
பின்னிணைப்பு D - வருநிகழ்வுத் திட்டங்கள் 

ப ொதுமக்களுக்கு சேவை பேய்ைவை மற்றும்/அல்லது சைர்ைல் 
நடத்துவதில் இருந்து துறைறைத் ைடுக்கக்கூடிய அைேரநிவல 
அல்லது  ிற நிகழ்வுகள் நடந்ைொல், சைர்ைல்களின் ச ொது 
முன்பெடுப் ைற்கொெ பேயல்முவறகவள அவமப் சை வருநிகழ்வுத் 
ைிட்டத்ைின் சநொக்கம் ஆகும். அைேரநிவல உள்ள ச ொது, இந்ைத் 
துவறயின் சைர்ைல்கவள நடத்துைைற்கொெ கடவமவய ஆளுநர் 
மட்டுசம நிறுத்ைிவைக்கலொம்.1 

இந்ைத் ைிட்டங்கள் மொநிலச் பேயலொளரின் (SOS) அைேரநிவல 
ைிட்டத்துடன் இவைத்து பைன்படுத்தலாம். 

ஓர் அைேரநிவலயில் உருைொக்கப் ட்ட எச்ேரிக்வக அளவை 
ப ொறுத்து, அைேர நிவலகவள எைிர்பகொள்ளும் ைிைத்வை துவற 
ைீர்மொெிக்கிறது. எப்ச ொதும்ச ொல, ேட்ட அமலொக்கம் அல்லது 
மருத்துை உைைித் சைவைப் டும் அைேரநிவல சூழ்நிவலவய ஓர் 
ஊழியர் அறிந்ைொல், அைர்கள் எண் 911-ஐ அவழத்து ைள 
சமற் ொர்வையொளருக்குத் பைரிைிப் ொர்கள். 

நினைவிருக்கட்டும், தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு என்பது அலுவலகத்தில் 
உள்ள எந்த ஆவணங்கனள விடவும் அதிக முக்கியமாைது. 

முதலில் எடுக்க வவண்டியனவ என்ை (வவளிவயறுதல் வழக்கில்) 
• அவ்ைொறு பேய்ய சநரம் இருந்து, அது ைெிப் ட்ட  ொதுகொப்வ ப் 

 ொைிக்கொது என்றொல், முக்கியத்துைத்ைின் அடிப் வடயில் 
 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  ின்ைரும் ப ொருட்கவள ஊழியர்கள் 
சேகரிக்கலொம் அல்லது  ொதுகொக்கலொம்: 
1. ைொக்குச்ேீட்டுகள் (வாக்களித்தறவ முதலில், மற்றவை 

இரண்டொைைொக) 
2.  ைம் மற்றும் கொசேொவலகள் மற்றும் ேில்லவற 

 ைப்ப ட்டி 

இன்றியனமயாத மற்றும் பிற பதிவுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
மீட்பு (அவசரநினல காலங்களில்) 

• கீசழ உள்ள உருப் டிகள் இன்றியவமயொைைொக மற்றும் 
அத்ைியொைேிய  ைிவுகளொகக் கருைப் டுகின்றெ, சமலும் 
அைேரநிவலயின் ைன்வம மற்றும் ைிஸ்ைீரைத்வைப் ப ொறுத்து 
முடிந்ைொல் கட்டிடத்ைிலிருந்து எடுக்கப் ட சைண்டும். 

1. எண்ைப் ட்ட மற்றும் எண்ைப் டொை ைொக்குச் ேீட்டுகள் 
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2. சேவையகங்கள் 
3.  ிற மின்ெணு ைரவு சேமிப்பகம் 
4. ைொக்கொளர்களின்  ட்டியல் 
5. ேில்லவற  ைப்ப ட்டியில் உள்ள  ைம் மற்றும் 

கொசேொவலகள் 

கணிைிப் பாதுகாப்பு 
• படஸ்க்டொப் கம்ப்யூட்டர்கவளப்  ொதுகொப் ொக மூட சநரமில்வல 

என்றொல், ஊழியர்கள் Ctrl+Alt+Delete-ஐப்  யன் டுத்ைி ைங்கள் 
கைிெிவயப் பூட்டிைிட சைண்டும். 

• இைற்கு கொரைம்,  ைர் ப ொத்ைொவெ ஒருமுவற அழுத்துைது 
மட்டும் இவைப்வ த் துண்டித்து முழுவமயொக மூட 
ச ொதுமொெைொக இருக்கொது. 

