெபா�ட்கள�ல் கால�   
   ைவக்�ம்ேபா� உங்கள் கால்கைளப் 
   பா�காக்கலாம். ெபா�த்தமான பாதண�கள் 
   ஏண�கள�லி�ந்� ந��வைதத் த�க்கலாம் மற்�ம் 
   கால்கள�ல் உங்கள் தைசகைளப் பா�காக்�ம்.

    - ெபா�ள்கள் வ��ந்தால் அல்ல� ந�ங்கள் தைரய�ல் 
   ந�வ�னால் தைலய�ல் ஏற்ப�ம் காயங்கள�லி�ந்� 
   உங்கைளப் பா�காக்க எப்ேபா�ம் ெஹல்ெமட் 
   அண��ங்கள். ெஹல்ெமட் அண�வ� வ�பத்�க்கள�ல் 
   உய�ர்வா�ம் வாய்ப்�கைள அதிக�க்�ம்.

    - ந�ண்ட �ந்தல் உள்ளவர்கள், தய�ெசய்� உங்கள் 
   தைல��ையக் கட்�க் ெகாள்�ங்கள்.



2.ைசமயைலறய�ல் வ�க்கி வ��ைவத நான் எவ்வா� த�ப்ப�?
- உணைவத் தயா�ப்பதற்கான ெவப்பத்தில் 
 வ�ஷயங்கள் �க்கியமானதாக இ�க்�ம்ேபா�, 
 உண� தயா�க்கப்பட்ட ப�ற� �த்தம் ெசய்வதற்கான 
 �ள�ப�கைள வ�ட்�வ��வதற்கான சலன�ம் 
 இ�க்கிற�. ஆனால் தைரய�ல் உள்ள கசி�கள் 
 உடன�யாக �த்தம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம், இ� 
 வசதியாக இ�க்கா�, ஆனால் �ழப்பங்க�க்� 
 உடன� கவனம் ெச�த்�வ�, �றிப்பாக தைரய�ல் 
 உள்ளைவ சிறந்த தாக்�தலா�ம்.

3. �ர்ைமயான க�வ�கைளப் பயன்ப�த்�ம்
ேபா� ெவட்�க்கள் அல்ல� காயங்கள�லி�ந்�
என்ைன எவ்வா� பா�காப்பாக ைவத்தி�க்க
���ம்?

- எப்ேபா�ம் �ர்ைமயான கத்திகைளப் 
 பயன்ப�த்�ங்கள்.

- ந�ங்கள் ெவட்�ம்ேபா� உணைவ உங்கள் 
 ைகய�ல் ைவக்க ேவண்டாம்.

- கட்�ங் ேபார்�ல் எப்ேபா�ம் ெவட்�ங்கள். (சீட்� 
 இல்லாத ஒன்ைறப் பயன்ப�த்த�ம், அல்ல� ந��வைதத் 
 த�க்க அதன் கீேழ ஈரமான �ஷ் டவைல ைவக்க�ம்.)

- ப�ேளட்�ன் ேமல் எப்ேபா�ம் வ�ரல்கைள ைவத்தி�ங்கள்

- வ�க்�ம் ெபா�ட்கள�லி�ந்� கத்தி ைகயா�தல்கைள வ�லக்கி ைவக்க�ம்.

- கத்திகள் தட்டப்ப�வதற்கான வாய்ப்ைபக் �ைறக்�ம் வ�ள�ம்ப�லி�ந்� 
 வ�லக்கி ைவ�ங்கள்

- வ��ம் கத்திைய ஒ�ேபா�ம் ப��க்க �யற்சிக்காத�ர்கள்!

- பயன்ப�த்திய உடேனேய கத்திகைளக் க�வ�ம். கத்திகைள ேசாப்� 
 ந��ல் �ழ்க வ�டாத�ர்கள். க��ம் ேபா� கத்திய�ன் �ர்ைமயான 
 வ�ள�ம்ைப உங்கள�டமி�ந்� வ�லக்கி ைவக்க�ம்.

4. எ�ந்த அல்ல� மின்சார அதிர்ச்சிய�லி�ந்� நான் எவ்வா�
என்ைனப் பா�காக்க ���ம்?

- பற்றைவப்� மற்�ம் எ�ெபா�ைளக் கவன��ங்கள்

- த�ப்ப�ழம்�கள் அல்ல� மின்சார அ�ப்�கைளச் �ற்றி ேவைல ெசய்�ம் 
 ேபா� மி�ந்த கவனம் ெச�த்�ங்கள் - எ�யக்��ய ெபா�ட்கைள 
 ெவப்ப �லங்கள�லி�ந்� வ�லக்கி ைவக்க�ம்.

