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துரிதத் தகவல்:
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நிறுவனங்கள்
WSH Council சபைய ின்
ம�ொத்த WSH த ிட்டத்தில்
இணைந்துள்ளன, 5,024
பண ியாளர்கள் பலன்
பெற்றிருக்கிறார்கள்.

க�ோவிட்-19 ந�ோயின்போது பாதுகாப்பு மற்றும்
சுகாதாரத்தை மேலாண்மை செய்தல்
பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (Workplace Safety and
Health - WSH) என்று வரும்போது, ஓட்டல் த�ொழிற்துறை கண்டிப்பான
வழிகாட்டுநெறிகளைப் பின்பற்றுகிறது – குறிப்பாக ஓட்டல்களை
க�ோவிட்-19 கடுமையாகத் தாக்கியுள்ள இந்தக் காலகட்டத்தில்.
காப்தோர்ன் கிங்ஸ் ஓட்டலில் துணை பாதுகாப்பு மேலாளராக உள்ள
திரு. தமிழரசன் செல்லக்கண்ணு, ஓட்டலுக்குள் நேர்மறையான
WSH நடைமுறைகளை அமலாக்குவதில் எப்படிப் பங்காற்றுகிறார்
என்று பகிர்கிறார் – இந்தக் கவலை மிகுந்த காலகட்டத்தில் அவர்
ஊழியர்களையும் விருந்தாளிகளையும் பாதுகாப்பாக (அத�ோடு
மனநலத்துடன்) வைத்திருக்கிறார்.
ஒரு பெருந்தொற்றின்போது WSH-ஐக் கையாளுதல்
பணியாளர்கள், விருந்தாளிகள் ஆகிய�ோரின் சுகாதாரத்தையும்
பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த, திரு. செல்லக்கண்ணு தமது செல்பேசிக்கு
அனுப்பப்படும் சேஃப்என்ட்ரி (SafeEntry) தகவல்களின் மூலம் ஓட்டல்
முழுவதும் ஊழியர்களின் நடமாட்டத்தைத் தடமறிகிறார். ஓய்வறைகளில்
ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைவாக வைத்திருத்தல்,
பணியாளர்கள் பிற குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடன் சேராமல் தடுத்தல்
மற்றும் பல, பிற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் அடங்கும்.
இந்தக் கூடுதல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் சிலருக்கு
அளவுக்கதிகமாகத் த�ோன்றக்கூடும் என்றாலும், ஊழியர்கள்,
விருந்தாளிகள் ஆகிய�ோரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இவை
தேவைப்படுகின்றன. திரு. செல்லக்கண்ணு ஓட்டல் ஊழியர்களுக்கு
விளக்குவது ப�ோல, “உங்கள் அன்புக்குரியவர்களைப் பற்றிச் சிந்தியுங்கள்.
நீங்கள் தினமும் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான்
அவர்களுடைய விருப்பம். கூடுதலாகச் சில நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டு
இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுங்கள், அவர்களுக்காகப்
பாதுகாப்பாக இருங்கள்.”
த�ொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பாதுகாப்பாக இருத்தல்
ஊழியர்களையும் விருந்தாளிகளையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்து
அதே சமயத்தில் அவர்களை நல்ல மனநிலையிலும் வைத்திருக்க
காப்தார்ன் கிங்ஸ் ஓட்டல் பல புதுமையான வழிகளை
நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. ஓட்டலின் மெய்நிகர் உடற்பயிற்சிகள்
விருந்தாளிகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