• மின்ேொரம் இல்வலபயன்றொல், கைிெிகவளக் வகயொளும் ேிறந்ை 
ைழி பைரிைைற்கொக, பைொழில்நுட்  சேவைகள் மற்றும் ைீர்வுகள் 
(TSS) துவறயின் ைழிகொட்டுைலுக்கொக ஊழியர்கள் கொத்ைிருக்க 
சைண்டும். 

எண்ணப்பட்ட மற்றும் எண்ணப்படாத வாக்குச்சடீ்டுகள் 
• ப ொதுைொக, எண்ைப் ட்டொலும்  டொைிட்டொலும், ைொக்குச்ேீட்டுகள் 

அந்ைந்ைத் பைொகுைியில் ைரிவேப் டுத்ைப் ட்டு இறுைிசேமிப் ிற்குத் 
ையொரொகும்ைவர  ொதுகொப் ொெ ைொக்குச்ேீட்டு அவறயில் 
சேமிக்கப் டுகின்றெ. ைொக்குச்ேீட்டுகள் எண்ைப் ட்ட  ிறகு, 
அவை ைெிப்  ொதுகொப் ொெ இடத்ைில் சேமிக்கப் டும். 
எண்ைப் டொை ைொக்குச்ேீட்டுகள் அைற்றின் நிவலக்கு ஏற்  
ைவகப் டுத்ைப் ட்டு சேமிக்கப் டுகின்றெ: 
1. ைொக்குச்ேீட்டுகள் இன்னும் உவறக்குள் உள்ளெ, 

ைரிவேப் டுத்ைப் டைில்வல, மற்றும் வகபயழுத்து 
ேரி ொர்க்கப் டைில்வல 

2. ைொக்குச்ேீட்டுகள் இன்னும் உவறக்குள் உள்ளெ, 
பைொகுைிைொரியொக ைரிவேப் டுத்ைப் ட்டு, மற்றும் 
வகபயழுத்து ேரி ொர்க்கப் ட்டன 

3. ைொக்குச்ேீட்டுகள் உவறக்கு பைளிசய எடுக்கப் ட்டு மற்றும் 
பைொகுைி எண்ணுடன் உள்ள ப ட்டிகளில் உள்ளெ 

• குறிப்பு: ைொக்குச்ேீட்டுகள் வகபயழுத்து ேரி ொர்ப்புக்கொக ஒரு 
 ைிநிவலயத்ைில் அல்லது ைொக்குச்ேீட்டு சைர்வு அவறயில் 
ைற்கொலிகமொக வைக்கப் டலொம். 

• ஊழியர்கள் கட்டிடத்ைிலிருந்து ைொக்குச்ேீட்வட அகற்ற 
சைவைப் டும் அைேரநிவல ஏற் ட்டொல், ஊழியர்கள் ப ட்டிகவள 



அல்லது பைொட்டிகவள சடப் மூலம் கட்டி புைிய இடத்ைிற்கு 
இடமொற்றிைிட சைண்டும். 

• அைற்வற கட்டிடத்ைிலிருந்து இடமொற்ற முடியொைிட்டொல், 
 ொதுகொப் ொெ அவறகளில் ஒன்றில் ைொக்குச்ேீட்டுகள் 
வைக்கப் டும். 

• அகற்றுைைற்கு சநரமில்வல என்றொல், பைற்றொக உள்ள, 
ைழங்கப் டொை ைொக்குச்ேீட்டுகவள ைிட்டுைிடசைண்டும். சநரம் 
இருந்ைொல், பைற்றொக உள்ள, ைழங்கப் டொை ைொக்குச்ேீட்டுகவள 
என்ெ பேய்ய சைண்டும் என்று ைொக்கொளர்களின்  ைிைொளர் (ROV) 
அல்லது நியமிக்கப் ட்டைர் ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்துைொர். 

வாக்காளர்களின் தகவல் வரலாறு புதுப்பித்தலில் இனடயூறு 
அல்லது இனணப்பு இழப்பு 

• ைொக்கு வமய ைவலைர்  ிரைொெ ROV அலுைலகத்கைிற்கு 
பைரிைிப் ொர். 

• இவடயூறு ஒரு குறிப் ிட்ட ைொக்குவமயத்ைில் மட்டுசம இருந்து, 
அது 30 நிமிடங்களுக்கும் சமலொக நீடித்ைொல், அல்லது 
ைொக்கொளர்களின் அளவைப் ப ொறுத்து ஏசைனும் குறிப் ிடத்ைக்க 
சநரம் ைவர நீடித்ைொல், ைொக்கொளர்கள் மற்பறொரு 
ைொக்குவமயத்ைிற்கு அனுப் ப் டுைொர்கள் அல்லது ைற்கொலிகமொக 
ைொக்களிக்கும் ைொய்ப்வ ப் ப றுைொர்கள். 