- ேசதத்தின் அறி�றிக�க்� உபகரணங்கள் மற்�ம் உபகரணங்கள் 
 ேகப�ள்கள் மற்�ம் ெச�கிகைள ச�பார்க்க�ம். எந்தெவா� அசாதாரண 
 ஒலிக�க்�ம் கா�கள�ன் கவனத்ைத ைவத்தி�ங்கள்.

- சிந்திய ரசாயனங்கைள உடன�யாக �த்தம் ெசய்�ங்கள் - அவ்வா� 
 ெசய்ய எ�யாத ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்�ங்கள்.
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- மின் உபகரணங்கள் மற்�ம் சாதனங்கைள அவற்றின் ேநாக்கம் ெகாண்ட 
 ேநாக்கத்திற்காக மட்�ேம பயன்ப�த்த�ம் - உங்க�க்� வழங்கப்பட்ட 
 அைனத்� பய�ற்சிைய�ம் ப�ன்பற்ற�ம்.

- மின் சாதனங்கைள தண்ண��லி�ந்� வ�லக்கி ைவக்க�ம், சாக்ெகட்�க்� 
 அதிக அ�த்தம் ெகா�க்க ேவண்டாம்

- மின் சாதனங்கைள ந�ங்கேள ச�ெசய்ய �யற்சிக்க ேவண்டாம்.

- ேவைல நாள�ன் ��வ�ல் மற்�ம் �த்தம் ெசய்�ம் ேபா� அைனத்� மின் 
 சாதனங்கள், மற்�ம் அ�ப்�கைள அைணக்க�ம்....

ஆைட ெதாழிற்சாைல ேவைல
ஆைட ெதாழிற்சாைலய�ல் அல்ல� 
ைதயல் இயந்திரங்க�டன் பண����ம் 
ேபா� என� பா�காப்ைப எவ்வா� 
உ�திப்ப�த்�வ�?

- எப்ேபா�ம் ச�யான உடல் 
 ேதாரைண�டன் ேவைல ெசய்�ங்கள்.

- ைக மற்�ம் மண�க்கட்� �ட்� 
 வலிையத் தவ�ர்க்க ஓய்ெவ�க்க�ம்.

- ��கில் வலிையத் தண�க்க, ந�ண்ட 
 அமர்�கள�லி�ந்� ��கிய இைடெவள�கைள எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.

- ைதயல் ெசய்�ம் ேபா�, எப்ேபா�ம் இயந்திரம் மற்�ம் ைகய�ல் இ�க்�ம் 
 பண�ய�ல் கவனம் ெச�த்�ங்கள்.

- ைதயல் இயந்திரத்ைத எண்ெணையப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன்� அல்ல� 
 ப�திகைள மாற்�ம்ேபா� அைணக்க�ம்.

- ெவட்டப்பட்ட காயம் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் காயம் ஏற்பட்டால், 
 காயங்கைள �த்தம் ெசய்� கட்�ப் ேபாட்� �ட ேவண்�ம்

- ைதயல் ப�திய�ல் ச�யான வ�ளக்�கள் அைமப்பதற்கான ஏற்பா� இ�க்க 
 ேவண்�ம். அதிக ஒள� ேதைவப்ப�ம் ேவைல ப�தி ஜன்னல்க�க்� 
 ெந�க்கமாக நகர்த்தப்பட ேவண்�ம்.

16



வ�வசாயம் ெதாடர்பான ேவைல
1. வ�வசாயத்தில் ேவைல ெசய்வதால்
ஏற்ப�ம் ஆபத்�கள் என்ன?

- வலிமி�ந்த தைச ��க்� 

- வட்� இடம்ெபயர்ந்த�

- �ச்சிக்ெகால்லி உள்ள�ட்ட ஆபத்தான 
 இரசாயனங்கள் ெவள�ப்பா�

- வ�வசாய உபகரணங்கள�லி�ந்� ெவட்�க்கள்

- கண்கள் எ�ச்சல்

- �ச்சிக்ெகால்லி ெவள�ப்பா�

2. நான் அ�க்க� அதிக �ைமையச் �மப்பதால்
எனக்� தைச வலி உள்ள�. நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

- அதிக �ைமகைளத் �க்�ம் �ன், �ைம எவ்வள� கனமான� மற்�ம் 
 �ைம எந்த திைசய�ல் ெகாண்� ெசல்லப்ப�ம் என்பைதப் பற்றி ந�ங்கள் 
 சிந்திக்க ேவண்�ம்.

