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அடிமட்டத்தில்  மமற்ககொள்ளக்கூடிய சுகொதொர மமம்பொட்டு இடடயடீுகளுக்கொன உதொரணங்கள் 

 

1. எண்ணெய் அதிகமான உெவினன உட்ணகாள்ளுதல் மற்றும் மிகவும் ஆர ாக்கியமான ணகாழுப்பு வனககளினன 
அறியாது இருத்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 எண்கணய் அடங்கிய 
உணவிடன 
பொவிப்பதடன 
குடறப்மபொம். 
உதொரணம்(-மொஜரீன், 
பட்டர், ெீஸ்,கபொரித்த 
உணவுகள், 
மபஸ்ட்ரி, பிஸ்கட், 
மகக், பர்கர், படீ்ெொ, 
கெொமெஜஸ், 
கூடுதலொன 
எண்கணயில் 
கபொரித்த 
உணவுகள்(கிழங்கு /-

french fries/ chips/ 

கட்லட்/ பற்றஸீ் ) 

மதொலுடனொன மகொழி 
இடறச்ெி, பன்றி 
இடறச்ெி. 

 ஒரு உணவு  மவடளயில், எண்கணய் 
உபமயொகிக்கப்பட்ட உணவு மற்றும் மதங்கொய்ப்பொல் 
இடப்பட்ட உணவில் ஒன்டற மொத்திரம் 
பயன்படுத்துமவொம். 

 உடனடி உணவிற்கு பதிலொக கடடல, கிழங்கு 
வடககள், ெவ்வரிெிக் கஞ்ெி, இடலக்கஞ்ெி, மரக்கறி 
சூப், பழங்கள் மபொன்றவற்டற உட்ககொள்மவொம். 

 உணவு ெடமப்பதற்கொக மதங்கொய்ப் பொவடனயிடன 
குடறப்மபொம். (ஐந்துமபர்கள் உள்ள குடும்பத்திற்கு 
ஒரு மதங்கொய் ஒரு நொடளக்குப் மபொதுமொனது.) 

 மதங்கொய்ப்பொல் மெர்த்து ெடமக்கும் உணவிடன 
தொளிக்கொமல் இருப்மபொம். 

 இடறச்ெியிடன ெடமக்கும் கபொழுது மதொல் 
மற்றும் ககொழுப்புப் பகுதியிடன அகற்றுமவொம் 

 இடறச்ெிக் கறியிடன பகிரும் கபொழுது 
துண்டுகளிடன மொத்திரம் எடுப்மபொம். குழம்பிடன 
பகிர்வதடன குடறப்மபொம். 

 அதிக எண்கணய் உபமயொகத்தின் 
தீங்டக எடுத்துக் கொட்டுவதற்கு, 
பல்மவறு குழுக்களுக்கொன 
மவடலத்திட்டத்திடன நடொத்துமவொம்.  

 எண்கணய் குடறந்த / அற்ற ெிறு 
உணவுகளிடன 
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ெடமயல் 
பட்டடறகளிடன ஒழுங்கடமப்மபொம். 

 கதொற்றொத மநொய் (அதிக இரத்த 
அழுத்தம், நீரழிவு மநொய்) அதிகஎடட 
மபொன்ற ஆபத்து அதிகமொக உள்ள  
நபர்களிடன அடடயொளம் 
கொண்பதற்கொன பரிமெொதடனயிடன 
கெய்மவொம். 

 ஆழப் கபொரித்தலுக்கு மதங்கொய் 
எண்கணய் கபொருத்தமொனது. எனினும் 
மீண்டும் மீண்டும் எண்கணயிடன 

   எண்கணய்ப் 
பொவடனயிடன 
குடறத்த வடீ்டு 
அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 மொதத்தில் வடீ்டுக்கு 
ககொண்டு வரும் 
எண்கணய் 
மபொத்தல்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 மொதத்தினுள் 
வடீ்டுக்கு 
ககொண்டுவரும் 
பட்டர் மற்றும் 
மொஜரின்களின் 
அளவு. 

 மொதொந்த எண்கணய் 
நுகர்வு.  
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 நிரம்பிய  
ககொழுப்பமிலம் 
(மதங்கொய் 
எண்கணய், 
மதங்கொய்ப் பொல் 
பட்டர் மபொன்ற) 
உபமயொகத்திடன 
குடறப்மபொம். 

 அதிக கவப்பத்தின் 
கீழ் அதிய 
எண்கணயில் நீண்ட 
மநரம் 
கபொரிக்குமிடத்து  
Trans fatty acid மபொன்ற 
தீங்கொன ககொழுப்பு 
அமிலம் உருவொகும். 

 

 அதிக ஆழமொக எண்கணயில் கபொரி க்கும் கபொழுது 
மதங்கொய் எண்கணயிடன மொத்திரம் 
உபமயொகிப்மபொம்.  

 மநரடியொக மபொத்தலில் இருந்து கறிக்கு 
எண்கணயிடன மெர்க்க மவண்டொம். 
எண்கணயிடன மெர்க்கும் கபொழுது ெிறிய மூடியில் 
அளந்து கறிக்கு மெர்க்கவும்.  

 அறியொடம கொரணமொக அகற்றப்படும் விடத 
வடககளிடன நுகர்வதற்கு பழகுமவொம். ( 
உதொரணம். பூெணிக்கொய் விடதயிடன தொச்ெியில் 
இட்டு வறுத்து உணவின் பின் அருந்தும் 
உணவொகக் ககொள்ளலொம், தொர்ப்பூெனி மற்றும் 
பரீ்க்கங்கொய் விடதகளிடன உணவொகக் 
ககொள்ளலொம்.)  

 வடீ்டுக்கு ககொண்டுவரும் எண்கணய் 
மபொத்தல்களின் எண்ணிக்டகயிடன அளவிட்டு 
மொதொந்தம் குறித்துக் ககொள்மவொம். வடீ்டுக்கு 
ககொண்டுவரும் எண்கணயின் அளவிடன ககொஞ்ெம் 
ககொஞ்ெம் குடறப்மபொம்.  

 உணவிடன ககொள்வனவு கெய்யும் கபொழுது அதில் 
மலபலிடன பொர்ப்பதற்கு பழகுமவொம். உணவில் 
அடங்கியுள்ள நிரம்பிய/ நிரம்பொத ககொழுப்பின் 
விகிதம் பற்றி அறிந்துக் ககொள்மவொம். 

 

சூடொக்கி உபமயொகிப்பதற்கு இது 
கபொருத்தமற்றது.  

 தீங்கற்ற ககொழுப்பு அமிலம் அதிகம் 
அடங்கிய ஆமரொக்கியமொன எண்கணய் 
வடக தொவர விடதகளில் 
அடங்கியுள்ளடமயினொல் இவற் டற 
அதிகம் பயன்படுத்துமவொம். 
(உதொரணம்2- நிலக்கடடல, கஜு, 
ககொட்டம்பொ, வட்டக்கொய் விடத, 
ககொமடு விடத, எள்). 

 தொவர விடத வடககளில் உற்பத்தி 
கெய்யப்படும் ெிறு வியொபொரங்களிடன 
வளர்ப்பதற்கு உதவியளிப்மபொம். 

 ம ொட்டல் மற்றும் உணவு 
ெொடலகளில் ெிறு உணவு தயொரிக்கும் 
ெந்தர்ப்பங்களில் அதற்கொக 
உபமயொகிக்கும் எண்கணயிடன 
மீண்டும் மீண்டும் 
உபமயொகிக்கொடமக்கு நிறுவன 
உரிடமயொளர் மற்றும் 
மெடவயொளர்களுக்கு 
விழிப்புணர்வூட்டல் 
மவடலத்திட்டங்களிடன நடொத்துதல்.  