குழுப் பயணங்கள் பணியாளர்களிடையே ஒரு சமூக உணர்வை
வளர்த்திருக்கின்றன.
இதற்கிடையில், அறிவார்ந்த த�ொழில்நுட்பம் – சாவி மேலாண்மை
அமைப்பு, வருகையாளர் மேலாண்மை அமைப்பு, வெற்றிடத்
தூய்மைப்படுத்தி இயந்திரங்கள், காற்றுத் தூய்மைப்படுத்தி
இயந்திரங்கள், கம்பள மெருகூட்டி இயந்திரங்கள் ப�ோன்றவை – சில
த�ொடுபுள்ளிகளில் மனிதத் த�ொடர்பின் தேவையைக் குறைத்திருக்கிறது,
அதன் மூலம் ந�ோய்ப் பரவல் இடரைக் குறைத்துப் பணியிடப்
பாதுகாப்பை மேம்படுத்தியுள்ளது.
முன்பே உள்ள WSH நடைமுறைகளைப் பேணுதல்
பணியாளர்கள் புதிய நடவடிக்கைகளுக்கேற்ப மாறும் வேளையில்,
மாதாந்தர WSH பயிற்சி அமர்வுகளின் மூலம் முன்பே உள்ள WSH
நடைமுறைகளையும் திரு. செல்லக்கண்ணு எல்லோருக்கும்
நினைவூட்டுகிறார்.
மெத்தைகளை எடுத்துச் செல்லும்போது முதுகு பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கச்
சரியான உத்தியைப் பயன்படுத்துதல், யாரும் வழுக்காமலும் விழாமலும்
இருக்கும் வகையில் தரைகளை உலர்ந்த நிலையிலும் எண்ணெய்ப்
பிசுக்கு இல்லாதபடியும் வைத்திருத்தல், உணவு நஞ்சாதலைத் தவிர்க்க
சமையலறையைச் சுத்தமாக வைத்திருத்தல், ஊழியர்கள் ஒரு ஏணியின்
உச்சிப் படியில் நிற்காத வண்ணம் சரியான உயரத்தைக் க�ொண்ட ஒரு
ஏணியைப் பயன்படுத்துதல், பராமரிப்பில் அல்லது பழுதுநீக்கத்தில்
உள்ள எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் முறையாகத் தடுப்பெல்லை வைத்தல்
ஆகியவை இந்த WSH நடைமுறைகளில் அடங்கும்.
பாதுகாப்பில் சமசரத்திற்கு இடமில்லை
பாதுகாப்பு என்று வரும்போது சமரசத்திற்கு இடமில்லை என்று திரு.
செல்லக்கண்ணு உண்மையாக நம்புகிறார். அவர் தமது குழுவினரிடம்
இவ்வாறு வலியுறுத்திச் ச�ொல்கிறார்: “ஒரு பாதுகாப்பு இடரைச்
சரிசெய்ய வேண்டியிருந்தால் அதைச் சரிசெய்துவிடுங்கள். ஒன்றை
மாற்றீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை மாற்றீடு செய்துவிடுங்கள்.
5 நிமிடம் செலவழிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சிறிது பணம்
செலவழிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பாதுகாப்புப் பிரச்சினை குறித்து
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதைச் செய்துவிட வேண்டும்.
உங்கள் செயல்கள் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றக்கூடும்.”

இந்த இதழில்
பக்கம் 2

ம�ொத்த WSH திட்டம்
பற்றி மேலும்
அறியுங்கள்

பக்கம் 3

நேர்வு
ஆய்வுகள்
ச�ொல் தேடல் புதிரில் பங்கேற்றுப் பரிசுகளை
வெல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுங்கள்.

பக்கம் 4

எங்களுக்குக்
கடிதம் எழுதுங்கள்!
பணியிடப் பாதுகாப்பும் சுகாதாரமும்
உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானவை
என்பது குறித்து எங்களுக்குக் கடிதம்
எழுதுங்கள்.

பணியாளர்களுக்கான ம�ொத்தப்
பணியிடப் பாதுகாப்பு மற்றும்
சுகாதாரம்
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ம�ொத்த WSH-இன் 3 முக்கியப் பகுதிகள் யாவை?
3 ச�ொற்களைத் தேடி அவற்றை வட்டமிடுங்கள்.
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சரியாக விடையளித்து ஒரு
பரிசை வெல்லும் வாய்ப்பைப்
பெறுங்கள்!
விடைகளை அனுப்புவதற்கான இறுதித் தேதி 30/06/2021.

முழுப் பெயர்:
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IC/FIN எண்ணின் கடைச ி 4 இலக்கங்கள்:
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நேர்வு
ஆய்வுகள்

நூ ஆ

Address:

உங்கள் விடைகளை இங்கு அனுப்புங்கள்:
Workplace Safety and Health Council
Level 4, Ministry of Manpower Services Centre
1500 Bendemeer Road
Singapore 339946

நேர்வு ஆய்வு 1
தூய்மைப் பணியாளர்
சரிவிலிருந்து
பின்னோக்கி விழுந்து
தலையில் அடிபட்டார்.

நேர்வு ஆய்வு 2
தூய்மைப் பணியாளர்
மழையில் சாய்வுப்
பரப்பில் சறுக்கி
விழுந்தார்

என்ன நடந்தது?

என்ன நடந்தது?