• இவடயூறு கவுண்ட்டி முழுைதும் ஏற் ட்டிருந்ைொல், மற்றும் 
ஊழியர்களொல் ைொக்கொளரின் ேரியொெ ைொக்குச்ேீட்டு ைவக 
அல்லது பைொகுைிவய ைீர்மொெிக்க முடிந்ைொல். ைொக்கு வமய 
ைொக்கு வமய ஊழியர்கள் மின்ெணு ைொக்குப் ைிவு உ கரைங்கள் 
மூலம், முடிந்ைொல், ைற்கொலிக உவறகளில் ைற்கொலிக 
ைொக்குச்ேீட்டுகவள ைழங்கலொம். 

• கைிெி மீண்டும் இயங்க பைொடங்கியதும் EIMS-இல் 
உள்ளிடுைைற்கொக, அவெத்து ைொக்கொளர்களின் கொகிை 
 ைிவுகவளயும் மற்றும் ைகைல்கவளயும் வைத்துருக்கவும். 

• ைொக்களிப்பு ேிஸ்டம்ஸ்  ிரிவு ைிற் வெயொளர்(கவள) உடசெ 
பைொடர்பு பகொண்டு ேிக்கவல முடிந்ைைவர ைிவரைில் ைீர்ப் ொர். 

மின்தனட 
• ைொக்கு வமய ைவலைர் முக்கிய ROV அலுைலகத்ைிற்கு 

பைரிைிப் ொர். 
• மின்ைவட 15 நிமிடங்களுக்கும் சமலொக நீடித்ைொல், ைொக்கொளர்கள் 

மற்பறொரு ைொக்குவமயத்ைிற்கு அனுப் ப் டுைொர்கள். 



• ைவலத்ைளம், பைொவலச ேி பதிவு, பேய்ைி, ைொபெொலி, 
ேமூகஊடகங்கள் ஆகியைற்றின் மூலம் ப ொதுமக்களுக்கு 
அறிைிக்கப் டும். 

வகாந்தளிப்பாை வாைினல 
• ைொக்கு வமய ைவலைர் முக்கிய ROV அலுைலகத்ைிற்கு 

பைரிைிப் ொர். 
• ைொெிவல கொரைமொக ஒரு ைொக்குவமயத்வை அணுக முடியொை 

நிவல ஏற்பட்டால் அல்லது அது  ொதுகொப் ற்றைொக இருந்ைொல், 
கொப் ொக உள்ள ைொக்குவமயத்துடன் பைொடர்பு பகொள்ளப் ட்டு, 
உடெடியொக  யன் டுத்துகிற மொைிரி அது ையொரிக்கப் டும். 

• ைவலத்ைளம், பைொவலச ேி தகவல், பேய்ைி, ைொபெொலி, ேமூக 
ஊடகங்கள் ஆகியைற்றின் மூலம் ப ொதுமக்களுக்கு 
அறிைிக்கப் டும். 

 
த ீஅல்லது பிற வபரழிவு 

• அவெத்து ஊழியர்களும் ைொக்கொளர்களும் முைலில்  ொதுகொப் ொக 
பைளிசயற்றப் ட சைண்டும். 

• ைொக்கு வமய ைவலைர் முக்கிய ROV அலுைலகத்ைிற்கு 
பைரிைிப் ொர். 

• சநரம் அனுமைித்ைொல், ைொக்குவமய ஊழியர்கள் 
 ின்ைருைெைற்வற ைரிவேப் டி பேய்ைொர்கள்: 
1. வைக்கப் ட்டிருக்கும் இடத்ைிலிருந்து ைொக்களிக்கப் ட்ட 

அவெத்து ைொக்குச்ேீட்டுகவளயும்  ொதுகொப் ொக 
அகற்றுைொர்கள் (அஞ்ேல் மூலம் ைொக்களிப்பு 
ைொக்குச்ேீட்டுகள், உ கரைங்களிலிருந்து பமமரி கொர்டுகள், 
கருப்பு ைொக்குச்ேீட்டு ப ட்டியிலிருந்து கொகிை 
ைொக்குச்ேீட்டுகள் மற்றும் நி ந்ைவெ ைொக்கொளர்  ைிவு 
ைொக்குச்ேீட்டுகள்) 

2. சைர்ைல் ைகைல் சமலொண்வம அவமப்வ  (EIMS) அணுகும் 
அவெத்து கைிெிகவளயும்  ொதுகொப் ொக 
வைப் ொர்கள்/அவைத்து ைிடுைொர்கள் 

3. அவெத்து ைொக்களிக்கும் உ கரைங்கவளயும்  ொதுகொப் ொக 
வைப் ொர்கள்/மூடுைொர்கள் 

4. முடிந்ைொல், எந்தவவாரு கைிெிகள்/உ கரைங்கவளயும் 
அகற்றுைொர்கள். 

