�தலாள�-தைலைமய�லான
ேமற்பார்ைவய�டப்பட்ட
�ய-ஸ்வாப்
ப�ேசாதைனக்கான
வழிகாட்�

ப�நிைல 1

ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனக் க�வ�கைள
வ�நிேயாகத்திற்�த்
தயாராக்�தல்

ெபாட்டலமி�வதற்கான
�க்கியக் �றிப்�கள்

உங்கள் ைககைள
நன்றாகக் க�வ�,
உலர ைவக்க�ம்.

உங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைச
�கக்கவசம், �கக்ேகடயம்
மற்�ம் பயன்ப�த்தியப�ன்
எறியக்��ய ைக�ைறகைள
அண��ங்கள்.

2 ம� ட்டர்

ஒன்�க்� ேமற்பட்ட ஊழியர்கள்
இ�ந்தால், ேப�வைதத் தவ�ர்த்�,
2 ம� ட்டர் பா�காப்�த்
�ர இைடெவள�ைய
நிைலநாட்ட�ம்.

பயன்ப�த்தப்படாத
அைனத்�ப்
ெபா�ட்கைள�ம் ஒ�
�த்தமான ெபட்�ய�ல்
ைவக்க�ம்.

ப�நிைல 1

ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனக் க�வ�கைள
வ�நிேயாகத்திற்�த்
தயாராக்�தல்
ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைனக்
க�வ�கைளப் ெபாட்டலமி�தல்
ெபாட்டலமி�வதற்� �ன் ப�ேசாதைனக் க�வ�கள�ன்
காலாவதித் ேததிையச் ச�பார்க்க�ம்.
ந�ங்கள் ெபற்�ள்ள ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனப் ெபட்�ய�ல், இந்த 4 ெபா�ட்கைள
மட்�ேம ெபாட்டலமிட ேவண்�ம்.

ப�ேசாதைனப்
ெபாதி�ைற

�ழாய் �ைன
��

வ�ப்�க் �ழாய்

கி�மிந�க்கம்
ெசய்யப்பட்ட
ஸ்வாப் �ச்சி

1

2

ெபாட்டலமி�ம்
ேமற்பரப்ைப
70% ஆல்கஹால்
�ைட�ண்டால்
�த்தம் ெசய்ய�ம்

�திய, �த்தமான
ைபக்�ள் ெபா�ட்கைள
ைவக்க�ம்
ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைற,
�ழாய் �ைன ��,
வ�ப்�க் �ழாய், கி�மிந�க்கம்
ெசய்யப்பட்ட ஸ்வாப் �ச்சி

ப�நிைல 2

�தலாள�-தைலைமய�லான
ேமற்பார்ைவய�டப்பட்ட
�ய-ஸ்வாப் ப�ேசாதைனக்�த்
தயாரா�தல்

1

2

அ�ைவச் சிகிச்ைச
�கக்கவசம் மற்�ம்
�கக்ேகடயத்ைத
அண��ங்கள்

ேமற்பரப்ைப
70% ஆல்கஹால்
�ைட�ண்டால்
�த்தம் ெசய்�ங்கள்

3

4

�த்தம் ெசய்யப்பட்ட
ேமற்பரப்� ம� � ைகச்
�த்திக�ப்பான் மற்�ம்
கண்ணா�ைய ைவக்க�ம்

ஊழியைரப் ப�ேசாதைனக்
க�வ�ய�ன் ெபா�ட்கைள,
ேமற்பரப்ப�ன்ம� � எ�த்�
ைவக்கச் ெசால்�ங்கள்
ம� ட்டர்
�ய-ஸ்வாப் ப�ேசாதைன
ேமற்ெகாள்�ம் ஊழிய�டமி�ந்�
3 ம� ட்டர் �ர இைடெவள�ையக்
கைடப்ப��க்க�ம்.
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�க்கியம்

Edit

‘ஜூம்’ அல்ல� ‘வாட்ஸ்ஆப்’ காெணாள�
வாய�லான ெமய்நிகர் ேமற்பார்ைவயாக
இ�ந்தால், ப�ேசாதைன ���கள்
15 நிமிடங்கள�ல் ேதான்றிய ப�ன்னர்,
அைதக் ேகமராவ�ல் உங்க�க்�க் காண்ப�க்க
ைவப்பதன் �லம், ஊழிய�ன் ���கைளக்
கவனத்தில் ெகாள்�ங்கள்.

