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சனி, மே 7, 2022

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் 25 பேருக்கு கர�ோனா த�ொற்று
zzசுகாதாரத்

துறைச் செயலர், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
திருப்போரூர்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்
ப�ோரூர் ஒன்றியம் நெல்லிகுப்பம்
ஊராட்சியின் அம்மாப்பேட்டை
கிராமத்தில் தனியார் மருத்துவக்
கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை
அமைந்துள்ளது. இங்கு, ஆயிரத்
துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள்
பயின்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், முதலாமாண்டு
மாணவர்கள் கடந்த சில நாட்
களுக்கு முன்பு தங்களின் ச�ொந்த
மாநிலங்களுக்கு சென்று திரும்பி
னர். இவ்வாறு சென்று திரும்பிய
மாணவர்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல்
மாதம் 30-ம் தேதி கர�ோனா பரி
ச�ோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், 7 மாணவர்களுக்கு
த�ொற்று கண்டறியப்பட்டது. இதை
யடுத்து
முதலாம்
ஆண்டு

SSஅம்மாபேட்டை கிராமத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில்
சுகாதாரத் துறைச் செயலர் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் மாவட்ட
ஆட்சியர் ஆ.ர.ராகுல்நாத் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

மாணவர்கள் 100 பேருக்கும்
பரிச�ோதனை
மேற்
க�ொள்ளப்பட்டது. இதன்மூலம்,
அக்கல்லூரியில் 25 மாணவர்
களுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்
பட்டதால் சுகாதாரத் துறை செய

லாளர் ெஜ.ராதாகிருஷ்ணன்,
செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்
ஆ.ர.ராகுல்நாத், சுகாதாரத் துறை
துணை இயக்குநர் பரணிதரன்
ஆகிய�ோர் கல்லூரியில் நேற்று
திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இதில், கல்லூரி மற்றும்
விடுதி வளாகம், மாணவர்கள்
தங்கும் அறைகள், உணவகம்,
வகுப்பறைகள் உட்பட பல்வேறு
பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
இதையடுத்து,
மருத்துவக்
கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை
நிர்வாகத்துடன் ஆல�ோசனைக்
கூட்டம் நடைபெற்றது.
பின்னர், சுகாதாரத் துறை
செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் செய்தி
யாளர்களிடம் கூறியதாவது: தனி
யார்கல்லூரியில்முதலாம்ஆண்டு
பயிலும் 25 மாணவர்களுக்கு
மட்டும் த�ொற்று கண்டறியப்பட்
டுள்ளது. வெளி மாநில மாணவர்
களால், த�ொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டி
ருக்கலாம். எனினும், கல்லூரி
மாணவர்கள், மருத்துவர்கள்,
ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும்

கர�ோனா தொற்று பரிச�ோதனை
மேற்கொள்ள
உத்தரவிடப்
பட்டுள்ளது. மேலும், ந�ோய்த்
த�ொற்று பரவலை தடுப்பதற்கான
நடவடிக்கைகளை
பின்பற்ற
வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்
ள�ோம். சுற்றுப்புற கிராம மக்கள்
அச்சம் க�ொள்ள வேண்டாம்.
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நபர்கள் அனைவரும் தனிமைப்
படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த
ஆய்வின்போது,
திருப்போரூர் ஒன்றிய மருத்துவ
அலுவலர்
சுப்ரமணியன்,
சிறுங்குன்றம் நிலைய மருத்துவ
அலுவலர் தேவி, தனியார்
மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்
உதித் தாஸ் உட்பட பலர்
உடனிருந்தனர்.

(C) KSL Media Ltd.

மாணவர் தகவல்
எமிஸ் தளத்தில்
பதிவேற்றம்
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சத்துணவுத் திட்டத்
தின்கீழ் பயன்பெறும்
மாணவர்களின்
உடல்நிலை விவரங்
களை எமிஸ்
தளத்தில் தினமும்
பதிவேற்றம் செய்ய
வேண்டும் என்று
பள்ளிக்கல்வித் துறை
உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து
பள்ளிக்கல்வி ஆணை
யரகம் சார்பில்,
அனைத்து மாவட்ட
முதன்மைக் கல்வி
அதிகாரிகளுக்கும்
அனுப்பியுள்ள சுற்ற
றிக்கையில் கூறி
யிருப்பதாவது:
சத்துணவுத் திட்டத்
தின்கீழ் அரசு மற்றும்
உதவி பெறும் பள்ளி
களில் பயிலும் மாண
வர்களுக்கு, மதிய
உணவு வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. இந்நிலை
யில் சத்துணவு
உண்ணும் பள்ளி
+ மாணவர்களின்
ஊட்டச்சத்து
அளவைக் கண்ட
றிந்து, குறைபாடு
உள்ளவர்களுக்கு
கூடுதல் கவனம்
செலுத்த தமிழக அரசு
முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்காக அந்த
மாணவர்களின் எடை,
உயரம் உட்பட
உடல்நிலை குறியீடு
விவரங்களை பள்ளிக்
கல்வித் துறையின்
எமிஸ் வலைதளத்தில்
தினமும் ஆசிரியர்கள்
பதிவேற்றம் செய்ய
வேண்டும். இது
குறித்து அனைத்து
பள்ளிகளின் தலைமை
ஆசிரியர்களுக்கும்
மாவட்ட முதன்மைக்
கல்வி அதிகாரிகள்
அறிவுறுத்த வேண்
டும்.
இவ்வாறு அதில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவரங்
களின் அடிப்படையில்
சத்துணவில்
ஊட்டச்சத்து நிறைந்த
கூடுதல் உணவு
களைச் சேர்க்க
தமிழக அரசு
பரிசீலனை செய்து
வருவதாக துறை
அதிகாரிகள் தகவல்
தெரிவித்தனர்.
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