ஒரு பள்ளித் தூய்மைப் பணியாளர் புற்சரிவில்
ஏறிக்கொண்டிருந்தார், அப்போது பின்னோக்கி விழுந்தார். அவரது
தலை, சரிவின் அடிப்பகுதியில் இருந்த கான்கிரீ ட் தரை மேல்
ம�ோதியது. அவர் முன்னதாகக் காய்ந்த இலைகளைப் பெருக்கிச்
சரிவின் உச்சியில் குவித்திருந்தார். அவர் இலைக் குவியல் இருந்த
உச்சிக்குச் செல்வதற்காகச் சரிவில் ஏறிக்கொண்டிருந்தப�ோது
விபத்து நடந்தது. தூய்மைப் பணியாளர் இரு நாட்களுக்குப் பின்பு
காயங்களுக்கு பலியானார்.

மழைய ில் ஒரு தூய்மைப் பண ியாளர் ஒரு சாய்தளத்தில்
இறங்கிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருக்கு வழுக்கி, பத ிகல்
இடப்பட்ட தரைய ில் அவர் தலை ம�ோத ியது. இந்த வீழ்ச்சிய ின்
வ ிளைவாக அவரது தலைய ின் ப ின்பக்கத்தில் ஒரு பெர ிய வெட்டுக்
காயம் ஏற்பட்டது. தூய்மைப் பண ியாளர் இறுத ிய ில் க�ோமா ஏற்பட்டு
மரணமடைந்தார். அந்தக் கூடாரமற்ற சாய்தளம் ஒரு கூட்டுர ிமை
வீட்டில் இருந்த நீச்சல் குளங்களுக்கு அருகே இருந்தது.

அது ஏற்படக் காரணம் என்ன?
• தூய்மைப் பண ியாளர் புற்சர ிவ ில் ஏறிக்கொண்டிருந்தப�ோது
தடுமாற்றம் அடைந்தார்
• அவரது பாதுகாப்பை உறுத ிப்படுத்தப் ப�ோதுமான மேற்பார்வை
அள ிக்கப்படவ ில்லை

அதைத் தடுக்க என்ன செய்திருக்க முடியும்?
• பண ிப் பகுத ிக்குச் செல்ல ஒரு பாதுகாப்பான அணுகல்
வழிமுறையைப் பயன்படுத்துதல்
• வீழ்ச்சி வாய்ப்பு இடரைக் குறைக்கப் பாதுகாப்பான பண ிச்
செயல்முறைகளைப் ப ின்பற்றுதல்
• உங்கள் சுற்றுப்புறங்களைப் பற்றி வ ிழிப்புடன் இருத்தல், பண ி
இடர்கள் (எ.கா., வழுக்குதல், தடுக்குதல் மற்றும் வ ிழுதல் இடர்கள்)
குறித்து கவனத்துடன் இருத்தல்

அது ஏற்படக் காரணம் என்ன?
• தூய்மைப் பண ியாளர் அண ிந்திருந்த செருப்புகள ில் உறுத ியான
ப ிடிமானம் இல்லை
• சாய்தளத்தின் பரப்பு ஈரமாகவும் வழுக்குவதாகவும் இருந்தது

அதைத் தடுக்க என்ன செய்திருக்க முடியும்?
• எல்லா நேரமும் வ ிழிப்புடன் இருத்தல், எச்சர ிக்கும் சுவர் வாசகங்கள்
உள்ளனவா என்று பார்த்தல்
• வழுக்குவதையும் வ ிழுவதையும் தடுக்க எப்போதுமே ரப்பர்
அடிப்புறம் உள்ள காலண ிகளை அல்லது ரப்பர் பூட்ஸை
அண ியுங்கள்
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நீங்கள் ஒரு பணியிட
விபத்துக்கு உள்ளாகிப்
பிழைத்திருக்கிறீர்களா?

பணிக்காலக் காய இழப்பீட்டுச் சட்டத்தில் (WORK INJURY COMPENSATION
ACT, WICA) செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள்
பணியாளர்களுக்கு அதிகரித்த
நிச்சயத்தன்மை, மேலும் பாதுகாப்பான
நிறுவனங்களுக்கு வெகுமதி
1

முன்பு — நங
ீ ்கள் வாங்கிய WIC க�ொள்கை WICA-ஐப்
ப ின்பற்றுக ிறதா என்று உங்களுக்கு ந ிச்சயமாகத்
தெர ியவ ில்லை

ஊழியர்களுக்கு மேம்பட்ட
பாதுகாப்பு

1

பின்பு
அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் பெற்ற
ஒதுக்கப்பட்ட WIC காப்பீட்டு ந ிறுவனங்கள் மட்டுமே WIC
க�ொள்கைகளை அள ிக்க அனுமத ிக்கப்படும்
2