ஊழியர்க�க்கான �ய-ஸ்வாப் ப�ேசாதைன
வழி�ைறக�க்� அ�த்த பக்கத்ைதப் பார்க்க�ம்

�ய-ஸ்வாப் ப�ேசாதைன வழி�ைறகள்

SD BIOSENSOR
ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனக்�
கடந்த 24 மண�
ேநரத்தில்
�க்கில் இரத்தம்
வ�தல்

ப�ன்வ�வன
இ�ப்ப�ன்,
ப�ேசாதைனைய
ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டாம்:

கடந்த
8 வாரங்கள�ல்
�கத்தில் காயம்

கடந்த
4 வாரங்கள�ல் நாசி
அ�ைவச் சிகிச்ைச

ஸ்வாப் ப�ேசாதைன வழி�ைற
1

ப�ேசாதைனையத்
ெதாடங்�வதற்�
�ன்�,

2

ப�ேசாதைனையத்

3

ெதாடங்�வதற்� �ன்�,

தய�ெசய்� ஒ� ஸ்வாப்

தய�ெசய்� உங்கள்

�ச்சி, ஒ� ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைற,

உலர ைவக்க�ம்.

�ழாய் மற்�ம் ஒ� �ழாய்

ைககைளக் க�வ�,

ஸ்வாப் �ச்சிையப்

ெபாட்டலத்திலி�ந்�
எ�க்க�ம்.

ஸ்வாப் �ச்சிைய

4

5

�க்�த்�ைளய�ல் ெச�கி
(�மார் 2.0 ெசன்�ம� ட்டர்),
ெமன்ைமயாகச் �ழற்�ங்கள்.

பயன்ப�த்தி, இன்ெனா�
�க்�த்�ைளய��ம்
அவ்வாேற ெசய்�ங்கள்.

�க்�த்�ைளய�ல் உள்ள
அக்�ச்சிைய 10 �ைற

ஓர் இ�க்கமாக �டப்பட்ட வ�ப்�க்

அேத ஸ்வாப் �ச்சிையப்

�ழற்�ங்கள்.

�ைன ��ைய ெவள�ேய எ�ங்கள்.
ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைறையப்

ெபாட்டலத்திலி�ந்� ெவள�ேய எ�ங்கள்.
ப�ேசாதைனப்
ெபாதி�ைற

வ�ப்�க் �ழாய்





ஸ்வாப் �ச்சி

6

வ�ப்�க் �ழாய�ன்

�த்திைரைய அகற்றி,

 

7

ஸ்வாப் �ச்சிைய வ�ப்�க்
�ழாய்க்�ள் ெச�கிக் கலக்க�ம்.
வ�ப்�க் �ழாைய
அ�க்கிக்ெகாண்�, ஸ்வாப்

ஸ்வாப் �ச்சிைய
ெவள�ேய
எ�க்�ம்ேபா�,

வ�ப்�க் �ழாைய
அ�க்க�ம்.

8

�ழாய் �ைன

9

��ைய

இ�க்கமாக
�ட�ம்.

12

ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைறய�ல்
உள்ள சி� �ழிக்�ள் 4 �ள�
திரவத்ைத வ��ங்கள்.

4 �ள�கள்

11

ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைறய�ல்
���கைளச் ச�பார்க்�ம் �ன்,
15 நிமிடங்கள் காத்தி�க்க�ம்.

இந்தக் கட்டத்தின்ேபா�, ெபாதி�ைறையத்
தட்ைடயான ஒ� ேமற்பரப்ப�ல்
ைவத்தி�ங்கள்.