 சுகொதொர உணவு ெொடலயிடன 
வலுப்படுத்துமவொம்.  
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2. ம க்கறி மற்றும் பழங்களினன குனறவாக நுகர்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 ஒரு நொடளக்கு 
மரக்கறி/ கீடர 
வடககள் 3 ஆவது, 
பழ வடககள் 2 
ஆவது உணவில் 
மெர்த்துக் 
ககொள்மவொம். 

 ஒரு நொடளக்கு 
மரக்கறி, கீடர, 
பழங்கள் 400g ஆவது 
உட்ககொள்ளல் 
மவண்டும்.  

 நீண்ட கொலம் 
டவத்திருப்பதற்கொக 
கெயற்டக 
இரெொயனம் 
இடப்பட்ட, 
இறக்குமதி 
கெய்யப்பட்ட 
பழங்கள் மற்றும் 

 ெிவப்பு, மஞ்ெள், பச்டெ மபொன்ற பல்மவறு 
நிறத்திலொன மரக்கறி, பழங்கள் மபொன்றவற்றிடன 
தினந்மதொறும் உணவில் மெர்த்து உணவில் 
பல்தன்டமயிடன அதிகரிப்மபொம். 

 பல்மவறு ெடமயல் முடறகளிடன உபமயொகித்து 
மரக்கறி மற்றும் பழங்களிடன உட்ககொள்வதன் 
மூலம் ருெியிடன அதிகரிப்மபொம். 

 ஒரு மவடளக்கு எடுக்கும் மெொற்றின் அளவிடன 
குடறப்மபொம். மரக்கறி மற்றும் கீடர வடககளிடன 
அதிகமொக உணவிற் மெர்ப்மபொம். 

 பழுத்துவரும் பழங்களிடன (ஓரளவு பழுத்த) 
உணவிற்ககொள்மவொம். 

 மரக்கறி பழங்களில் அடங்கியுள்ள விட்டமின்கள் 
அழிவடடவடதக் குடறப்பதற்கு நடவடிக்டகயிடன 
மமற்ககொள்மவொம் ^ கவட்டுவதற்கு முன்பதொக 
கழுவுதல், கவட்டியவுடன் ெடமத்தல், நீண்டகொலம் 
அதிக கவப்பத்தில் ெடமக்கொடம, கூடியவடரயில் 
தொமதிக்கொது உணவிடன உட்ககொள்ளுதல்&.   

 பழங்களொயினும் அளவிற்கு அதிகமொக 
உட்ககொள்வடதக் குடறப்மபொம். 

 வடீ்டுத் மதொட்ட 
பயிர்ச்கெய்டகயிடன 
ஊக்குவிப்மபொம்./ கிருமிநொெினிகள் 
அற்ற பயிர்களிடன உற்பத்தி 
கெய்மவொம். 

 அடனத்து துடறகளிலும் சுகொதொர 
ெிற்றுண்டி ெொடலகளிடன 
முன்மனற்றுமவொம். 

 விடலயில் குடறந்த மபொஷொக்கு 
அதிகமொன மரக்கறி, பழங்கள் பற்றி 
விழிப்புணர்டவ அதிகரிப்மபொம். 
(உதொரணம்- ஒவ்கவொரு 
பிரமதெங்களிலும் பழங்கள் 
விடளயும் கொலங்களில் மதடிக் 
ககொள்ளக் கூடிய விட்டமின்கள் 
அதிகமொன கநல்லி, கபலி, 
இழந்டதப்பழம் (லொவுலு) மபொன்ற 
பழங்கள்) 

 பழங்கள் விடளச்ெல் அதிகரித்த 
தடடவகளில் கொய்க்கும் 

 ஒரு நொடளக்கு 
ெிபொரிசு கெய்யப்பட்ட 
மரக்கறி பழங்களின் 
அளவிடன  ^400g&  
உணவிற் ககொள்ளும் 
வடீ்டு அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக 

 

 வடீ்டுத் மதொட்டப் 
பயிர்ச்கெய்டகக்கொக 
ஈடுபட்டுள்ள வடீ்டு 
அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக   
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மரக்கறிகளிடன 
நுகர்வதடன 
குடறப்மபொம். 

 புதிதொக பறிக்கப்பட்ட 
உள்ளூர் மரக்கறி 
பழங்களிடன 
உட்ககொள்மவொம்.  

 ெந்டதயில் உள்ள 
மரக்கறி மற்றும் 
பழங்கள் 
அடங்ககூடிய 
கெயற்டக உணவும் 
கபொருட்களிடன  
உண்பதன் 
கொரணமொக 
உடலுக்கு 
ஏற்படக்கூடிய 
தொக்கத்திடன விட 
அதிகமொன தொக்கம் 
மரக்கறி மற்றும் 
பழங்களிடன 
குடறவொக 
நுகர்வதனொல் 
ஏற்படும் என்பதடன 
எடுத்துக் கொட்டுதல். 

 ெடமக்கொது ெலொது (கெலட்) ஆக மரக்கறி மற்றும் 
கீடர வடககளிடன உணவிற்ககொள்ளுதல். 

 இயற்டக வர்ணம், சுடவ மற்றும் விற்றமின்கடள 
பொதுகொக்கும் விதத்தில் இளஞ்சூட்டில் கீடர/ 
மரக்கறிகளிடன ெடமத்தல். 

 இயற்டக உரத்திடன உபமயொகித்து பழங்கள்/ 
மரக்கறி கீடரகளிடன வடீ்டுத் மதொட்டத்தில் 
பயிர்ச்கெய்மவொம். 

 மரக்கறி மற்றும் கீடர பழங்களில் அடங்கியிருக்கக் 
கூடிய விவெொய இரெொயன கபொருட்களிடன 
குடறப்பதற்கொக எடுக்கக்கூடிய நடடமுடற 
வழிகளிடன கதளிவுப்படுத்துமவொம்.(நன்றொக 
கழுவுதல் – வினொகிரி இடல், உப்பு நீரில் 
மூடிடவத்திருத்தல்.)  

பழங்களிடன கொலம்தொழ்த்தி 
டவத்திருக்கக்கூடிய முடறகள் 
பற்றி விழிப்புணர்வூட்டுமவொம்.  

 புதிய மரக்கறிகள், பழங்கள் 
விற்படன நிடலயங்களிடன 
ஏற்படுத்துமவொம்./ 
முன்மனற்றுமவொம்.  

 விவெொய திடணக்களத்துடன் 
மெர்ந்து இலகுவொக பயிரிடக்கூடிய 
மரக்கறிகள், பழங்கள் வடககளிடன 
அறிமுகப்படுத்துமவொம்.  

 மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் 
உபமயொகம் பற்றிய மூட நம்பிக்டக 
/ தவறொன விசுவொெத்திடன 
இல்லொகதொழிப்பதற்கொன 
நடவடிக்டககளிடன 
மமற்ககொள்ளுமவொம். 

 மரக்கறி மற்றும் பழங்களின் 
பொவடனயின் முக்கியத்துவம் பற்றி 
விழிப்புணர்வூட்டும் 
மவடலத்திட்டங்களிடன 
நடொத்துமவொம். 
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3. சனீியினன அதிகமாக உபரயாகித்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 ஒரு வயதிலும் 
குடறவொன 
வயதுடடய 
பிள்டளகளின் 
உணவில் 
ெீனியிடன 
மெர்க்கொதிருப்மபொம். 