- உங்கள் ைககள�ல் ப��க்கக்��ய �ைமக்� ேபா�மான இடம் இ�ப்பைத 
 உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள்.

3. �ைமகைளச் �மக்�ம்ேபா� ந�ங்கள் எ�க்க ேவண்�ய ப�கள்:

- ��ந்தவைர �ைமக்� அ�கில் ெசல்�ங்கள்.

- உங்கள் �ழங்ைககள் மற்�ம் ைககைள உங்கள் உட�க்� ெந�க்கமாக 
 ைவக்க �யற்சி ெசய்�ங்கள்.

- �ழங்கால்கள�ல் வைளக்க�ம்.

- �ைமகைள ெந�க்கமாக ைவத்� உங்கள் �ன் ைமயமாக ைவத்தி�ங்கள்.

- �க்�ம் ேபா� ெமன்ைமயான இயக்கத்ைதப் பயன்ப�த்�ங்கள்

- �ைம கனமாக இ�ந்தால், உங்க�க்� உதவ 
 யாராவ� ேத�ங்கள்.
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4. �ைமகைளச் �மக்�ம்ேபா�, இைத
உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள் …

- உைடலத் தி�ப்ப  �டா�

- அதற்� பதிலாக தி�ம்ப உங்கள் கால்கைள நகர்த்த�ம்.

- உங்கள் இ�ப்�, ேதாள்கள், கால்வ�ரல்கள் மற்�ம் �ழங்கால்கள் ஒேர 
 திைசைய எதிர்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

- உங்கள் �ழங்ைககள் உங்கள் பக்கங்க�க்� ெந�க்கமாக இ�ப்பதால் 
 �ைமகைள உங்கள் உட�க்� ெந�க்கமாக ைவக்க�ம்.

- ந�ங்கள் ேசார்வாக உணர்ந்தால், �ைமைய �ைறத்� சில நிமிடங்கள் 
 ஓய்ெவ�க்க�ம்

- ச�யான அைமப்ைபச் ெசய்ய ந�ங்கள் மிக�ம் ேசார்வைடய ேவண்டாம்.

5. ந�ங்கள் �ைமகைள அைமக்�ம் ேபா� இந்த ப�கைளப்
ப�ன்பற்ற�ம்:

- இ�ப்ப�ல் அல்ல, �ழங்கால்கள�ல் வைளக்க�ம்.

- உங்கள் தைலைய உயர்த்தி, உங்கள் வய�ற்� தைசகள் இ�க்கமாக 
 ைவத்தி�ங்கள்.

- உங்கள் உடைல தி�ப்ப ேவண்டாம்.

- �ைமகைள உட�க்� ��ந்தவைர ெந�க்கமாக ைவத்தி�ங்கள்.

- உங்கள் ைகய��ப்ைப ெவள�ய�ட �ைம பா�காப்பாக இ�க்�ம் வைர 
 காத்தி�ங்கள்.

6. �ச்சிக்ெகால்லிய�ன் ெவள�ப்பாட்�லி�ந்� நான்
எவ்வா� தவ�ர்க்கலாம்?

- �ச்சிக்ெகால்லி-அ�த்தமான காய்கறிகள் அல்ல� பழங்கைள ந�ங்கள் 
 ெதா�ம்ேபா�, உங்கள் ைககள் மா�படலாம். உங்கள் ைககைளப் பார்த்� 
 உணைவத் ெதாடாவ�ட்டால், உங்கள் ஆேராக்கியத்திற்� மிக�ம் த�ங்� 
 வ�ைளவ�க்�ம் மற்�ம் உங்கள் உட�க்� ஆபத்தான �ச்சிக்ெகால்லிைய 
 ந�ங்கள் உட்ெகாள்ளலாம்.
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7. நான் வ �ட்�ல் ேவைல ெசய்�ம்ேபா�, என் �ழந்ைதகள் சில
ேநரங்கள�ல் என� பண�ய�டத்திற்�ள் �ைழவார்கள். அவர்க�க்�
நான் எப்ப� பா�காப்பான இடத்ைத உ�வாக்க ���ம்?

- அவர்கள�ன் வ�ைளயாட்� ப�திக�க்� எல்ைலகள் அைமக்க�ம்.

