
 
 
 
 
 
 

அன்�ள்ள ம�ப்��க்க வா�க்ைகயாளரக்ேள, 

135 ஆண்�க�க்�ம் ேமலாக, என்.�.ஆர ்(NCR) ஒ� �க்�ய ேகாட்பாட்�டன்  
வாழ்ந்� வ��ற�. அ� "ஒவ்ெவா� வா�க்ைகயாளரிட�ம், அவரக்ள் எங்கள் 
ஒேர வா�க்ைகயாளர ்ேபால நடந்� ெகாள்வேத". ெகாேரானா ைவரஸுக்� 
(COVID-19) ப�லளிக்�ம் க�னமான சவாைல எ�ரெ்காள்�ம்ேபா�ம் இந்த 
நீ�தத் ேகாட்பாேட நமக்� வ�காட்��ற�. 

ஜனவரி�ல், நாங்கள் ெகாேரானா ைவரஸ் பல்-ெசயல்பாட்� பணிக்��ைவ 
நி��ேனாம். தற்ெபா��, அரசாங்க மற்�ம் உள்�ர ்�காதார அ�காரிகளின் 
வ�காட்�தல்கைளப் �ன்பற்��ேறாம். 

ெகாேரானா ைவரஸ் பரவலாக இ�க்�ம் இந்த ேநரத�்ல், எங்கள் 
�தன்ைமயான கவனம் உங்க�க்�ம் உங்கள் வணிகத்�ற்�ம் என்�ம் 
உ��ைணயாக ெசயல்ப�ம் எங்கள் ஊ�யரக்�க்� பா�காப்� மற்�ம் 
நல்வாழ்� அளிப்ப��ம், நாங்கள் ெசயல்ப�ம் ச�கங்க�க்� ஆதர� 
அளிப்ப��ம் இ�க்�ன்ற�. எங்கள் வா�க்ைகயாளரக்ளின் பா�காப்� மற்�ம் 
ெதாடரச்�்யான ேசைவேய எங்கள் இரண்டாவ� தைலயாய கவனமா�ம். 

உடல்நலம், பா�காப்� மற்�ம் வணிக ெதாடரச்�்�ல் கவனம் 
ெச�த்�வதா�ம், உங்கள் நம்பகமான ெதா�ல்�ட்ப வழங்�நராக 
இ�ப்பதா�ம், இன்�வைர எ�க்கப்பட்ட த�ப்� மற்�ம் �ன்ெனசச்ரிக்ைக 
நடவ�க்ைககள் ��த்த ஒ� ��ப்�ப்ைப நாங்கள் இன்� வழங்��ேறாம். 
எங்கள் பணிக்�� �லம் பல நடவ�க்ைககைள நாங்கள் 
ெசயல்ப�த்��ள்ேளாம்; அைவ : 

• ைவரஸ் பரவைலக் கட்�ப்ப�த்த�ம், எங்கள் ஊ�யரக்ைள 
ஆேராக்�யமாக ைவத்��க்க�ம் வ�காட்�தல்கைள நி��தல் 

• எங்கள் ெதாடரச்�்யான �ட்டங்கள் மற்�ம் ��ய த�ப்� நடவ�க்ைககள் 
��த�் எங்கள் ஊ�யரக்�க்� ெதாடரந்்� ெவளிப்பைடயான 
தகவல்ெதாடர�்கைள வழங்�தல். ஒவ்ெவா� பணியாள�ம் 
ேகள்�கைளக் ேகட்க�ம், ��தல் தகவல்கைளப் ெபற�ம் 
பயன்ப�த்தக்��ய பணிக்���ற்� ஒ� ேநர� தகவல்ெதாடர�் 
வ�ைய நி��தல் 

