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வ��வாகத் ெதாடங்�தல்
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பா�காப்பான (ம�) ெதாடக்கம்
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வதந்திகைளப் பரப்ப ேவண்டாம்
ெகாவ�ட்-19 �றித்த ஆக அண்ைமத் தகவல்கைளப் ெபற்�க்ெகாள்ள, (go.gov.sg/whatsapp) 
என்ற இைணயப்பக்கத்தில், Gov.sg வாட்ஸ்ஆப் ேசைவக்�ப் பதிந்�ெகாள்�ங்கள்.   

இந்த ேசைவ தமிழில் வழங்கப்ப�கிற�.

பா�காப்பான பள்ள�கள்
ெதாடக்கப்பள்ள�கள், உயர்நிைலப்பள்ள�கள் 

ஆகியவற்றில் பய��ம் இ�தியாண்� 

மாணவர்கள் அன்றாடம் பள்ள�க்�ச் 

ெசல்வார்கள். மற்ற மாணவர்கள் 

பள்ள�ய�ல் பய�ல்வ�டன், �றிப்ப�ட்ட 

நாட்கள் வ �ட்�லி�ந்� கற்�ம் 

நைட�ைறையப் ப�ன்பற்�வார்கள்.

பா�காப்பான பயணம்
அைனவ�ம் �கக் கவசம் அண�யேவண்�ம். 

ேப�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்; நல்ல �காதாரப் 

பழக்கவழக்கங்கைளக் கைடப்ப��க்க�ம்.

பா�காப்பான இல்லங்கள்
��ம்பங்கள் ஒ� நாைளக்�, 

2 வ��ந்தினர்கைளக் ெகாண்��க்கலாம் 

- அவர்கள், ஓேர வ �ட்ைடச் ேசர்ந்த 

ப�ள்ைளகள் மற்�ம் / அல்ல� 

ேபரப்ப�ள்ைளகளாக இ�க்கேவண்�ம்.

பா�காப்பான 
ேவைலய�டங்கள்
பா�காப்ைப நிர்வகிக்�ம் 

நடவ�க்ைகக�டன், சில வர்த்தகங்கள் 

ம�ண்�ம் ெசயல்படத் ெதாடங்�ம்.

பா�காப்பான ச�கம்

ப�ள்ைளக�க்கான 
பராம�ப்� ஏற்பா�கள்
பாலர் பள்ள�கள் ப�ப்ப�யாக ம�ண்�ம் 
திறக்கப்பட்�, 2020 ஜூன் 10-க்�ள் ��ைமயாகச் 
ெசயல்படத் ெதாடங்�ம். மாணவர் பராம�ப்� 
நிைலயங்க�ம், ம�ண்�ம் ெசயல்படத் ெதாடங்�ம்.

�த்ேதா�க்கான ஆதர�
ச�க ஆதர� �ைறவாக உள்ள அல்ல� அறேவ 
இல்லாத �த்ேதா�க்� உதவேவண்�, �த்ேதார் 
நடவ�க்ைக நிைலயங்கள், பா�காப்�ம் 
கட்�ப்பா�ம் மி�ந்த வைகய�ல் ப�ப்ப�யாகச் 
ெசயல்படத் ெதாடங்�ம்.

தி�மணப் பதி�ச் சடங்�கள் 
ேந�க்� ேநர் நடத்தப்படலாம்; 
அதிகபட்சம் 10 ேபர் கலந்�ெகாள்ளலாம்.

வழிபாட்�த் தலங்கள்
தன�ப்பட்ட வழிபாட்�க்� 
மட்�ேம திறக்கப்ப�ம்.

வ �ட்�ற்� ெவள�ேய இ�க்�ம்ேபா�, 
�கக் கவசம் அண�ய�ம்

ந�ங்கள் ஓர் இடத்திற்�ள் �ைழவைத�ம் அங்கி�ந்� 
ெவள�ேய�வைத�ம், SafeEntry �லம் பதி�ெசய்ய�ம் 



கட்டம் 2 - பா�காப்பான நிைலமாற்றம்

கட்டம் 3 - பா�காப்பான ேதசம்

கி�மித்ெதாற்�க் ��மங்கள் ெப�ய அளவ�ல் உ�வாவைதத் 

த�க்�ம் வைகய�ல், மக்கள் �ட்டம் கட்�ப்ப�த்தப்பட்ட நிைலய�ல், 

ச�தாய, கலாசார, சமய மற்�ம் வர்த்தக ஒன்��டல்கள் அல்ல� 

நிகழ்ச்சிகள் ம�ண்�ம் ெதாடங்கப்பட்��க்�ம்.

பள்ள�
 அைனத்� மாணவர்க�ம் 

பள்ள�க்�த் தி�ம்�வார்கள்.

உயர்கல்வ� நிைலயங்கள், கல்வ� நிைலய 

வளாகங்கள�ல் நடத்தப்ப�ம் ேநர� 

வ�ப்�கள�ல், ஒேர ேநரத்தில் ேநர�யாகக் 

கலந்�ெகாள்�ம் மாணவர்கள�ன் 

எண்ண�க்ைகைய அதிக�க்�ம்.
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பா�காப்பான ேதசம்

ச�கம்
வ�ைளயாட்�, ெபா��ேபாக்� 

மற்�ம் ெவள�ப்�ற வசதிகள், 

பா�காப்ைப நிர்வகிக்�ம் 

நடவ�க்ைகக�டன் ம�ண்�ம் 

ெசயல்படத் ெதாடங்�ம்.

ெபா�ளாதாரம்
அதிகமான வர்த்தகங்கள் ம�ண்�ம் ெசயல்படத் 
ெதாடங்�ம். �தலில், உணவகங்கள் (அமர்ந்� 
உண்�தல்), சில்லைற வ�ற்பைனக் கைடகள், 
உடற்பய�ற்சி மற்�ம் உட��திக் �டங்கள், 

�ைணப்பாட மற்�ம் வள�ட்�ம் கல்வ� நிைலயங்கள் 
ஆகியைவ ம�ண்�ம் ெசயல்படத் ெதாடங்�ம். 

ஆனால், அைனத்� வர்த்தகங்க�ம் பா�காப்ைப 
நிர்வகிக்�ம் நடவ�க்ைககைளக் 

ெகாண்��க்கேவண்�ம்.
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இந்த ேசைவ தமிழில் வழங்கப்ப�கிற�.

வ �ட்�ற்� ெவள�ேய இ�க்�ம்ேபா�, 
�கக் கவசம் அண�ய�ம்
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