•  ிரைொெ ROV அலுைலகம் ைவலத்ைளம், பைொவலச ேி  ைிவு, 
பேய்ைி, ைொபெொலி, ேமூக ஊடகங்கள் ஆகியைற்றின் மூலம் 



ப ொது மக்களுக்கு அறிைிப் ொர்கள், சமலும் மொற்று ைொக்கு 
வமயங்கவளப்  ற்றி மக்களுக்கு பைரிைிப் ொர்கள். 

• மொற்று ைொக்கு வமயம் முடிந்ைைவர ைிவரைில் அவமக்கப் டும். 

வாக்களிப்புக் கருவியின் வசயலிழப்பு 
• ைொக்கு வமய ைவலைர்  ிரச்ேிவெவயத் ைீர்க்கும் ேமயத்ைிசலசய, 

ைொக்கொளர்களுக்கு கொகிை ைொக்குச்ேீட்டுகவள ைழங்க முடியும். 
• ைொக்கு வமய ைொக்கு வமய வகசயட்டில் ைழங்கப் ட்ட 

ேரிபேய்ைல் ைழிமுவறகவள ைொக்குவமய ைவலைர்  ின் ற்றுைொர். 
•  ிரச்ேிவெவய ைீர்க்க முடியொைிட்டொல், ைொக்குவமய ைவலைர் 

 ிரைொெ ROV அலுைலகத்வை பைொடர்புபகொள்ைொர். 
• பைொழில்நுட்  ஆைரவை அனுப்புைது அல்லது மொற்று 

உ கரைங்கவள அனுப்புைது ச ொன்ற ப ொருத்ைமொெ 
நடைடிக்வககவள ROV எடுப் ொர். 

வபலட் ஆன்டிமாண்டு உபகரணம் வவனல வசய்யவில்னல என்றால் 
• ஊழியர்களுக்கொெ ைொக்கு வமய வகசயட்டில் ைழங்கப் ட்ட 

ேரிபேய்ைல் ைழிமுவறகவள ைொக்குவமய ைவலைர் 
 ின் ற்றுைொர். 

•  ிரச்ேிவெவயத் ைீர்க்க முடியொைிட்டொல், ைொக்குவமய ைவலைர், 
ROV அலுைலகத்வைத் பைொடர்புபகொண்டு, ைொக்குச்ேொைடியின் 
கொப்புத் பைொகுப் ிலிருந்து ததறவப்படும் தபாது வாக்குச்சீட்டு 
இயந்ைிரம் அனுப் ப் டுைவை கைெிப் ொர். 

• ததறவப்படும் தபாது வாக்குச்சீட்டு இயந்ைிரங்கள் இன்னும் 
இயங்கைில்வல என்றொல், வாக்கு வமயங்களில் 
ைொக்குச்ச்ேீட்வடக் குறிக்கும் ேொைெங்கள்  யன் டுத்ைப் டும். 

• ைொக்கு வமய த்ைில் மின்ைவட ஏற் ட்டொல், 
ைொக்களிக்கும் ைியில் இவடயூறு ஏற் டுைவைத் ைடுக்க ஒரு 
பெெசரட்டர்  யன் டுத்ைப் டும். 

• பெெசரட்டர்கவளப்  யன் டுத்ைிய  ின்ெரும் மின்ைவட 
பைொடர்ந்ைொல், முன் அச்ேிடப் ட்ட ைற்பேயல் ைொக்குச்ேீட்டு 
ைவககள் ைொக்கொளர்களுக்கு ைழங்கப் டும். 

• முன்-அச்ேிடப் ட்ட ைற்பேயல் ைொக்குச்ேீட்டுகள் ைீர்ந்துைிட்டொல், 
கவடேி ைற்பேயல்ைொக்குச்ேீட்டின் அடிப் வடயில் வகயொல் 
எழுைப் ட்ட ைொக்குச்ேீட்டுகவள ROV ஏற்றுக்பகொள்ளும். 