ப�ேசாதைனப் ெபாதி�ைறய�ல் உள்ள ���கைளப்
ப��ங்கள். “” மற்�ம் “ ” ஆகிய இரண்� நிைலகள��ம்

ஒ� வ� ேதான்�வைத ந�ங்கள் கண்டால், இ�
உ�திப�த்தப்பட்ட கி�மித்ெதாற்ைறக் �றிக்�ம். தய�ெசய்�,
ேமற்ப� ப�ேசாதைனக்�ம், கி�மித்ெதாற்ைற ம� ண்�ம்
உ�திப்ப�த்�வதற்கான ப�ேசாதைனக்�ம் ம�த்�வக்
கவன�ப்ைப நா�ங்கள்.

கி�மித்ெதாற்�
உ�தி

“” நிைலய�ல் மட்�ேம ஒ� வ�
ேதான்�வைத ந�ங்கள் கண்டால்,
இ� கி�மித்ெதாற்� இல்ைல
என்� �றிக்�ம்.

ப�ேசாதைனைய ம� ண்�ம் ெசய்�ங்கள்.

கி�மித்ெதாற்�
இல்ைல

ெதள�வற்ற
���

“” கட்�ப்பாட்�க் ேகா�

“” கட்�ப்பாட்�க் ேகா�

“” ப�ேசாதைனக் ேகா�

“” ப�ேசாதைனக் ேகா�

“” ப�ேசாதைனக் ேகா�

பயன்ப�த்தப்பட்ட அைனத்�ப்
ப�ேசாதைனக் க�வ�ப்
ெபா�ட்கைள�ம் ஒ� ப�ளாஸ்�க்

ைப அல்ல� இ�க்கமாக �டக்��ய
ைபக்�ள் ேபாட்�, அதைன இ�க்கமாக
��ங்கள். இ�க்கமாக �டப்பட்ட
ைபைய, இன்ெனா� ப�ளாஸ்�க்
ைபக்�ள் ேபாட்�, அந்த இரண்டாவ�

ப�ளாஸ்�க் ைபைய ரப்பர் ேபண்ட்
அல்ல� ேகப�ள் ைட ெகாண்� கட்ட�ம்.
அதைனக் �ப்ைபத்ெதாட்� அல்ல�
மிதித் ெதாட்�க்�ள் �க்கிப் ேபா�ங்கள்.

15 நிமிடங்கள்

“ ” நிைலய�ல் மட்�ம் ஒ� வ�
ேதான்றினாேலா, ேகா�கேள
ேதான்றாவ�ட்டாேலா, ப�ேசாதைன
ெதள�வற்ற� என்பைதக் �றிக்�ம்.
மற்ெறா� ப�ேசாதைனக் க�வ�ய�ல்

“” கட்�ப்பாட்�க் ேகா�

13

�ழாய�ன்

பக்கவாட்�ல் சில
�ைற ெமல்லத் தட்�ங்கள்.
திரவத்ைதக் கலக்�வதற்�
இ� உத�ம்.

�ச்சிைய 10 �ைற �ழற்ற�ம்.

10

உங்கள் வ�ரலால்

14

ப�ேசாதைனக்�ப் ப�ற�, உங்கள்
ைககைளச் �த்தம் ெசய்�ங்கள்.

ந�ங்கள், காெணாள�
வழி�ைறக�க்�
இந்த வ�ைர�த்
தகவல்
�றிய�ட்ைட�ம்
ஒள�வ�டலாம்.