- உங்கள் �ழந்ைதக�க்கான அபாயங்கைள மதிப்ப��ங்கள்.

- ஆபத்தான �ழ்நிைலக�க்� �ழந்ைதகைள ஈர்ப்ப� எ� என்பைத 
 த�ர்மான�க்க�ம்.

- �ழந்ைதக�க்� ெபா�த்தமான வ�திகைள அைமக்க�ம்.

- அவர்கள�ன் வ�ைளயாட்� ப�திகள் உைடந்த அல்ல� பா�காப்பற்ற 
 உபகரணங்கள், பவர் சாக்ெகட்�கள் ேபான்றவற்றிலி�ந்� வ��பட ேவண்�ம்

- உங்கள் �ழந்ைதய�ன் கண்ேணாட்டத்தில் பண�ய�டத்ைதக் காண்க: 
 அவற்றின் மட்டத்தில் இறங்கி ேமேல பா�ங்கள். �ழந்ைதகைள 
 ஆபத்தான �ழ்நிைலக�க்� இ�ப்ப� எ�: அவர்கள் ஆர்வமாக இ�க்கலாம் 
 மற்�ம் பல சமயங்கள�ல் தங்கள் வாய�ல் ெபா�ட்கைள ைவக்க �யற்சி 
 ெசய்கிறார்கள், எனேவ இந்த வ�ஷயத்தில் அ� ரசாயன ெபா�ட்கள், 
 �ச்சிக்ெகால்லி அல்ல� மிளகாய் என்றால். உங்கள் �ழந்ைதகள் ஆபத்தில் 
 இ�க்கக்��ம்.

�த்தம் ெசய்�ம் ேவைல
1. �ப்�ர� ேவைலய�ல் இ�ந்� நான்
எதிர்ெகாள்ளக்��ய ஆபத்�கள் என்ன?

- தைசகள், எ�ம்�கள் மற்�ம் �ட்�கள�ல் 

 காயங்கள் அல்ல� வலி

மிகப் ெப�ய அல்ல� நிரம்ப�ய தண்ண�ைர 
வாள�கைள நகர்த்�ம்ேபா� �க்�ம் ேபா� 
�ப்�ரவாளர்கள் சிரமப்ப�கிறார்கள். ேம�ம், 
ப�ன்னர் அவர்கள் ���வலி மற்�ம் ேசார்� 
ஆகியவற்ைற அ�பவ�க்கிறார்கள், 
அதிகப்ப�யான ந�ட்சி மற்�ம் �த்தம் 
ெசய்வதற்� அதிக ப�திகைள அைடவார்கள்.

- இனப்ெப�க்க �காதார ேகாளா�கள்

ந�ண்ட ேநரம் நிற்ப�, அதிக �ைமகைள �மப்ப� 
மற்�ம் வைளத்தல் மற்�ம் �ன�ந்� 
ெசல்வதிலி�ந்� அதிக வய�ற்� அ�த்தம் 
ஆகியைவ தன்ன�ச்ைசயான க�க்கைலப்�, 
�ைறப்ப�ரசவம், �ைறந்த எைட ெகாண்ட 
�ழந்ைதகள் மற்�ம் கர்ப்ப காலத்தில் உயர் 
இரத்த அ�த்தம் ஆகியவற்றிற்� வழிவ�க்�ம்.
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- �வாச ேநாய் மற்�ம் ஆஸ்த

ஒ� ஆய்� மற்ற ெதாழில்க�டன் ஒப்ப��ம்ேபா� ேவைல நிைலைமகள் 
காரணமாக ஆஸ்�மா உ�வா�ம் அபாயத்ைத கிள �னர்கள் 1.7 மடங்� 
அதிகமாக எதிர்ெகாள்கின்றன என்� �ட்�க்காட்��ள்ள�. சைமயலைற 
�த்தம் ெசய்தல், தளபாடங்கள் ெம��ட்�தல், ெவற்றிடம் மற்�ம் 
�ைடத்தல், தளபாடங்கள் �த்தம் ெசய்தல் மற்�ம் �காதார வசதிகைள 
�த்தம் ெசய்தல் ேபான்றவற்�க்� ஆஸ்�மாவ�ன் ஆபத்� அதிகம்.

- ஆபத்தான ெபா�ட்கைளக் ெகாண்��க்�ம் ெபா�ட்கைள �த்தம் 
 ெசய்வதில் இரசாயனங்கள் ெவள�ப்பா�.