இனணய இனணப்பில் வதால்வி 



• ஊழியர்களுக்கொெ ைொக்கு வமய வகசயட்டில் ைழங்கப் ட்ட 
ேரிபேய்ைல் ைழிமுவறகவள ைொக்குவமய ைவலைர் 
 ின் ற்றுைொர். 

o  ிரச்ேிவெவய ைீர்க்க முடியொ ைிட்டொல், ைொக்குவமய 
ைவலைர்  ிரைொெ ROV அலுைலகத்வை பைொடர்புபகொள்ைொர். 

o ைொடிக்வகயொளர் ஆைரவுக்கொக கவுண்ட்டி ைகைல் 
சேவைகவள அல்லது இவைய ைழங்குநவரத் 
பைொடர்புபகொள்ைது ச ொன்ற ப ொருத்ைமொெ 
நடைடிக்வககவள ROV எடுப் ொர். 

• இவைய நிறுத்ைம் 15 நிமிடத்ைிற்கு சமலொக நீடித்ைொல், ைொக்கு 
வமய ைொக்கு வமய ஊழியர்கள், முடிந்ைொல், மின்ெணு 
ைொக்குப் ைிவு உ கரைங்கள் மூலம், ைற்கொலிக உவறகளில் 
ைற்கொலிக ைொக்குச்ேீட்டுகவள ைழங்கலொம். 

• சைர்ைல் ஊழியர்கள் முக்கிய ROV அலுைலகத்ைில் உள்ள EIMS 
இல் உள்ளிடுைைற்கொக, ைொக்கு வமய ைொக்கு வமய ஊழியர்கள் 
அவெத்து ைொக்கொளர்களின் கொகிை  ைிவுகவளயும் 
ைகைல்கவளயும் வைத்ைிருப் ொர்கள். 

• இவைய நிறுத்ைம் ஒரு மைிசநரத்ைிற்கும் சமலொகநீடித்ைொல், 
அல்லது ைொக்கொளர்களின் அளவைப் ப ொறுத்து ஏசைனும் 
குறிப் ிடத்ைக்க சநரம் ைவர நீடித்ைொல், ைொக்கொளர்கள் மற்பறொரு 
ைொக்குவமயத்ைிற்கு அனுப் ப் டுைொர்கள். ROV ைவலத்ைளம், 
பைொவலச ேி பதிவு, பேய்ைி, ைொபெொலி, ேமூக ஊடகங்கள் 
ஆகியைற்றின் மூலம் ப ொதுமக்களுக்கு அறிைிக்கப் டும். 

பயன்படுத்தமுடியாத வாக்கு னமயம் 
• ஒரு ைொக்குவமயத்வை ஏசைொ கொரைத்ைொல்  யன் டுத்ை 

முடியொது என்றொல், ைொக்குவமய ைவலைர் அவை  ிரைொெ ROV 
அலுைலகத்ைிற்கு அறிைிப் ொர்.  

•  யிற்ேிப ற்ற மொற்றுஊழியர்களின்  ட்டியல்  ிரைொெ ROV 
அலுைலகம் மூலம்  ரொமரிக்கப் டும். 

• புைிய ைொக்கு வமய த்வை இடம்மொற்றுைைற்கும் அவமப் ைற்கும் 
ைொக்கு வமய ைொக்கு வமய ஊழியர்களுக்கு சைர்ைல் 
லொெிஸ்டிக்ஸ் அைொைது ஏற் ொட்டியல் ஊழியர்கள் உைவுைொர்கள். 

• ROV ைவலத்ைளம், பைொவலச ேிபேய்ைி, பேய்ைி, ைொபெொலி, ேமூக 
ஊடகங்கள் ஆகியைற்றின் மூலம் இடமொற்றம் குறித்து 
ப ொதுமக்களுக்கு அறிைிக்கப் டும். 

காப்பாக உள்ள வாக்குனமயங்கள் 
• சைர்ைல் சைைி ைவர ைொமைித்து ROV மொற்று ைொக்கு வமயத்வை 

ஒதுக்கலொம். 



• புைிய ைொக்குவமயம் அேல் ைொக்குவமயத்ைிற்கு முடிந்ைைவர 
அருகில் இருக்கசைண்டும், சமலும் புைியைளத்ைிற்கு 
ைொக்கொளர்கவள ைழிநடத்தும் ஒரு அறிைிப்பு அேல் ைளத்ைில் 
ஓட்டப்  ட்டிருக்கசைண்டும். 

அதிகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு (எச்சரிக்னக தவீிரம்#1) 
ROV அல்லது ேட்ட அமலொக்கம் மூலம்  ொதுகொப்பு நடைடிக்வககள் 
அைிகரிக்கப் ட்டொல், ROV, ப ொருந்தும்ச ொது, அைேரநிவல சேவைகள் 
இயக்குநரின் அலுைலகத்ைில்  ின்ைரும் அனுமைிகவளக் சகொரலொம்: 

• ைொக்கொளர்கள் ைொக்களிக்க கட்டிடத்ைிற்குள் நுவழந்து 
பைளிசயறுைைற்கு; 

• ஊழியர்கள் ைொக்குச்ேீட்டுகள் எண்ணுைவைத் பைொடர; அல்லது 
• ைழக்கமொெ ைைிகத்வை நடத்ை ப ொதுமக்கள் நுவழய. 

வபாதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்கனள வவளிவயற்றுதல் 
(எச்சரிக்னக தவீிரம்#2) 
சமசல ைிைொைிக்கப் ட்ட நிவலயொெ மற்றும் அைிகரிக்கப் ட்ட 
 ொதுகொப்பு நடைடிக்வககளுடன் கூடுைலொக பைளிசயற்றுைலுக்கொக 
நியமிக்கப் ட்ட ஊழியர்கள்  ின்ைரும் நடைடிக்வககவள 
அமல் டுத்ைலொம்: 

• அலொரம் ஒலித்ைொல் மிக அருகிலுள்ள பைளிசயறும் வழிைில் 
அவமைியொெ முவறயில் உடெடியொக பைளிசயறுமொறு 
ப ொதுமக்களிடம் பைரிைிக்க சைண்டும். 

• குறைபாடுள்தளார் அல்லது பைளிசயறுவதற்கு உைைித் 
சைவைப் டு ைர்கள் உட் ட அவெத்து ப ொதுமக்களுக்கும் உைை 
சைண்டும். 

• கைவுகவளப் பூட்டி இன்றியவமயொை  ைிவுகள் மற்றும் 
ைொக்குச்ேீட்டுகவளப்  ொதுகொக்க சைண்டும். 

• ஒதுக்கப் ட்ட ேந்ைிப்பு இடத்ைிற்குச் பேன்று ஒன்றொக இருக்க 
சைண்டும். 

• ROV ஒரு மொற்றுைளத்வை அங்கீகரிப் ொர். 
• அைேரநிவல பேய்ைிகவளக் குரல்-அஞ்ேலில் அனுப் வும் மற்றும் 

கட்டிடத்ைில் ஒட்டவும். 
• முடிந்ைொல், மொற்றுத் ைளத்ைிற்கு துவற பைொவலச ேி 

இவைப்புகவளத் ைிவேைிருப் வும். 
• கட்டிடத்ைின் நிவலவய, கட்டிடத்ைில் இல்லொை ஊழியர்களுக்கு 

பேல்ஃச ொன் ைழியொகத் பைரிைிக்கவும். 
• முன்-நியமிக்கப் ட்ட ஊழியர்கள் ஒவ்பைொரு மொடிவயயும் ேரி 

 ொர்த்துைிட்டு, பைளிசயறிய  ின் கைவுகவள மூடுைொர்கள். 



வதர்தல் நாளில் வவளிவயற்றுதல்கள் 
சைர்ைல் சைைியன்று துவறயின் பைளிசயற்றுைல் நடந்ைொல், சமசல 
குறிப் ிட்டதுடன் கூடுைலொக  ின்ைரும் நடைடிக்வககள் எடுக்கப் டும்: 

• ைொக்குச்ேீட்வட பேயல் டுத்துைவை உடெடியொக 
நிறுத்துைசைொடு, ைொக்குச்ேீட்டு அவற மற்றும் எண்ணும் 
அவறக்கொெ கைைகவளப் பூட்டுைைன் மூலம் 
ைொக்குச்ேீட்டுகவளயும் அட்டைவைப் டுத்ைல் 
உ கரைங்கவளயும்  ொதுகொக்கவும். ைரிவேப் டுத்ைப் டொை 
ைொக்குச்ேீட்டுகள் ஏற்கெசை  ொதுகொக்கப் ட்ட அவறயில் 
சேமிக்கப் ட்டுள்ளெ. 

• வகபயழுத்து ேரி ொர்ப்புக்கொெ  ைிநிவலயங்களில் உள்ள 
ைொக்குச்ேீட்டுகள்  ொதுகொப் ொெ ைொக்குச்ேீட்டு அவறயில் 
வைக்கப் டும். 

• அச்சமைத்தில் வபைப்பட்ட, ஆெொல் இன்னும் ைரிவேப் டுத்ைப் ட்டு 
ைிநிசயொகிக்கப் டொை ைொக்குச்ேீட்டுகள், ஏற்கெசை  ொதுகொக்கப் ட்ட 
ைொக்குச்ேீட்டு அவறயில் சேமிக்கப் ட்டுள்ளெ. 

• ைாதேனும் ைொக்கொளர் இருந்ைொல், அைேர நிவலக்கு மிகவும் 
ப ொருந்தும்ைவகயில், ைொக்களிக்கும் இடத்ைின் மொற்று இடத்வைப் 
 ற்றி ைொக்கொளர்களுக்கு பைரிைிக்கவும். 