 ஒரு நொடளக்கு 
வளர்ந்மதொர் 
உணவிற்கு 
ககொள்ளும் 
அடனத்து உணவு 
மற்றும் 
பொனங்களினதும் 
மெர்க்கப்பட்ட 
ெீனியின் அளவு 6 
மதக்கரண்டியிடன 
விட – (கிரொம் 30) 
குடறவொக இருத்தல் 

 ெிறுப்பிள்டளகளின் உணவில் ெீனியிடன 
மெர்க்கொதிருப்மபொம். 

 மதநீர் மகொப்டபக்கு ெீனி இன்றி அல்லது குடறவொக 
மெர்த்து பருகுமவொம். 

 ெீனி அடங்கியுள்ள இனிப்பு குடிவடககளுக்கு 
பதிலொக தொகத்திடன தீர்ப்பதற்கு நீரிடனப் 
பருகுமவொம். 

 ெீனி அடங்கியுள்ள இனிப்பு பொனங்களிடன 
ககொள்வனவு கெய்யும் கபொழுது வர்ண குறியடீ்டு 
முடறடமக்கு பழகுமவொம். ( ெிவப்பு-அதிக ெீனி, 
மஞ்ெள்-மத்திய ெீனி, பச்டெ- குடறந்த ெீனி) 
இயலுமொன எந்மநரமும் ெீனியின் அளவு குடறந்த 
பொனங்களிடன ககொள்வனவு கெய்மவொம். 

 உணவிற்கு பின்னரொன உணவொக புதிய 
பழங்களிடன உட்ககொள்மவொம். 

 ெிறிதளவொக பழுத்த பழங்களிடன உண்பதற்கு 
பழகுமவொம்.  
பொணி சுடவயுடடய ெிறிய உணவின் 
பொவடனயிடன குடறப்மபொம். ( அதற்கு பதிலொக 

 இனிப்பு பொனங்களின் மலபல்களில் 
உள்ள வர்ண குறியடீ்டு முடற 
பற்றிய விழிப்புணர்வு 
மவடலத்திட்டங்களிடன 
அதிகரிப்பதற்கு பல்மவறு 
குழுக்களுக்கொக 
மவடலத்திட்டங்களிடன 
நடடமுடறப்படுத்துமவொம். 

 நீண்ட கொலம் அதிகமொன ெீனி 
பொவடனயினொல் ஏற்படும் தீங்கொன 
பிரதிபலடன எடுத்துக் கொட்டுமவொம். 
உதொரணம்:- 

 உடல் நிடற அதிகரிக்கும். 
 அதன் மூலம் நீரழிவு மநொய், இதய 

மநொய் மற்றும் பக்கவொதம் மநொய்/ 
புற்றுமநொய் ஏற்படக்கூடும். 

 பற் ெிடதவடடதல். 
 குடறந்த ெீனி பொவடயின் கொரணமொன 

நன்டமகளிடன எடுத்துக் கொட்டுதல். 

 ெீனி நுகர்விடன 
குடறத்துக் ககொண்ட 
வடீ்டு அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக. 
(மொதொந்தம் வடீ்டுக்கு 
ககொண்டு வரும் ெீனி 
டபக்கற்றுகளின் 
எண்ணிக்டக.) 
 

 ெீனி அற்ற 
மதநீரிடன பருகும் 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 
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மவண்டும்.(உதொரண
ம்- மதநீர் 
மகொப்டகக்கு 
மெர்க்கப்படும் ெீனி, 
உணவிற்கு 
பின்னரொன 
இனிப்பில் 
மெர்க்கப்படும் பொணி/ 
ஐஸ்கிறமீ்/ புடிங் 
வடககளில் 
அடங்கும் ெீனி 
ஆகியவற்றில் 
அடங்கும் கமொத்த 
ெீனியின் அளவு 6 
மதக்கரண்டி 
ெீனியிடன விட 
குடறவொக இருத்தல் 
மவண்டும்),  

வடீ்டில் ெடமக்கக்கூடிய மபொெடணயிடன உடடய 
ெிறு உணவு அல்லது பழங்களிடன 
அறிமுகப்படுத்துமவொம்). 

 இனிப்பு சுடவயுடடய உணவிற்கு பின்னரொன 
உணவிடன உட்ககொள்ளும் கபொழுது ெிறிய 
அளவில் உட்ககொள்மவொம். (புடிங், வட்டலப்பம், 
ஐஸ்கிறமீ்) 

 இனிப்பு சுடவயுடடய உணவுகள் (பிஸ்கட், 
கெொக்கலட், ஐஸ்கிறமீ்.........) ககொள்வனவு கெய்தல் 
மற்றும் வடீ்டுக்கு ககொண்டு வருவதடன 
குடறப்மபொம். 

 விருந்தினர்களிடன பொர்ப்பதற்கு / விருந்தொளிகளொக 
கெல்லும் கபொழுது இனிப்பு சுடவயுடடய 
உணவிடன ககொண்டு கெல்வதற்கு பதிலொக புதிய 
மரக்கறிகள் பழங்களிடன ககொண்டு கெல்மவொம். 

 

(உதொரணம்:- குடறவொன ெீனி 
பொவடனயினொல் உடற்கட்டொன 
ஆமரொக்கியமொன உடல் கிடடக்கும்'& 

 ெிற்றுண்டி ெொடல 
உரிடமயொளர்களுக்கு ெீனி மற்றும் 
மதநீரிடன கவவ்மவறொக வழங்குமொறு 
மயொெடன வழங்குமவொம். 

 இரத்தத்தில் ெீனி அதிகரிப்பினொல் 
தீங்கொன பிரதிபலன் உடடய 
நபர்களின் அனுபவத்திடன பகிர்ந்துக் 
ககொள்வதற்கொன ஒன்றுக்கூடல்கடள 
நடொத்துமவொம்.  
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4. உப்பினன அதிகம் உபரயாகித்தல் (தற்ணபாழுது இலங்னகயர் ஒரு நானளக்கு உரிய அளவிலும் பார்க்க இ ண்டு 
மடங்கு உப்பு உபரயாகிப்பது அனடயாளம் காெப்பட்டுள்ளது) 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 வளர்ந்மதொருக்கு 
ஒரு நொடளக்கு 
மதடவயொன உப்பின் 
மதக்கரண்டி 1 
ஆகும். (5 g) 

 வளர்ந்மதொர் 4 
மபர்கள் உள்ள 
குடும்பத்திற்கு ஒரு 
மொதத்திற்கு உப்பு 400 

g  டபக்கற் ஒன்று 
மபொதுமொனது. 

 வயது வருடங்கள் 1 
இற்கு குடறவொன 
பிள்டளகளுக்கு 
உணவில் உப்பிடன 
மெர்க்கொதிருப்மபொம். 

 உப்பு 
பொவடனயிடன 
ககொஞ்ெம் 

 ஒரு வருடத்திடன விட குடறந்த வயதுடடய 
பிள்டளகளின், உணவில் உப்பிடன 
மெர்க்கொதிருப்மபொம். 

 மெொறு ெடமக்கும் மபொது உப்பு மெர்க்கொதிருப்மபொம். 
 பழரெங்களுக்கு மற்றும் பழ ெலொது என்பவற்றிற்கு 

உப்பிடன மெர்க்கொதிருப்மபொம். 
 உப்பு அதிகமொன உணவு பொவடனயிடன 

குடறப்மபொம். ( கபொதி கெய்யப்பட்ட இடறச்ெி 
வடககள், மெொஸ் வடககள், டபற் வடககள், ெீஸ் 
வடககள், ெிப்ஸ்,  ம், மபர்கர், ெட்னி வடககள், 
சூப் கட்டிகள், ஈஸ்ட் ெொறு அடங்கிய பொண்/ 
பூெல்கள், உப்பு மெர்க்கப்பட்ட பட்டர், பிஸ்கட், 
மொகரின், கெொமெஜஸ், பொண், அச்ெொறு, கெமன்). 