கிள �னர்கள் உள்ள��த்தல், ேதால் 
மற்�ம் கண் ெதாடர்� அல்ல� 
உட்ெகாள்வதன் �லம் 
ெவள�ப்ப�த்தப்படலாம். சில 
தயா�ப்�கள் மிக�ம் 
எ�யக்��யதாக இ�க்கலாம். 
ெபா�ட்கள் கலந்தால் நச்� 
வா�க்கள் உ�வாகலாம்: அமிலம் 
அல்ல� அம்ேமான�யா�டன் கலந்த 
�ேளா�ன் ப்ள �ச் நச்� வா�ைவ 
உ�வாக்�கிற�, ேம�ம் சில 
ஆபத்தான ெபா�ட்கள் கர்ப்ப�ண� 
ெதாழிலாளர்கள் மற்�ம் அவர்கள�ன் 
ப�றக்காத �ழந்ைதகள�ன் 
ஆேராக்கியத்திற்� த�ங்� 
வ�ைளவ�க்�ம்.
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த�ப்� நடவ�க்ைககள்:

�ைமகைள �ைறக்க வாள�கள் 
ஓரள� மட்�ேம தண்ண��ல் 
நிரப்பப்பட ேவண்�ம், ேம�ம் 
அைவ மா�கைள மாற்�வதற்� 
சக்கரங்க�டன் ப�ளாஸ்�க் 
வாள�கைள வழங்�வதன் �லம் 
நகர்த்�வைத எள�தாக்க ேவண்�ம்.

உயர் �ப்�ர�க்கான ச�யான 
உபகரணங்கள் திைரச்சீைலகைளத் 
ெதாங்கவ�ட ஒ� ப�ப்ப��ம், 
�சிக்� ந�ண்ட ைகயாளப்பட்ட 
க�வ��ம் வழங்கப்பட்டன. இ� 
�ப்�ரவாளர் ேமல்நிைலக்�ச் 
ெசன்ற ேநரத்ைத �ைறத்த�.

த�ப்� நடவ�க்ைககள்:

- ரசாயன ெகாள்கலன்கள�ல் 
 ெபய�டப்பட்ட வழி�ைறகைள 
 கவனமாக ப�த்� ப�ன்பற்ற�ம்.

- �க��கள், ைக�ைறகள், சாவ�கள், 
 வ�ப்பான்கள் மற்�ம் 
 ைக�ைறக�டன் �ண� �கம் 
 �க��கள் ேபான்ற தன�ப்பட்ட 
 பா�காப்� உபகரணங்கைள அண��ங்கள்.

- ந�ங்கள் அ�கில் இ�ந்தால், 
 ரசாயனங்கைளக் ைகயாண்டால், உங்கள் 
 ைககைள�ம் கால்கைள�ம் ேசாப்� 
 மற்�ம் தண்ண��ல் க�வ ேவண்�ம்.

- பயன்ப�த்தப்பட்ட ப�ற�, ரசாயனங்கள் 
 ��ய ���டன் ேசமிக்கப்பட ேவண்�ம்



- ந��தல்&வ��தல் 

�த்தம் ெசய்தப�ன் ஈரமாக வ�டப்பட்ட 
தளங்கள�ல் மக்கள் ெப�ம்பா�ம் 
ந�வ� வ��கிறார்கள் 
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த�ப்� நடவ�க்ைககள்:

- ச�யான �ப்�ர� ெபா�ட்கள�ன் 
 ச�யான அளைவப் பயன்ப�த்�ங்கள்

- க்�ஸ் மா�கள�ல் ேவைல ெசய்ய 
 சவர்க்காரங்க�க்� ேபா�மான ேநரம் 
 அ�ம�ப்�ர� உபகரணங்கைள 
 பராம�ப்பதால் அ� பய�ள்ளதாக 
 இ�க்�ம்திக்க�ம்

- தைரய�ல் உலர்த்�ம் ேநரத்ைதக் 
 �ைறக்க ஈரமான தளங்கள�ல் உலர்ந்த 
 �ைடப்பம் அல்ல� கசக்கிப் 
 பயன்ப�த்�ங்கள், ஆனால் நிைனவ�ல் 
 ெகாள்�ங்கள், தளம் ஈரமாக 
 இ�க்�ம்ேபா� இன்�ம் சீட்� ஆபத்� 
 உள்ள�

- நன்� �ைடத்த �ைடப்பான் 
 பயன்ப�த்�வ� �ட ஒ� ெமல்லிய 
 ந�ைர வ�ட்� ெவள�ேய�ம், இ� ஒ� 
 ெமன்ைமயான தைரய�ல் சீட்� 
 அபாயத்ைத உ�வாக்க ேபா�மான�

- தைடகைளப் பயன்ப�த்�வதன் 
 �லேமா அல்ல� அபாயங்கள், 
 கத�கைளப் �ட்�வ� அல்ல� 
 ப���கள�ல் �த்தம் ெசய்வ� 
 ேபான்றவற்ைற எச்ச�க்க அைடயாளங்கள் 
 மற்�ம் �ம்�கைள ைவப்பதன் �லம் 
 ெமன்ைமயான ஈரமான தளங்க�க்� 
 பாதசா� அ�கைல நி�த்�ங்கள்.

2. உபகரணங்கைள �த்தம்
ெசய்வதால் ஏற்படக்��ய
அபாயங்கள் யாைவ?

- ஏண�கள�ல் இ�ந்� வ��கிற�

- உங்கள் தைசைய 
 மிைகப்ப�த்த�ம்

- அதிக �ைமகள்

- மின்சார அதிர்ச்சி

- ேகப�ள்களால் கால் த�க்கி 
 வ��தல் 

த�ப்� நடவ�க்ைககள்:
- உங்கள் ேவைலக்� ச�யான ஏண�கைளப் 
 பயன்ப�த்�ங்கள், அைவ நல்ல நிைலய�ல் 
 இ�க்கிறதா என்� பா�ங்கள்.

- அதிக �ப்�ர� பண�க�க்� ச�யான 
 உபகரணங்கைளப் பயன்ப�த்�ங்கள்

- �ைமகைளச் �மக்�ம்ேபா� மற்�ம் 
 அைமக்�ம் ேபா� ந�ங்கள் ெபா�த்தமான 
 நிைலய�ல் இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்திக் 
 ெகாள்�ங்கள்.

- �ைமகள் மிக அதிகமாக இ�ந்தால், 
 உங்க�க்� உதவ யாைரயாவ� ேதட 
 ேவண்�ம்.

- மின்சார உபகரணங்கள் மற்�ம் ேகப�ள்கைள 
 தண்ண��லி�ந்� வ�லக்கி ைவத்�, 
 உபகரணங்கள் நல்ல நிைலய�ல் இ�க்கிறதா 
 என்� ேசாதிக்க�ம். ந�ங்கள் 
 சான்றள�க்கப்பட்ட எலக்ட்�ஷியன்களாக 
 இல்லாவ�ட்டால் மின் சாதனங்கைள 
 ெசாந்தமாக பராம�க்க ேவண்டாம்.

- மின் ேகப�ள்கைள ந�ங்கள் பயன்ப�த்தாதேபா� 
 அவற்ைற ஒ�ங்காக ைவத்தி�ங்கள்.
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ேவ� ஆபத்தான ேவைலகள்
தப்ப� ஓ� தாய்லாந்திற்� வந்த பல அகதிகள் ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள 
ப�திகள�ல் �வ�ந்�ள்ள ேபாதி�ம், ேவ� சில ஆபத்தான ேவைலகள் 
உள்ளன, அங்� �ைறந்த எண்ண�க்ைகய�லான அகதிகள் ேவைல 
ெசய்கிறார்கள். இந்த �ைறப்ப�த்தப்படாத �ைறகள�ல் உள்ள 
ெதாழிலாளர்கள் தங்கைள நட்பற்ற பண�ச்�ழலில் காண்கிறார்கள். 
எனேவ பண�ய�ல் அவர்கள�ன் பா�காப்ைப உ�தி ெசய்வ� க�னம். 
இ�ப்ப��ம், அவர்கள�ன் பண� நிைலைமகைள ேமம்ப�த்�வதற்� 
நாம் ெசய்யக்��ய சில வ�ஷயங்கள் உள்ளன.

ம�ன்வளம்
- ந��ல் �ழ்�வ�, ேவைல இயந்திரங்களால் 
 ஏற்ப�ம் காயங்கள் அல்ல� அதிகப்ப�யான 
 ேவைலயால் ஏற்ப�ம் ேசார்� ேபான்ற 
 ஆபத்�க்கள் என்ன என்பைத ம�னவர்கள் 
 அறிந்தி�க்க ேவண்�ம்.