முன்பு — க�ொள்கை வ ிலக்கங்கள ின்
காரணமாக உங்களால் உங்கள் WIC காப்பீட்டுக்
க�ொள்கைகள ிலிருந்து மள
ீ ள ிப்பு பெற இயலவ ில்லை

முன்பு — உங்களுக்கு நல்ல பாதுகாப்பு வரலாறு
உள்ளது, ஆனால் குறைந்த தவணைத் த�ொகைகளைச்
செலுத்துவத ில்லை

2

பின்பு

அத ிகபட்ச இழப்பீடு உயர்த்தப்பட்டது:

1 ஜனவர ி 2020 அன்று அல்லது அதன் ப ின்பு ந ிகழும்
வ ிபத்துகளுக்குப் ப�ொருந்தும்
1

3

முன்பு — பண ி வ ிபத்துக்குப் ப ின்பு உங்களுக்கு
எள ிய கடமைகள் அள ிக்கப்பட்டால், மருத்துவ வ ிடுப்பு
ஊத ியங்கள் எவற்றையும் க�ோர முடியாது

பின்பு

நீங்கள் எள ிய பண ிய ில் இருக்கும்போது
ஈட்டும் ஊத ியத்திற்கும் உங்கள் சராசர ி மாதாந்தர
ஈட்டலுக்கும் (Average Monthly Earnings, AME) இடைய ிலான
முதல் 14 நாட்களுக்கு முழு AME; அதன் ப ின்பு வ ிபத்திலிருந்து 1
ஆண்டுக் காலம் வரை மூன்றில் இரு பங்கு AME
2

4

முன்பு — உங்கள் பாத ிப்பை இன்னொரு மருத்துவர்
மத ிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் என்று நங
ீ ்கள்
வ ிரும்பினால், நங
ீ ்கள் வேலைசெய்யும் ந ிறுவனத்தின்
ஒப்புதல் தேவை

பின்பு
ச ிக ிச்சையள ிக்கும் மருத்துவர் ப�ோதுமான
கவன ிப்பை அல்லது மத ிப்பாய்வை வழங்கவ ில்லை
என்று நங
ீ ்கள் நம்பக் காரணங்கள் இருந்தால்,
வேற�ொரு மருத்துவர் உங்களை மத ிப்பாய்வு செய்ய
நீங்கள் MOM-இடம் வ ிண்ணப்பிக்கலாம்

பின்பு

அள ிக்கப்படும் முழு இழப்பீட்டையும் பெற
நீங்கள் இப்போது மீட்க முயலலாம்

இன்னும் விரைவான, எளிமையான க�ோரல் நிகழ்முறைகள் எல்லோருக்கும்
பலனளிக்கின்றன
முன்பு — ந ிரந்தரத் த ிறன ிழப்புக்கான க�ோரல்
மத ிப்பாய்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்பு பண ியாளர்
பாத ிப்பு முழுமையாக ந ிரூப ிக்கப்படும் வரை
காத்திருக்க வேண்டும்

3

WIC காப்பீட்டு ந ிறுவனங்கள்
காப்பீடு செய்யப்பட்ட எல்லா க�ோரல்களையும்
ந ிகழ்முறைப்படுத்தும். காப்பீட்டு ந ிறுவனம் க�ோரலை
எப்படி ந ிகழ்முறைப்படுத்தியது என்பது குறித்துச் சர்ச்சை
இருந்தால், MOM மீள்பார்வைய ிட்டு முடிவுசெய்யும்

மருத்துவர்கள் க�ோரல் தீர்வை
வ ிரைவுபடுத்துவதற்கு நடப்புத் த ிறன ிழப்பு
மத ிப்பாய்வை வழங்க முடியும்

முன்பு — மரணம் அல்லது தீவ ிர பாத ிப்பு
ஏற்பட்டால்கூடக் க�ோருநர் இழப்பீடு பெறுவதற்கு ஒரு
க�ோரலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்

பின்பு

தீவ ிர பாத ிப்புகளுக்கு அல்லது
மரணத்திற்கு ஒரு க�ோரலைப் பத ிவுசெய்யத்
தேவைய ில்லை. ஒரு வ ிபத்து அறிக்கை
தயார ிக்கப்பட்டதும் ந ிகழ்முறைப்படுத்துதல் த�ொடங்கும்
ஒன்றாகப் பண ிபுர ிந்து பண ிய ிடத்தைப் பாதுகாப்பானதாக,
ஆர�ோக்கியமானதாக ஆக்குவ�ோம்!