ப�நிைல 3

ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைன ���கைள
SRS தளத்தில் பதிேவற்�தல்
���கள் ஸ்வாப் ேமற்பார்ைவயாளர்களால்
பதிேவற்றம் ெசய்யப்ப�ம்
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2

a. உங்கள் நி�வனத்திற்கான
�றிப்ப�ட்ட SRS இைணப்�
வழியாக ���கைள
பதிேவற்�ம் தளத்திற்�ச்
ெசல்�ங்கள்.

a. ஊழிய�டம் தகவல்கைளச்
ச�பா�ங்கள்.

b. ேதைவயான வ�வரங்கைளப் �ர்த்தி
ெசய்ய, தளத்தில் காணப்ப�ம்
வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்.

c. Submit என்பைதக் ‘கிள�க்’
ெசய்�ங்கள்.

c. எல்லா வ�வரங்கைள�ம் �ர்த்தி
ெசய்த ப�ன்னர், Verify என்பைதக்
‘கிள�க்’ ெசய்ய�ம்.

b. ப�ேசாதைன ���கைள
உள்ள��ங்கள்.

3
ஓர் உ�திப்ப�த்தல் பக்கம்
ேதான்�ம். ஊழிய�ன்
வ�வரங்க�ம் ப�ேசாதைன
���க�ம் ச�யாக உள்ளனவா
என்பைத உ�திப்ப�த்�ங்கள்.

4
Conﬁrm என்பைதக் ‘கிள�க்’
ெசய்ய�ம்.

5
ெவற்றிகரமான சமர்ப்ப�ப்�
��ந்த�ம், உங்க�க்� ஒ�
ெசய்தி கிைடக்�ம் மற்�ம்
உங்கள் ஊழியர் அவர�
���க�டன் ஒ�
��ஞ்ெசய்திையப் ெப�வார்.

ச�பார்ப்�ப் பட்�யல்

உங்க�க்�த்
ேதைவப்ப�ம் ெபா�ட்கள்:
ப�நிைல 1 - ஏண்�ஜன் �ய-ப�ேசாதைனக்
க�வ�கைள வ�நிேயாகத்திற்காகப் ெபாட்டலமி�தல்
ப�ேசாதைனக்� �ந்திய நாள்
ைகச் �த்திக�ப்பான்
70% ஆல்கஹால்
�ைட�ண்�கள்
அ�ைவச் சிகிச்ைச �கக்கவசம்
�கக்ேகடயம்

ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனக்
க�வ�கைளப் ெபாட்டலமிட
�த்தமான ைபகள்
ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப்
ப�ேசாதைனக் க�வ�கள்
ெமாத்தப் ெபட்�

பயன்ப�த்தியப�ன்
எறியக்��ய ைக�ைறகள்

ப�நிைல 2 - �தலாள� தைலைமய�லான
ேமற்பார்ைவய�டப்பட்ட �ய-ஸ்வாப்
ப�ேசாதைனக்�த் தயாரா�தல்
ப�ேசாதைன நாள்
70% ஆல்கஹால்
�ைட�ண்�கள்

�ஷ்� �ைடப்�த்தாள்

அ�ைவச் சிகிச்ைச �கக் கவசம்
�கக் ேகடயம்
ைகச் �த்திக�ப்பான்
�ப்ைபத் ெதாட்�
கழி�ப்ெபா�ள்கைள
அப்�றப்ப�த்த ���டன்
��ய �ப்ைபப் ைபகள்
மற்�ம் ேகப�ள் ைடகள்

ஊழியர்க�க்கான ஏண்�ஜன்
வ�ைர�ப் ப�ேசாதைனக்
க�வ�கள்
�தலாள�, ஊழியர் பயன்பாட்�ற்காகப்
ப�ேசாதைனக் க�வ�ப் ெபா�ட்கைள
ஒ� ப�ளாஸ்�க் ைப அல்ல�
ெகாள்கலன�ல் ைவக்கலாம்.

கண்ணா�
ஊழியர்க�க்�ச் சிறிய ேமைச
ேமற்பரப்� (ேதைவப்பட்டால்)

ப�நிைல 3 - ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைன
���கைள SRS தளத்தில் பதிேவற்�தல்
ப�ேசாதைன நாள்
ைகப்ேபசிச் சாதனம்
உங்கள் நி�வனத்திற்கான
�றிப்ப�ட்ட SRS இைணப்�

ஊழிய�ன்
ப�ேசாதைன ���கள்