 கறிகளுக்கு உப்பிடன குடறத்து பலெரக்கிடன 
அதிகமொக கறிகளுக்கு இடுமவொம். 

 வடீ்டினுள் நுகரும் உப்பின் அளடவ அளப்மபொம். ( 
குடும்பத்தில் அங்கத்தவர்களுக்கு மதடவயொன 
உப்பின் அளவு நொள் ஆரம்பத்தில் அளந்து 
ஒதுக்குமவொம்). 

 குடறந்த உப்பு பொவடனப் பற்றிய 
சுகொதொர கல்வி மவடலத்திட்டங்கடள 
பல்மவறு குழுக்களுக்கு நடொத்துமவொம். 
(உதொரணம்7- தொய்மொர் / பொடெொடல 
ெிறொர்கள், 
வியொபொர நிடலய உரிடமயொளர்கள் / 
உணவு ெடமப்பவர்கள், பிரமதெ 
மட்டத்தில்  ^MOH/PHI )  

 உணவு கபொதியில் உள்ள மலபலிடன 
வொெித்து உப்பு குடறவொக உள்ள 
உணவிடன கதரிவு கெய்தல் பற்றிய 
விழிப்புணர்வு மவடலத்திட்டத்திடன 
ஒழுங்கடமப்மபொம். 

 அதிக உப்பிடன உபமயொகிப்பதன் 
மூலம் ஏற்படும் பொதகமொன தொக்கம் ( 
அதிக இரத்த அழுத்தம், இதய 
மநொய்கள், இரப்டப மநொய்கள்) பற்றி 
விழுப்புணர்விடன ஏற்படுத்துவதற்கு 

 உப்பு நுகர்விடன 
குடறத்துக் ககொண்ட 
குடும்ப அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக ( ஒரு 
மொதத்தில் 
உபமயொகித்த உப்பு 
டபக்கற்றுகளின் 
எண்ணிக்டக) 

 ஒரு நொடளக்கு 
மதடவயொன உப்பின் 
அளடவ குடும்ப 
அங்கத்தவர்களின் 
எண்ணிக்டகக்கு 
இணங்க அளவிடும் 
குடும்ப அலகுகளின் 
எண்ணிக்டக.  
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ககொஞ்ெமொக 
குடறப்மபொம். 

 

 உப்பிடன உபமயொகிப்பதற்கு ெிறிய கரண்டியிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 உப்பு நீர் மற்றும் உப்புக் கட்டிக்கு பதிலொக உப்புத் 
தூளிடன உபமயொகிப்மபொம். 

 உணவு உட்ககொள்ளும் மமடெயின் மமல் (மமலதிக)  
உப்பு பொத்திரத்திடன டவக்கொதிருப்மபொம். 

 கருவொடுகளில் உள்ள மமலதிகமொன உப்பிடன 
நீக்குவதற்கு சுடு நீரில் டவத்து ெிறிது மநரத்தின் 
பின்னர் கழுவி ெடமப்பதற்கு எடுப்மபொம். 

 உப்பு இன்றிய உணவுகளுக்கு இயற்டக 
சுடவயிடன அனுபவிப்பதற்கு பழகுமவொம். 

பல்மவறு மவடலத்திட்டங்களிடன 
நடொத்துமவொம்.  

 

 



சுகாதார மேே்பாடட்ுப் பணியகே் 

சுகாதார, ப ாஷணை மற்றும் சுபதஷ ணைதத்ிய அணமசச்ு 

இலங்ணக 

 

9 | P a g e  
 

5. வடீ்டினுள் மகிழ்ச்சியின்றி மற்றும் மன உனளச்சலுடன் காலத்தினனக் கடத்தல். 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 மன மகிழ்வு உங்கடள 
ஆமரொக்கியமொனவரொக்
கும் 

 வொழ்வின் ெவொலிடன 
கவற்றிக் ககொள்வதற்கு 
மன ஆமரொக்கியம் 
அத்தியொவெியமொனதொ
கும்.  

 மகிழ்வொன மனநிடல 
உங்களது 
பிள்டளகளின் கல்வி 
இலக்கிடன கவற்றி 
ககொள்வதற்கு 
முக்கியமொனதொகும். 

 கபற்மறொர் – 
பிள்டளகள் ெமகொதர – 
ெமகொதரிகள் 
என்பவர்களுக்கிடடயி
லொன 

 குடும்பத்தில் அடனத்து அங்கத்தவர்களும் ஒரு 
நொடளக்கு ஒரு மவடளயொவது ஒமர மமடெயில், 
ஒன்றொக உணவிடன உட்ககொள்ளுதல் மற்றும் 
குடும்பத்தின் ெிக்கல்களிடன கலந்துடரயொடுதல். 

 குடும்பத்தில் ஒவ்கவொருவரிடனயும் நன்றொக 
புரிந்துக் ககொண்டு ககௌரவப்படுத்தல் மற்றும் 
உணர்ந்து ககொள்ளும் விதத்தில் அன்பு  
கெலுத்துதல். 

 கணனி / கதொடலக்கொட்ெி/ கதொடலமபெி 
என்பவற்றிற்கொக ஒதுக்கும் மநரத்திடன குடறத்து 
குடும்ப அங்கத்தவர்களுடன் அதிக மநரத்திடன 
மகிழ்ச்ெியொக களித்தல். 

 மனதிடன இமலெொக்கும் நடவடிக்டககளில் 
ஈடுபடுதல். (தியொனம், விடளயொட்டு, ெமய 
நடவடிக்டககள் மற்றும் மபொதியளவொன நித்திடர). 

 அடிக்கடி பிள்டளகளுக்கு தண்டடன / குற்றம் 
ெொட்டுவதற்கு பதிலொக அவர்களிடமுள்ள நல்ல 
பண்புகளிடன மதித்தல். 

 பொடெொடல மொணவர்கள் / 
மவடலத்தளத்திற்கொக “ 
மகிழ்ச்ெிகரமொன இல்லம்” பற்றிய 
விழிப்புணர்பு மவடலத்திட்டத்திடன 
நடடமுடறப்படுத்துமவொம். 

 மன ஆமரொக்கிய 
மவடலத்திட்டத்திடன 
நடடமுடறப்படுத்துமவொம். 
(உதொரணம்- மயொகொ, தியொனம், 
உடற்பயிற்ெி மவடலத்திட்டங்கள்.) 

 ெிக்கல்களிடன தீர்க்கும் திறனிடன 
வளர்ப்பதற்கு கிரொம மட்டத்தில், 
மெடவ நிடலய மட்டத்தில் 
மவடலத்திட்டத்திடன 
நடடமுடறப்படுத்தல். 

 பொலுணர்விடன அடிப்படடயொகக் 
ககொண்ட  வன்முடறடயப்பற்றி 
விழிப்புணர்விடன ஏற்படுத்துமவொம். 

 மகிழ்ச்ெி 
கலண்டரிடன 
உபமயொகித்த 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 மன ஆமரொக்கியம் 
பற்றி பொடெொடலயில் 
/ மெடவ 
நிடலயத்தில் 
நிகழ்த்திய 
மவடலத்திட்டங்களி
ன் எண்ணிக்டக. 

 குடும்பத்தில் 
அடனத்து 
அங்கத்தவர்களும் 
ஒன்றொக அமர்ந்து 
உணவிடன 
உட்ககொண்ட 
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அந்நிமயொன்யத்திடன 
முன்மனற்றுதல் 
மூலம் மன 
உடளச்ெல் 
குடறவடடயும். 