• ெபா� �காதார அ�கார வ�காட்�த�டன் இைணந்�, பணியாளர ்
மற்�ம் வா�க்ைகயாளர ்ைவரஸுக்� ெவளிப்ப�வைதக் கட்�ப்ப�த்த 
ெசயல்பாட்� ேமம்பா�கைள ெசயல்ப�த்�தல்: 

o எங்கள் உற்பத்� மற்�ம் அ�வலக வச�க�க்கான 
பாரை்வயாளரக்ளின் (visitors) அ�கைல கண்�ப்பாக 

 



கட்�ப்ப�த�்வ� உட்பட, எங்கள் உலகளா�ய வச�களில் 
அ�கல் கட்�ப்பா�கைள ெசயல்ப�த�்தல் 

o அைனத�் என்.�.ஆர ்வணிக பயணங்கைள�ம் �க�ம் 
கட்�ப்ப�த�்தல் 

o உலெகங்��ம் உள்ள �க்�ய இடங்களில் உடல் ெவப்ப 
அள��கைள நி��தல் 

• எங்கள் கள-ஊ�யரக்�க்� (field employees) ேநாய் கட்�ப்பா� மற்�ம் 
த�ப்� ைமயங்கள் (CDC) மற்�ம் WHO க்� ஏற்ப, ெபா�த்தமான 
பா�காப்� வ�காட்�தல்கள் மற்�ம் ெபா�ட்கைள வழங்�தல்   

இ��யாக, எங்கள் ெதா�ல்�ட்பம் மக்க�டனான ெதாடர�்கைள 
இயக்��ற�. அந்த காரணத�்ற்காக, எங்கள் ஊ�யரக்ளால் 
பயன்ப�த்தப்படக்��ய எங்கள் உபகரணங்கைள எவ்வா� சரியாக ��� 
நீக்கம் ெசய்வ� மற்�ம் �த்தம் ெசய்வ� என்ப� ��தத் �றந்த 
நைட�ைறகள் ஆய்வ�க்ைகைய நாங்கள் ெவளி�ட்�ள்ேளாம். 

எங்கள் வா�க்ைகயாளரக்ளின் வணிக ெதாடரச்�் ஒ� �க்�ய �ன்�ரிைம. 
உங்கள் வணிகத�்ற்� ேசைவ இைட��கள் அல்ல� தாக்கங்கைள �ைறக்க 
��ம்��ேறாம். என்.�.ஆரிட��ந்� நீங்கள் எ�ரப்ாரக்்�ம் தரம், ம�ெமா� 
(response) மற்�ம் ஆதர�ன் அளைவ வழங்�வேத எங்கள் ��க்ேகாள். 

உலெகங்��ம் உள்ள பல அரசாங்கங்கள் �ட்டங்க�க்� கட்�ப்பா�கள், 
எல்ைல நடமாட்டங்கள் மற்�ம் பலவற்ைற உள்ளடக்�ய ��ய 
வ�காட்�தல்கைள ெசயல்ப�த�்�ள்ளன. வர��க்�ம் நாட்களில் ேம�ம் 
கட்�ப்பா�கைள எ�ரப்ாரக்்�ேறாம். எங்கள் ெதாடரச்�்யான �ட்டங்கைள 
நாங்கள் ெசயல்ப�த�்ம்ேபா�, இந்த ��ய பணிச�்ழ�க்� ஏற்ப எங்கள் 
�க்�யமான வணிக ெசயல்பா�கள் மற்�ம் ஆதர� வச�க�டன் எங்கள் 
பணிக்�� �ன்�ட்�ேய ெசயல்பட்�ள்ள�. உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்�கள் 
அல்ல� கவைலகள் இ�ந்தால் உங்கள் என்.�.ஆர ்�ர�நி�ையத் ெதாடர�் 
ெகாள்ள�ம். உங்கள் ெதாடரச்�்யான ஆதர�க்� நன்�. 

என� வணக்கங்கள், 
 

 
ைமக் ேஹேபாரட்், தைலைம நிரவ்ாக அ�காரி, என்.�.ஆர ்
(Mike Hayford, President and Chief Executive Officer, NCR) 