- உங்களால் ��ந்தவைர �த�தவ� 
 அள�ப்ப� எப்ப� என்பைத ந�ங்கள் 
 கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். கப்பலில் 
 இ�க்�ம்ேபா�, ந�ங்கள் நம்பக்��ய 
 உங்கள் சக ஊழியர்கள் மட்�ேம 
 உள்ளனர். ம�ன்ப�� சீசன் �வங்�வதற்� 
 �ன், உங்கள் �த�தவ� க�வ�கள் 
 ��ைமயாக இ�ப்� 
 ைவக்கப்பட்�ள்ளதா என்பைத 
 உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள்.

- பண�யாளர்கள�ன் உய�ைரக் காப்பாற்ற, 
 ைலஃப் ஜாக்ெகட்�கள், நண்பர்கள�ன் 
 அைமப்� மற்�ம் ஒ� ைலஃப்ைலன் 
 பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 
 ைலஃப்ைலன் என்ப� ேஹண்ட்ெரய�ல் 
 அல்ல� கப்பலின் ேவ� சில 
 ப�திக�டன் இைணக்கப்பட்ட கய��, 
 ம� �ைன ம�னவ�ன் ெபல்ட்�டன் 
 இைணக்கப்பட்�ள்ள�.

- ம�ன்வள ேவைலய�ன் தன்ைம த�வ�ரமாக 
 இ�ப்பதால், உங்க�க்� ேபா�மான ஓய்� 
 இ�ப்பைத உ�திெசய்�, பா�காப்பாக 
 கவனம் ெச�த்�வதற்�ம் ேவைல 
 ெசய்வதற்�ம் உங்கள் திறைனப் பாதிக்�ம் 
 ம� பானங்கைளத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம்.



- ஒ� வா�க்ைகயாளைர எப்ேபா�, எங்� சந்திக்கிறார்கள் என்பைத 
 யா�க்காவ� ெத�யப்ப�த்�ங்கள். மற்ெறா� வழி ேதைவப்பட்டால் 
 தைலய��ம் இடத்தில் ேவெறா�வைர ைவத்தி�ப்ப�.

- கிைளயன்ட் உங்க�க்� எதிராகப் பயன்ப�த்தக்��ய �ர்ைமயான 
 அல்ல� ஆபத்தான ெபா�ட்கைள அைறய�ல் மைறக்க�ம்.

- வா�க்ைகயாளர்கள�ன் ம�ந்�கள், ெபா�ட்கள் அல்ல� ஆல்கஹால் 
 பயன்பா� �றிப்பாக சிக்கலான�. ��ேபாைதய�ல் அல்ல� அதிக 
 வா�க்ைகயாளர்கள் நடந்�ெகாள்வார்கள்  மற்�ம் ேமாதல்கைளத் 
 ெதாடங்கக்��ம் , இ� ஒ� �ைற ஏற்பட்டால் �ைறக்க க�னமாக 
 இ�க்�ம், எனேவ ம�ந்�கள் மற்�ம் ஆல்கஹால் ெசல்வாக்கின் கீழ் 
 உள்ள வா�க்ைகயாளர்கள் அைடயாளம் காணப்பட்� தவ�ர்க்கப்பட 
 ேவண்�ம்.

- எச்.ஐ.வ� மற்�ம் சிப�லிஸ் அல்ல� கர்ப்பம் ேபான்ற ஆபத்தான பாலியல் 
 பர�ம் ேநாய்கள�லி�ந்� உங்கைளத் த�க்க உத�ம் �றிப்பாக 
 க�த்தைடஉைற பயன்ப�த்�ம் அவசியத்ைத வலி��த்�ங்கள்.

தாய்லாந்தில் சில நி�வனங்கள் பல்ேவ� வழிகள�ல் ஆதரைவ 
வழங்�கின்றன மற்�ம் பாலியல் ெதாழிலாளர்கள�ன் ேதசியத்ைதப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப�த்�கின்றன. ேம�ம் 
தகவ�க்� ப�ன்வ�ம் அைமப்�கைள , நி�வனங்கைளத் ெதாடர்� 
ெகாள்ள, தகவல்ெதாடர்�க்� உதவ தாய் ெமாழி ேப�பவர்கள் 
உங்க�க்�த் ேதைவப்படலாம்.
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வ�பச்சாரம்