 வடீ்டினுள் 
மகிழ்ச்ெிகரமொன 
சூழலிடன 
ஏற்படுத்துவதற்கு 
கணவன் மற்றும் 
மடனவிக்கு 
இடடயில் 
அந்நிமயொன்ய 
கதொடர்பிடன 
முன்மனற்றுதல் 
மவண்டும்.  
 

 திருப்திகரமொன பொலுறவிடன கணவன் 
மடனவிக்கு இடடயில் மபணுதல். 

 வடீ்டும் மதொட்டப் பயிர்ச்கெய்டகயில் 
ஈடுபடுமவொம். 

 வடீ்டு வன்முடறயற்ற ெமொதொன பிரென்னமொன 
சூழலிடன ஏற்படுத்துமவொம். 

 பிள்டளகளுடன், நொளிடன களிக்கும் விதம் பற்றி 
கலந்துடரயொடுமவொம். 

 ஒய்வு மநரத்திடன களிப்பதற்கொன திட்டத்திடன 
வகுப்மபொம் (விடளயொடடு, விமநொத பயணம்)  

 ஆமலொெடன மெடவ நிடலயங்கள் 
பற்றிய விழப்புணர்விடன 
ஏற்படுத்துமவொம். 

 வடீுகளுக்கு “ மகிழ்ச்ெி” கலண்டரிடன 
அறிமுகப்படுத்துமவொம். 

 அனுபவம்/ கருத்துக்களிடன பரிமொறிக் 
ககொள்வதற்கு அமர்வுகளிடன 
நடொத்துமவொம். 

 மனித அந்மயொன்யத்திடன 
முன்மனற்றுதல் பற்றி பிள்டளகள் 
மற்றும் ெமூக குழுக்களுக்கு 
விழிப்புணர்விடன ஏற்படுத்துமவொம்.  
 

நொட்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 நட்பு வட்டொரம் 
ஆமலொெடன 
மெடவயில் ஈடுபட்ட 
நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 
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6. வடீ்டினுள் வாயு மாசனடதல்  

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 வடீ்டினுள் 
வொயு 
மொெடடதலி
டன 
குடறப்பதன் 
மூலம் சுவொெப் 
பொதிப்புக்கடள 
குடறத்துக் 
ககொள்ள 
இயலும்.   

 வடீ்டினுள் கொற்மறொட்டத்திடன அதிகரித்துக் 
ககொள்மவொம். 

 வடீ்டுத் மதொட்டத்தினுள் கபொலித்தீன் எரிக்க 
மவண்டொம் என விழிப்புணர்விடன 
ஏற்படுத்துமவொம். 

 நவனீமயப்படுத்தப்பட்ட அடுப்பிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 ெடமக்கும் அடுப்பிடன உரிய விதத்தில் 
மபணுமவொம். 

 வடீ்டினுள் இரவு மநரத்தில் பூச்ெொடிகள் / 
கன்றுகடள டவக்கொமல் இருப்மபொம். 

 வடீ்டினுள் நுளம்பு சுருள்கள், பத்திகள், 
ெொம்பிரொணிகள் எரிக்கும் கபொழுது கதவு 
ஜன்னல்களிடன திறந்து டவப்மபொம். 

 வடீு/ கட்டிடங்களிடன நிர்மொணிக்கும் கபொழுது, 
கதவு ஜன்னல்களின் அளவு உரிய அளவிற்கு 
இணங்க அடமப்பதற்கொக  PHI இடம் ஆமலொெடன 
கபறுமவொம்.   

 வடீ்டினுள் புடகப்பதடன தடுப்மபொம்.  

 வடீு மற்றும் கட்டிடங்களிடன 
நிர்மொணிக்கும் கபொழுது ெிறந்த 
கொற்மறொட்டத்திடன மபணுவதற்கொன 
ெட்டத்திட்டங்களிடன 
ஏற்றுக்ககொள்மவொம் / 
வலிடமப்படுத்துமவொம்.   

 வடீ்டுத் மதொட்டத்தில் 
கபொலித்தீன் எரிக்கொத 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 நுளம்பு சுருள்கள்/ 
பத்திகளிடன 
எரிக்கும் கபொழுது 
கதவு 
ஜன்னல்களிடன 
திறந்து டவக்கும் 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 ெிறந்த விதத்தில் 
மபணும் 
(நவனீமயப்படுத்தப்ப
ட்ட) அடுப்பிடன 
உபமயொகிக்கும் 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 
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7. மதுசா ப் பாவனன 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 மதுெொரப் பொவடன 
மநொய்கள் 
பலவற்றிற்கு 
கொரணமொகும். 

 மதுெொர பொடவடனயிடன 
மமற்ககொள்ளொடமயினொல் ஏற்படும் ெிறந்த 
பிரதிபலடன அவதொனத்திற்கு ககொண்டு வருமவொம். 

 மதுெொரம் கொரணமொக உடலிற்கு, மனதிற்கு மற்றும் 
ெமூகத்திற்கு ஏற்படும் தீய தொக்கம் பற்றி 
விழிப்புணர்விடன ஏற்படுத்துமவொம்.  

 வடீ்டினுள் மதுெொரம் பொவடனயிடன ஊக்கமிழக்கச் 
கெய்யும் சூழலிடன ஏற்படுத்துமவொம். 

 மதுெொரப்ப் பொவடனயிடன 
மமற்ககொள்ளொடமக்கொன அபிமொன ெின்னத்திடன 
வழங்கல். 

 மதுெொரத்திற்கொக கெலவழிக்கும் கதொடகயிடன 
மெமிப்பதற்கும் / கணக்கிடுவதற்கும் ஈடுபடுதல். 

 ெட்ட விமரொத மதுெொர 
சுற்றிவடளப்புக்களுக்கு உதவியிடன 
அளிப்மபொம். 

 ெமய/ ெமூக தடலவர்களுடன் 
இடணந்து மதுெொர உபமயொகத்திடன 
அழிப்பதற்கு நடவடிக்டகயிடன 
மமற்ககொள்மவொம். 

 மதுெொரம் உபமயொகத்திடன நிறுத்திய 
நபர்களின் அனுபவத்திடன 
ெமூகத்தின் ஏடனயவருடன் பகிர்ந்துக் 
ககொள்மவொம். 

 மதுெொரத்திடன குடிப்பதன் நன்டம 
தீடமகள் பற்றி இளம் 
ெமூகத்தினரிடடமய 
விழிப்புணர்வூட்டும் 
மவடலத்திட்டத்திடன நடொத்துமவொம்.  

 மதுெொரத்திற்கொக 
அடிடமயொனவர்களிடன டவத்திய 

 மதுெொரத்திடன 
உபமயொகிப்பதடன 
நிறுத்திய /குடறத்த 
நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 மதுெொர 
பொவடனயிடன 
நிறுத்துதல் பற்றிய 
நபர்களின் 
அனுபவங்களிடன 
பகிர்ந்துக் ககொண்ட 
தடடவகளின் 
எண்ணிக்டக. 
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பிரதிகொரம்/ உரிய மதடவ 
வெதிகளிடன வழங்கும் 
நிறுவனத்திற்கு ெமர்ப்பிப்மபொம். 

 மதுெொரம் உபமயொகிப்பதன் மூலம் 
உற்ெொகம் இல்டல அதன் மூலம் 
நிகழக்கூடிய நஷ்டம் அதிகம் 
என்பதடன கவனத்திற்கு ககொண்டு 
வருமவொம். 

 மதுெொரம் உபமயொகிக்கொது 
நடொத்ப்படும் உற்ெவம்/ விமனொத 
ெந்தர்தர்ப்பங்களிடன மதித்தல். 

 மதுெொரத்திற்கு 
அடிடமயொனொவர்களிடன அதிலிருந்து 
மீட்பதற்கு ெமூகத்தின் பங்களிப்பிடன 
கபறுமவொம்.  
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8. புனகத்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 ெிகரட் புடக 
ெிறுவர்களின் மூடள 
வளர்ச்ெியிடன 
தீடமயொன வித்தில் 
தொக்கும். 

 புடகத்தல், இடளப்பு 
மநொய் தன்டம 
உள்ளவர்களுக்கு 
மற்றும் அந்த 
தன்டம 
தீவிரமடடவதற்கு 
கொரணமொகும். 

 புடகத்தல் 
நுடரயரீல் 
புற்றுமநொய்/ வொய்ப் 
புற்று மநொயிடன 
ஏற்படுத்தும். 

 புடகத்தல் பொலுறவு 
பலவனீத்திடன 
ஏற்படுத்தும். 

  புடகப்பிடிக்கொதவர்கள் ஏடனமயொருடடய ெிகரட் 
புடகயினொல் பொதிக்கப்படுவது (Passive Smoking)  பற்றி 
வடீ்டுப்கபண்கள் மற்றும் புடகப்பிடிப்பவர்களிடன 
விழிப்புணர்வூட்டல். 

 வடீ்டில் ெிககரட் இற்கொக கெல்லும் பணத்திடன 
கணக்கிடுவதற்கு பிள்டளகளிடன ஊக்குவிப்மபொம். 

 வளர்ந்மதொர் வடீ்டினுள் புடகப்பிடிக்கும் கபொழுது 
அதற்கு மறுப்பு கதரிவிப்பதற்கொன பிள்டளகளின் 
திறனிடன வளர்ப்மபொம். 

 உற்ெவங்கள் மற்றும் விமெட ெந்தர்ப்பங்களில் 
புடகத்தல் பொவடன ெந்தர்ப்பங்களிடன 
குடறப்மபொம். 

 ஊடகங்கள் மூலம் புடகத்தல் பொவடனயுடனொன 
ஆர்வமூட்டும் உருவப்படங்கள் கொண்பிக்கப்படும் 
கபொழுது அதன் தீடமயிடன பிள்டளகளுக்கு 
எடுத்துக் கொட்டுமவொம். 

 

 ெிககரட் கம்பனிகளில் பிரச்ெொரம் 
மற்றும் ஊடகங்கள் மூலம் 
மமற்ககொள்ளப்படும் ஆர்வம் ஊட்டும் 
விளம்பரங்கள் பற்றிய அவதொனத்தின 
மமற்ககொள்ளல். 

 புடகத்தலிடன நிறுத்திய நபர்கள் 
மூலம் புடகத்தலின் மபொது ஏற்படும் 
தீங்குகள் மற்றும் புடகத்தலிடன 
நிறுத்துவதனொல் ஏற்படும் இலொபம் 
பற்றிய அனுபவங்களிடனப் பகிர்ந்துக் 
ககொள்மவொம். 

 கணவனின் / பிள்டளயின் 
புடகத்தலிடன குடறப்பதற்கு அல்லது 
நிறுத்துவதற்கு வடீ்டுப்  கபண்களிடன 
ஊக்குவிப்மபொம். 

 புடகத்தலிடன நிறுத்துவதற்கு 
விருப்பமுள்ள நபர்களிடன 
ஆமலொெடன மற்றும் புனர்வொழ்வு 
நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புமவொம். 
 

 கடந்த வொரத்தினுள் 
வடீ்டினுள் 
புடகத்தலிடன 
மமற்ககொள்ளொத 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக 

 ஒரு வொரத்தில் ஒரு 
நொளில் 
உபமயொகிக்கப்படும் 
ெிககரட்டுகளின் 
எண்ணிக்டகயிடன 
குடறத்த ஆண்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 புடகத்தலின் தீங்கு 
பற்றி நிகழ்த்தப்பட்ட 
விழிப்பூட்டல் 
மவடலத்திட்டங்களி
ன் எண்ணிக்டக. 
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 ெிகரட் புடக 
வயிற்றினுள்    
உள்ள பிள்டளக்கு 
தொக்கத்திடன 
ஏற்படுத்தும். 

 

9. புனகயினல / ணவற்றினல/ பாக்கு என்பவற்றிலான உற்பத்திகளின் பாவனன 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 கவற்றிடல உட்பட 
பொக்கு/ புடகயிடல 
என்பவற்றொலொன 
உற்பத்திகளிடன 
உபமயொகிப்பதன் 
மூலம் வொய்ப் 
புற்றுமநொய் ஏற்படும் 

 புடகயிடல, பொக்கு மற்றும் கவற்றிடல 
பொவடனயிடன அடதரியப்படுத்துமவொம். 

 புடகயிடல, பொக்கு மற்றும் கவற்றிடல 
பொவடனயின் தீடமப் பற்றி வடீ்டிலுள்மளொருக்கு 
விழிப்புணர்வூட்டுமவொம். 
 

 கவற்றிடல/ புடகயிடல 
கமல்லுவதனொல் ஏற்படும் 
கபொருளொதொர ெமூக மற்றும் சுகொதொர 
ெிக்கல்கள் பற்றி மக்களுக்கு 
விழிப்புணர்வூட்டுமவொம். 

 ஆபத்து மட்டம் அதிகமுள்ள மக்கள் 
குழுவினடரத் கதரிந்து அவர்கடள 
ெமூக, சுகொதொர மத்திய நிடலயம் 
மற்றும் பற்ெிகிச்டெ நிடலயங்களுக்கு 
அனுப்பி டவப்மபொம்.. 

 ெமய/ விமெட ெந்தர்ப்பங்களில் 
சுகொதொர அடமச்ெினொல் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புடகயிடல, 

 கவற்றிடல 
ெொப்பிடுவதடன 
நிறுத்திய நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 கவற்றிடல 
பொவிக்கும் 
தடடவகளிடன 
குடறத்த நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 கவற்றிடல உட்பட 
பொக்கு/ 
புடகயிடலயுடன் 
கதொடர்புடடய 



சுகாதார மேே்பாடட்ுப் பணியகே் 

சுகாதார, ப ாஷணை மற்றும் சுபதஷ ணைதத்ிய அணமசச்ு 

இலங்ணக 

 

16 | P a g e  
 

பொக்கு மற்றும் சுண்ணொம்பு இல்லொத 
புதிய கவற்றிடல தட்டிற்கு 
பழக்கப்படுத்துமவொம். 

 பொடெொடல பிள்டளகளுக்கு 
கவற்றிடல மற்றும் புடகயிடல 
என்பவற்றின் தீடம பற்றி 
விழிப்புணர்வூட்டுமவொம்.  

உற்பத்திகடள 
விற்படன கெய்யும் 
வியொபொர 
நிடலயங்களின் 
எண்ணிக்டக 
குடறதல்.   

 

10. உரிய சுகாதா  நினறயினனப் ரபொதிருத்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 வளர்ந்த நபருக்கொக 
கபொருத்தமொன 
உடற்திணிவுச் சுட்டி  
(BMI) கபறுமதி 18 –23 

இடடயிலொகும். 
 இடுப்பின் சுற்றளவு 

கபண்கள்  கெ.மீ.80 
ம் ஆண்களினது 
கெ.மீ.90 இடன 
விடவும் குடறவொக 
மபணல் மவண்டும். 

 அடனத்து நபர்களும் தனது உயரம் மற்றும் 
எடடயிடன மொதத்திற்கு ஒரு தடடவ அளவிட்டுக் 
ககொள்மவொம். 

 உணவுக் கட்டுப்பொடு மற்றும் உடற்பயிற்ெி மூலம்  
கபொருத்தமொன  BMI கபறுமதியிடனப் மபணுமவொம்.  