• கவுண்ட்டி முழுைதும் மொற்று டிரொப்- ொக்ஸ் கிவடக்கும் 
இடங்கவளப்  ற்றி கட்டிடத்ைில் ஒட்டவும். 

ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட வாக்குனமயங்கனள பாதிக்கும் 
அவசரநினலகள் 
ஒன்று அல்லது அைற்கு சமற் ட்ட ைொக்குவமயங்கவளப்  ொைிக்கும் 
அைேர நிவல ஏற் ட்டொல், இடமொற்றம் மற்றும்/அல்லது 
ைொக்குவமயங்கவள ஒருங்கிவைத்ைலும் சைவைப் டலொம்.  
இத்ைவகய சூழ்நிவலகளில்,  ின்ைரும் நவடமுவறகவளத் சைர்ைல் 
அைிகொரிகள்  ின் ற்ற சைண்டும். 

• ைொக்கொளர்கவளப் புைிய ைளங்கள் மற்றும் ைொக்குச்ேீட்டு டிரொப்-
 ொக்ஸ் உள்ள இடங்களுக்கு அனுப் , இடமொற்றத்வைப்  ற்றி 
அறிவுறுத்தும் அவடயொளக்குறிகவள ஒட்டவும். 

• ைொக்களிக்கப் ட்ட அவெத்து ைொக்குச்ேீட்டுகவளயும் சேகரித்து, 
முடிந்ைொல், சுயமொக- ேீல் ஆகும் வ களில்  ொதுகொக்கவும். 

• ைொக்குச்ேீட்டு ப ட்டி, ைொக்களிக்கப் டொை ைொக்குச்ேீட்டுகள் மற்றும் 
ைொக்கொளர்களின்  ட்டியவலச் சேகரித்து புைிய இடத்ைிற்கு 
அனுப் வும். 

• குவறந்ைது இரண்டு சைர்ைல் அைிகொரிகள், அல்லது ஆய்ைொளர்கள், 
ஒவ்பைொரு ைொக்குவமயத்ைிலிருந்தும் எல்லொ சநரங்களிலும் 



ைொக்குச்ேீட்டுகளுடன் இருக்க சைண்டும், சமலும் ைொக்குச்ேீட்டுகள் 
புைிய ைொக்குவமய இடங்களுக்கு  ொதுகொப் ொக மொற்றப் டுைவை 
கண்கொைிக்க சைண்டும். 

• முடிந்ைொல், சைவையொெ புைிய ேீல்கவளத் துவற ைழங்கும். 

களத்தில் வசகரிப்பு வழிகள் அல்லது பணியாளர்கனளப் பாதிக்கும் 
அவசரநினலகள் 
களத்ைில் சேகரிப்பு ைழிகவள அல்லது ஊழியர்கவளப்  ொைிக்கும் 
அைேரநிவல ஏற் ட்டொல், துவற ஊழியர்கள் ைளத்ைின் நிவலவம 
குறித்து களத்ைில் உள்ள சைர்ைல் அைிகொரிகளுக்கு பைரிைிக்க 
சைண்டும். 

அதிகார ஒப்பனடப்பு 
அைேரநிவல ஏற் ட்டொல், ROV துவற ேொர்ந்ை நடைடிக்வககள் 
பைொடர் ொெ அவெத்து முடிவுகவளயும் எடுப் ொர். முடிவுகவள எடுக்க 
ROV இல்வல என்றொல், முழு அைிகொரமும் உைைி ROV(களுக்கு)-க்கு 
மொற்றப் டுகிறது. முடிவுகவள எடுக்க இருைருசம இல்வல என்றொல், 
இருப் ைிசலசய மிக மூத்ை ஊழியருக்கு அைிகொரம் மொற்றப் ட 
சைண்டும். 
ஒரு  ொதுகொப் ொெ இடத்ைிற்கு பேன்றதும், ROV மற்றும் அைர் நியமித்ை 
ஊழியர்கள் ேந்ைித்து சேை மைிப் டீ்வடச் பேய்ய சைண்டும், முடிந்ைொல், 
கைிெி மீட்வ த் பைொடங்க சைண்டும், சமலும் அைேரநிவலயின் 
ைன்வமயின் அடிப் வடயில் எந்ை நடைடிக்வககவள பைொடர்ந்ைொக 
சைண்டும் அல்லது எைற்வற பைொடரலொம் என் வைத் ைீர்மொெிக்க 
சைண்டும். இந்ைச் ேந்ைிப் ின் முடிவு வகப்ச ேி மற்றும் ைடீ்டு எண்கள் 
மூலம் ஊழியர்களுக்கு பைரிைிக்கப் டும். 