முன்பு — ச ில வகைக் க�ோரல்களை MOM
ந ிகழ்முறைப்படுத்துக ிறது, ப ிறவற்றை WIC காப்பீட்டு
ந ிறுவனங்கள் கையாள்கின்றன

பின்பு

பின்பு

2
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முன்பு — மரணத்திற்கும் ($204,000) ம�ொத்த ந ிரந்தரத்
த ிறன ிழப்புக்கும் (PI) ($262,000) அத ிகபட்ச இழப்பீடு

வேறுபாட்டுத் த�ொகை இழப்பீடு செய்யப்படும்2

1

உங்கள் கடிதத்தை இங்கு அனுப்புங்கள்:

மரணம் ($225,000); ம�ொத்த PI ($289,000)1

நல்ல பாதுகாப்பு வரலாற்றைக் க�ொண்ட
ந ிறுவனங்களுக்குக் குறைந்த தவணைத் த�ொகை

முன்பு — தகவல்கள் ப ிழையாக, ப�ொய்யாக
அல்லது தவறாக இருப்பதால், அள ிக்கப்படும்
ம�ொத்தத் த�ொகை இழப்பீட்டையும் மருத்துவச்
செலவு இழப்பீடுகளையும் உங்களால் மீட்டெடுக்க
முடியவ ில்லை

கடிதத்தில் உங்கள் முழுப் பெயர், ந ிறுவனத்தின்
பெயர், முகவர ி, த�ொடர்பு எண், பண ி அனுமத ி
எண் ஆக ியவற்றை மறக்காமல் எழுதுங்கள்.

மாதம் $2,600 வரை ஈட்டும் உடல்
உழைப்பல்லாத பண ியாளர்கள் எல்லோருக்கும் WIC
காப்பீடு இருக்க வேண்டும்

பின்பு

4

ஒரு வெற்றிக் கடிதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுப்
ப ிரசுர ிக்கப்படும். வெல்லும் கடிதத்தை
எழுத ியவருக்கு ஒரு $150 பற்றுச்சீ ட்டு
வழங்கப்படும்.

பின்பு

பின்பு
ந ியாயமற்ற வ ிலக்கங்களைத் தடுக்கக்
காப்பீட்டு வ ித ிமுறைகள் மற்றும் ந ிபந்தனைகள ின்
மையத் த�ொகுத ி ஒன்றை MOM வரையறுக்கும்
3

முன்பு — நங
ீ ்கள் த�ொழிற்சாலை அல்லாத ஓர்
அமைவ ில் வேலை செய்யும் ஒரு உடல் உழைப்பல்லாத
பண ியாளராக இருந்தால், அல்லது மாதம் $1,600-க்கு
மேல் ஈட்டுக ிறீர்கள் என்றால், நங
ீ ்கள் பண ிபுர ியும்
ந ிறுவனம் உங்களுக்கு WIC காப்பீட்டை வாங்காமல்
இருந்திருக்கக்கூடும்

உங்கள் அனுபவத்தை எங்கள் வாசகர்களுடன்
பக ிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள். என்ன நடந்தது,
உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது, வ ிபத்து எப்படித்
தவ ிர்க்கப்பட்டிருக்க முடியும் என்பவற்றை
எங்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். உங்கள்
அனுபவம் மத ிப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லோருமே உங்கள்
அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்கலாம், எங்கள்
பண ிய ிடங்கள ில் எதைக் கவன ிக்க வேண்டும்
என்று தெர ிந்துக�ொள்ளலாம்.

4

முன்பு — தரப்புகளால் AME-ஐ ந ிரூப ிக்க சம்பளச்
சீ ட்டுகளை வழங்க முடியவ ில்லை என்றால், வழக்கு
தாமதமாகும்

பின்பு

த�ொழிற்துறை சம்பளத் தரவுகளைப்
பயன்படுத்திப் பண ியாளருக்கு இழப்பீடு அள ிப்போம்.
சம்பளச் சீ ட்டுகளை வழங்கத் தவறியதற்காக MOM
வேலையள ிப்பு ந ிறுவனத்தைத் தன ியாகக் கண்டிக்கும்
மேலும் தகவல்களுக்கு தயவுசெய்து www.mom.gov.sg-க்கு
வருகை தாருங்கள்

iWSH-ஐ நாங்கள் எப்படி
மேம்படுத்தலாம் என்பது
பற்றி உங்களிடம்
ய�ோசனைகள் உள்ளனவா?
செய்திமடலில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது
என்ன என்றும் அதை நாங்கள் எப்படி இன்னும்
மேம்படுத்தலாம் என்றும் எங்களுக்குச் ச�ொல்லுங்கள்.
உங்கள் கடிதத்தை இங்கு அனுப்புங்கள்:
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