 ஒவ்கவொரு குடும்பத்திலும் ஒரு 
அங்கத்தவருக்கொவது ெரியொன BMI 
கபறுமதியிடனக் கணிப்பிடும் விதம் பற்றி 
கெொல்லிக் ககொடுப்மபொம். 

 உயரம், நிடறயிடன ெரியொக 
கணிப்பிடும் விதத்திடன எடுத்துக் 
கொட்டுவதற்கு, பல்மவறு 
குழுக்களுக்கொக கல்வி 
மவடலத்திட்டங்களிடன 
நடொத்துமவொம். 

 ெரியொக BMI கணிப்பிடுவதற்கு 
ெமூகத்திடன வலுப்படுத்துமவொம். 

 BMI கபறுமதியிடன ெரியொக 
மபணுவதற்கு மதடவயொன 

 கபொருத்மொன BMI 
கபறுமதிக்குரிய 
நபர்களின் விகிதம். 
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 உடலின் அதிக 
எடட, கதொற்றொ 
மநொய்கள் 
பலவற்றிற்கு 
மூலக்கொரணமொகும். 

 ஒரு மொதத்திற்கு ஒரு தடடவ வடீ்டின் 
அங்கத்தவர்களின் இடுப்பின் சுற்றளவிடன 
அளந்துக் குறித்துக் ககொள்மவொம். 

ஆமலொெடனயிடன கபற்றுக் 
ககொடுப்மபொம். (GP/Midwife)  

 ஆபத்து மட்டம் அதிகம் உள்ள 
அங்கத்தவர்களிடன அடடயொளம் 
கொண்பதற்கு பரிெீலடனகளிடன 
மமற்ககொள்ளுமவொம். 
 

 

11. உடற் பயிற்சிகள் குனறவாக ரமற்ணகாள்ளப்படல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 வளர்ந்த நபர்கள் 
ஒரு நொடளக்கு 30 
நிமிடங்கள் விகிதம் 
வொரத்திற்கு 5 
நொட்கள் 
கெயன்முடற 
உடற்பயிற்ெிகளில் 
ஈடுபடல் 
அத்தியொவெியமொன
தொகும். 

 பிள்டளகளுக்கு 
மற்றும் புதிய இளம் 
வயதினருக்கு ஒரு 
நொடளக்கு ஒரு 

  விமனொத அம்ெமொக பிள்டளகளுடன் திறந்த 
கவளியில் விடளயொடுமவொம்.  

 வடீ்டுத் மதொட்டப் பயிர்ச்கெய்டகயிடன 
மமற்ககொள்மவொம். 

 ெிறிய தூரம் நடப்மபொம் / மிதிவண்டியில் 
கெல்மவொம். (பொடெொடலக்கு, அலுவலகத்திற்கு, 
ெந்டதக்கு). 

 வடீ்டுச் கெயற்பொடுகளில் (துடவத்தல் / சுத்தம் 
கெய்தல் / மொ இடித்தல்) ஈடுபடுமவொம். 

 அமர்ந்து கணனி / கதொடலக்கொட்ெியிடனப் 
பொர்ப்பதடன குடறப்மபொம். 

 உடல் ரீதியொன கெயற்பொடுகளுடனொன 
விடளயொட்டுக்களில் ஈடுபடுமவொம். 

  கமதுவொக ஓடுமவொம். ^jogging) 

 உடல் ரீதியொன கெயற்பொடுகளுக்கொக 
இடவெதிகளிடன வழங்கல். 

 மிதிவண்டில்களுக்கொக மவறொன 
பொடத நிரல்களிடன ஏற்படுத்துவற்கு / 
மபணுவதற்கு ெமூக தடலவர்களிடன 
கட்டொயப்படுத்துமவொம். 

 பொடெொடலயினுள் உடற் 
பயிற்ெியிடன அதிகரிப்பதற்கொக 
கல்வித் துடற அலுவலர்களிடன 
ஊக்குவிப்மபொம். 

 உடல்வளர்ச்ெி மத்திய நிடலயம் 
மற்றும் விடளயொட்டு ெமூகத்திடன 
முன்மனற்றுமவொம். மதடவயொன 
உபகரணங்களிடன வழங்குமவொம். 

 கடந்த மொதத்தினுள் 
உடற்பயிற்ெிகளில் 
ஈடுப்பட்ட 
குழுக்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 புதிதொக 
உடற்பயிற்ெியிடன 
ஆரம்பித்த நபர்களின் 
எண்ணிக்டக.  



சுகாதார மேே்பாடட்ுப் பணியகே் 

சுகாதார, ப ாஷணை மற்றும் சுபதஷ ணைதத்ிய அணமசச்ு 

இலங்ணக 

 

18 | P a g e  
 

மணித்தியொலயம் 
விகிதம் வொரத்திற்கு 
5 நொட்கள் 
கெயன்முடற 
உடற்பயிற்ெிகளில் 
ஈடுபடல் 
அத்தியொவெியமொன
தொகும்.  

 
 

 அலுவலகம் மற்றும் ஏடனய 
நிறுவனங்களில் மின்தூக்கிகளுக்கு 
பதிலொக படிக்கட்டுகளிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 மக்களினுள் குழுக்களொக 
உடற்பயிற்ெியிடன மமற்ககொள்வதற்கு 
ஊக்குவிப்மபொம்.   

 

12. சுகாதா  நன்னமக்காக பூ ெமான பரிரசாதனன  ரமற்ணகாள்ளப்படாதிருத்தல் 
^Screening) 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 கதொற்றொத 

மநொய்களுக்கு உரிய 
இலட்ெணங்களிடன 

அடடயொளம் கண்டு 

மநொய் ஏற்படுவதடன 

தடுப்பதற்கும் மற்றும் 

அடிப்படட 

பிரதிகொரத்திடன 

கெய்வதன் மூலம் 

மநொயிடனக் 

 நீரழிவு மநொயிடன கொலத்துடன் அடடயொளம் 
கொண்பதற்கு, வருடத்திற்கு ஒரு தடடவயொவது 10 
மணித்தியொலங்கள் உணமவொ, பொனங்கமளொ இன்றி 
இருந்து, இரத்தத்தில் உள்ள ெீனியின் அளவிடன 
பரிமெொதடன கெய்துக் ககொள்மவொம். 

 இதய மநொய் ஏற்படுவதற்கொன ஆபத்டதக் 
கண்டறிவதற்கு உணமவொ, பொனமமொ இன்றி 
இருந்து இரத்தத்தில் உள்ள பூரணமொன 
ககொலஸ்ட்மரொலின் அளவிடன (Lipid Profile)  ஒரு 

 “சுய திவி ெொயன” இற்கு 
பங்களிப்பதற்கு ஆண்கள்/  கபண்கள் 
இரு பொலினடரயும் 
ஊக்கப்படுத்துமவொம். 

 கடடம நிடலயங்களில் கதொற்றொத 
மநொயிடன தடுப்பதற்கொக பூரணமொன 
பரிமெொதடனயிடன (Screening) 

மமற்ககொள்மவொம்.(BMI,FBS) 

 பூரணமொன 
பரிமெொதடன 

(Screening) பற்றி 
விழிப்புணர்வு 
நடொத்தப்பட்ட 
மவடலத்திட்டங்களி
ன் எண்ணிக்டக. 

 உரிய பூரண 
பரிமெொதடனயிடன 
மமற்ககொண்ட 
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கட்டுப்படுத்தவும்  

இயலும்.  

வருடத்திற்கு ஒரு தடடவயொவது பரிமெொதடன 
கெய்துக் ககொள்மவொம்.  

 6 மொதங்களுக்கு ஒரு தடடவயொவது உடற்திணிவுச் 
சுட்டியிடன ^BMI - Body Mass Index) அளந்து அதன் 
கபறுமதி 18-23 ற்கிடடயில் மபணுவதற்கு 
நடவடிக்டககளிடன மமற்ககொள்மவொம். 

  கபண்கடள வயது வருடங்கள் 35 இல் மற்றும் 45 
இல் கபப் (Pap) பரிமெொதடனக்கு உட்படுத்துமவொம். 

 இடுப்பின் சுற்றளவிடன அளந்து அந்த கபறுமதி, 
உயரத்திடன விட அடரவொெி குடறவொக 
மபணுமவொம். 

 மொதத்திற்கு ஒரு தடடவ சுய மொர்பக 
பரிமெொதடனயிடன மமற்ககொண்டு மவறுபொடு 
இருக்குமொயின் டவத்திய ஆமலொெடனக்கு 
உட்படுத்துமவொம்.  

 கபப் (Pap)  பரிமெொதடனக்கு 35 
வயதிடன விட அதிகமொன 
கபண்களிடன உட்படுத்துமவொம். 

 கதொழில் நிடலயங்களில் அடிப்படட 
சுகொதொர பரிமெொதடன (உயரம். நிடற,  

BMI) நிகழ்த்துவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
பகுதி ஒன்டற (Health Corner) 

நிறுவுமவொம்.  
 

நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 
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13. ஒரு நானளக்கு இ ண்டு தடனவகள் பல் துலக்கானம 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

அழகொன ெிரிப்பிடன  
ஆமரொக்கியமொன 
வொழ்விற்கு உரித்தொக்கிக் 
ககொள்மவொம். 
 ப்மளொடரட் 

உடனொன 
பற்படெகளிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 கமன்டமயொன 
தும்புடனொன 
பற்தூரிடககளிடன 
உபமயொகித்து கொடல 
மற்றும் இரவு 
நித்திடரக்கு முன்பு 
இரண்டு நிமிடங்கள் 
ஒவ்கவொரு நொளும் 
பல் துலக்குமவொம். 

 
 
 

 ப்மளொடரட் உடனொன பற்படெகளிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 உரிய தரத்திலொன பற்தூரிடககளிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 

 உரிய அளவில் ப்மளொடரட் பற்படெகளிடன 
உபமயொகிப்மபொம். 
வயது 0 – 3           ெிறிய அளவு 

    வயது  3 – 6           கடடல அளவு வடர  
                      முடறயொக அதிகரித்தல்  

     வயது 6 பிறகுq         கடடல அளவு  

 உரிய முடறடமக்கு இணங்க ஒவ்கவொரு நொளும் 
இரண்டு தடடவகள் பல் துலக்குதல். 

 ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடடவயொவது பற்ெிகிச்டெ 
டவத்தியரிடம் கெல்லுமவொம்.  
 

 

 வொய் சுகொதொர முன்மனற்ற 
மவடலத்திட்டத்திடன உரிய 
வளவொய்வொளர்களிடன ககொண்டு 
நடொத்துமவொம். 

 

 உரிய முடறடமக்கு 
இணங்க பற்துலக்கும் 
நபர்களின் 
எண்ணிக்டக. 

 ப்மளொடரட் 
பற்படெகளிடன 
உபமயொகிக்கும் 
நபர்களின் 
எண்ணிக்டக.  
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14. ணதாற்று ரநாய் ப வுவதனன தடுப்பதற்காக முயற்சி எடுக்காதிருத்தல் 

பிரதொன சுகொதொர 
பணிவிடட 

வடீ்டினுள் கெய்ய மவண்டிய கெயற்பொடுகள் 
ெமூக மட்டம் 

(அடனத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றிடணந்து) 
கொட்டிகள் 

 சுகொதொர 
வளத்துடனொன 
ெடமயலடறயுடனொ
ன இல்லம் 
குடும்பத்தில் 
அங்கத்தவர்களுக்கு 
ஏற்படும் கதொற்று 
மநொய்களின் 
தொக்கத்திடன 
குடறக்கும். 

 உரிய விதத்தில் 
குப்டபகளிடன 
அகற்றுதல் மூலம் 
பரவும் 
மநொய்களிடன 
தடுத்துக் ககொள்ள 
இயலும்.  

 சுகொதொர வளத்துடனொன ெடமயலடறயிடன 
ஏற்படுத்திக் ககொள்ளுதல் பற்றி வடீ்டுப்கபண்களுக்கு 
விழிப்புணர்விடன ஏற்படுத்தல். 

 சுகொதொரத்திற்கு உகந்த உபகரணங்களிடன 
உபமயொகிப்மபொம்.( களிமண், ெட்டி, மதங்கொய்ச் 
ெிரட்டடக் கரண்டி). 

 நச்சுப் கபொருட்களிடன களஞ்ெியப்படுத்துவதற்கொக 
உரிய முடறடமகளிடன அடடயொளம் கொணல். 

 ெரியொக குப்டபகளிடன அகற்றுமவொம். ( நிறக் 
குறியடீ்டு முடறடம/ ககொம்மபொஸ்/ 
மீள்சுற்மறொட்டம்). 

 ெவர்கொரத்திடன உபமயொகித்து இரு டககளிடனயும் 
கழுவுதலில் கபொருத்தமொன முடறடமயிடன 
கடடப்பிடித்தல். (உணவிடன ெடமப்பதற்கு 
முன்னர் மற்றும் மலெலக்கூடத்திற்கு கென்றதன் 
பின்னர்). 

 ெடமயலடறக்கொக சுகொதொர 
நலனுடனொன உபகரணங்களின் 
உபமயொகத்திடன முன்மனற்றுமவொம். 

 சுகொதொர வளத்துடனொன ெடமயலடற 
பழக்கத்திடன பிள்டளகளுக்கிடடயில் 
முன்மனற்றுதல். 

 குப்டபகளிடன அகற்றுவதற்கு 
மதடவயொன வொளிகளிடன உரிய 
நிறுவனங்களில் கபற்றுக் ககொள்வதற்கு 
கதொடர்புககொள்ளுதல். 

 ெமூக மட்டத்தில் டககளிடன 
கழுவுதல் பற்றிய 
மவடலத்திட்டங்களிடன நடொத்துதல். 

 பொடெொடல மட்டத்தில் நுளம்புகள் 
மூலம் பரவும் மநொய்கள் பற்றிய 
விழிப்புணர்வு மவடலத்திட்டங்களிடன 
நடொத்துதல். 

 சுகொதொரமொன 
ெடமயலடறயுடனொ
ன வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 உரிய குப்டப 
அகற்றும் ஒழுங்கு 
முடறடமகளிடன 
கடடப்பிடிக்கும் 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 டககளிடன கழுவும் 
இடங்களில் 
ெவர்க்கொரத்திடன 
டவத்திருக்கும் 
வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 

 வொரத்திற்கு ஒரு 
தடடவ நுளப்புகள் 
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 உரிய விதத்தில் 
டககளிடன 
கழுவுவதனொல் 
கதொற்றுமநொய்களி
டன தடுத்துக் 
ககொள்ள இயலும். 

 நுளப்புகள் பரவும் 
இடமில்லொத 
சுற்றொடலிடன 
மபணுதல். 
 
 

 வொரத்திற்கு ஒரு தடடவ வடீ்டு சுற்றுப்புறத்தில் 
நுளம்புகள் பரவும் இடங்களிடன அடடயொளம் 
கண்டு அவற்றிடன அழித்தல். 
 
 

  

பரவும் இடங்களிடன 
அழிக்கும் வடீுகளின் 
எண்ணிக்டக. 
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