அவசரநினல காலத்திலும் அதற்குப் பின்ைரும் நடக்கும் 
தகவல்ததொடர்பு 
ப ொதுைொக, துவறத் ைவலைர் பைளிசயற்றுைவலத் பைொடங்குைது 
குறித்து ஓர் அறிைிப்வ  பைளியிடுைொர். அவமைியொக, ைரிவேயொக 
எங்கிருந்து பைளிசயற சைண்டும், ஒவ்பைொரு பைளிசயற்றுைல் 
பநறிமுவறக்கும் எங்கு ேந்ைிக்க சைண்டும் என்பது குைித்து அவெத்து 
அலுைலக ஊழியர்களுக்கும் ப ொதுமக்களுக்கும் அறிவுறுத்ைப் டும். 
அைேரநிவல கொலத்ைிசலொ அல்லது அைற்குப்  ின்ெசரொ 
ஊழியர்களுடன் பைொடர்பு பகொள்ள துவறயில்  ின்ைரும் முவறகள் 
 யன் டுத்ைப் டும்: 

• வகப்ச ேிகள் 
• துவறயின் குரல் அஞ்ேல் 



• உவரச்பேய்ைி 
• ைடீ்டுத் பைொவலச ேிகள் 

 ொதுகொப்பு அைிகொரிகள் கட்டிடம் முழுைைிலும்  ொர்த்ை ின்ெர் 
பைளிசயற்றுைல் இடத்ைில் ைருவகப் ைிவை ேரி ொர்ப் ொர்கள். 
அவெத்து ஊழியர்களும் கைக்கில் ைந்ைதுசம, ைளத்ைில் உள்ள எந்ை 
அைிகொரிகளுக்கும் அறிைிக்கப் டும். இருப் ினும், ைருவகப் ைிவு 
அவழப் ின்ச ொது ஒரு குழுஉறுப் ிெர் கைக்கில்ைரொைிட்டொல், 
அைிகொரிகளுக்கு உடெடியொக அறிைிக்கப் டும்.  ொதுகொப்பு 
ஒருங்கிவைப் ொளர் அல்லது நிர்ைொகம் மீண்டும் நுவழைைற்கொெ 
நிவல மற்றும் ேொத்ைியம் குறித்து ஊழியர்களிடம் பைரிைிப் ொர். 

முன்-பதிவு வசய்யப்பட்ட வசய்தி 
அைேரநிவல பேய்ைியின் உள்ளடக்கங்கள் அைேரநிவலயின் 
ைன்வமவய அடிப் வடயொகக் பகொண்டவை. சைர்ைல் சைைியன்று 
அைேரநிவல ஏற் ட்டொல், பேய்ைிகள் புதுப் ித்ை நிவலயில் 
இருப் வையும், புைிய ைொக்களிப்புத் ைளங்கவளப்  ற்றிய 
பைளிச்பேல்லும் பேய்ைிகள் மூலம் ப ொதுமக்களுக்கு 
அறிைிக்கப் டுைவையும் உறுைிபேய்ைது நிர்ைொக சேவை சமலொளரின் 
ப ொறுப் ொகும். 
 
புதிய பணியாளருக்காை அறிமுகப்பயிற்சி 
புைிய  ைியொளர்களுக்கு இந்ைக் பகொள்வகயின் உள்ளடக்கங்கள் 
குறித்து அைர்களின் சமற் ொர்வையொளர் மூலம் பைரிைிக்கப் டும். 
அவெத்து ஊழியர்களும் பைளிசயற்றுைல் ைழிகள் மற்றும் ேந்ைிப்புத் 
ைளங்கவள நன்கு அறிந்ைிருக்க சைண்டும். 

துனற ஊழியர்களுக்காை பயிற்சி உத்தி 
அடிப் வட  ொதுகொப்பு மற்றும் அைேரநிவல ைகைல்கள் மற்றும் இந்ைத் 
ைிட்டத்ைின் நகவல உள்ளடக்கிய ஒரு ைழிகொட்டிப் புத்ைகத்வை துவற 
 ரொமரிக்கிறது. 

இந்ை ைழிகொட்டி ஒவ்பைொரு சைர்ைலுக்கும் முன்ெர் மைிப் ொய்வு 
பேய்யப் ட்டு புதுப் ிக்கப் டும். இறுைி ைழிகொட்டி சைர்ைல் சைைிக்கு 120 
நொட்களுக்கு முன்ெர் முடிக்கப் ட சைண்டும். 