வ�பச்சாரம் தாய்லாந்தில் சட்டவ�ேராத 
ேைவல என்� க�தப்ப�கிற�. பாலியல் ெதாழ
ிலாளர்கள் பண�ய�ட வன்�ைற
ய�ன் அதிக ஆபத்�க�க்� ஆளாகின்றனர்
, இ� மனச்ேசார்�, ப�ந்ைதய மன உைளச்சல் 
சீர்ேக�, பாலியல் பர�ம் ேநாய்த்ெதாற்�கள், 
எச்.ஐ.வ�, திட்டமிடப்படாத கர்ப்பம் மற்�ம் 
இறப்� ேபான்ற எதிர்ைமறயான உடல்நல ப
ாதிப்�க�க்� வழிவ�க்�ம் (��ங் ேக.என்,
 அமின் ஏ, ேஷாெவல்லர் ேஜ மற்�ம் பலர், 
(2014). ெதாழிலாளர்கள் தங்கள் பா�காப்ைப 
ேமம்ப�த்த சில த�ப்� நடவ�க்ைககள் 
கீேழ உள்ளன.
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Health center 28 (�காதார ைமயம் 28)

Health center 28 (ெஹல்த் ெசன்டர் 28) ஒ� பாலியல் �காதார 
கிள�ன�க்ைக நடத்�கிற�, இ� எச்.ஐ.வ� மற்�ம் சிப�லிஸ் ேபான்ற 
பாலியல் பர�ம் ேநாய்க�க்� ேசாதைனகைள நடத்�கிற� மற்�ம் 
சிகிச்ைசைய வழங்�கிற�. எச்.ஐ.வ� த�ப்� �ைறயான எச்.ஐ.வ� 
த�ப்� �ைறயான ப�.ஆர்.இ.ப�க்� �காதார ைமயம் ஆ�ைறகள் 
மற்�ம் ம�ந்�கைள�ம் வழங்�கிற�, இதில் எச்.ஐ.வ� 
இல்லாதவர்கள் ைவரஸ் பாதிப்�க்�ள்ளானால் எச்.ஐ.வ�. கிள�ன�க் 
கர்ப்பப்ைப வாய்ப் �ற்�ேநாய் ப�ேசாதைன ேசாதைனகைள�ம் 
நடத்�கிற�. தாய் அல்லாத ேநாயாள�கள் ேசைவக�க்� பணம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். ம�த்�வ கட்டணம் மலி�. �காதார 
ைமயத்�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள உத�ம் AAT அல்ல� ஆங்கிலம் 
அல்ல� தாய் ெமாழி ேப�பவர்கள் உங்க�க்�த் ெத�ந்தவைர 
ந�ங்கள் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

வைலத்தளம்:       http://www.bangkok.go.th/healthcenter28

ெதாைலேபசி எண:  02-860-8210

�கவ�: 124/16 க்�ங்தன்�� சாைல, ேபங் லம்� லாங் 
 �ைண மாவட்டம், க்ேளாங்சன் மாவட்டம், 
 பாங்காக், தாய்லாந்� 10600

The Anonymous Clinic 
(அேனானிமஸ் �ளினிக்)
The Anonymous Clinic (அேனானிமஸ் �ளினிக்) 
ெஹபைட�ஸ் ஏ, ெஹபைட�ஸ் � மற்�ம் 
எச.்�.� த�ப்�� உள்ளிடட் த�ப்�� 
ேசைவகைள வழங்க தாய் ெரட ்�ராஸ்  சங்கம் 
எய்டஸ்் ஆராய்ச�் ைமயம் சனிக்�ழைமகளில் 
காைல 08.30 �தல் 11.00 மணி வைர ஒ� மணி 
ேநர �ளினிக்ைகத் �றக்�ற�. �ளினிக் 
பரிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்�ற� மற்�ம் 
பா�யல் பர�ம் ேநாய்க�க்கான 
��சை்சைய�ம், ப்ரீஇ� மற்�ம் �இ�க்கான 
ம�ந்�கைள�ம் வழங்��ற�, இ� எச.்ஐ.� 
ம�ந்�களின் ஒ� ���ய ப�ப்� ஆ�ம், இ� 
எச.்ஐ.� ேநாைய ெவளிப்ப�த்�ய �ன்னர ்
உங்கள் உட�ல் ைவரஸ் ��ப்பைதத் த�க்�ற�.

இைணயதளம்:   https://th.trcarc.org/th

ெதாைலேப�:      02 2516711-5 EXT 102

�கவ�:     104 ராடச்தாம்ரி சாைல, ப�ம்வான்,
பாங்காக், தாய்லாந்�, 10330



�.எஸ். அரசாங்கத்தால் 
நிதியள�க்கப்ப�கிற�




