
ROSA புதுப்பிப்புச் செய்திகள் 
ROSA குழு ஜூலை மாதத்தில் வயதான செரியவரகளிலையய 
நிைவிய யகாவிட் -19 தடுப்பூசிப் யொக்குகள் ெற்றி சவளியிட்ை 
அறிக்லக, அதிக கவனத்லதப் செற்்றது.  தி ஸட்சரெய்ட்ஸ 
லைம்ஸ, யெனல் நியூஸ ஏசியா, தி நியூ யெப்ெர மற்றும் ெை 
ஊைகஙகள் அலத எடுத்தாண்டிருநதன. அக்கண்டுபிடிப்புகள் 
ெை-அலமச்ெகப் ெணிக்குழுவுக்கும் யேரெடியாகத் 
சதரிவிக்கப்ெட்ைது, யமலும் இது அரெொஙகத்தின் அடுத்தடுத்த 
தடுப்பூசி முயற்சிகளில் செரும் தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தியதாக 
ோஙகள் ேம்புகிய்றாம். 

எஙகள் ெணிக்குத் சதாைரநது ஆதரெவளித்த Singapore 
Life Panelž (SLP)-க்கு மீண்டும் ஒருமுல்ற ேன்றி சொல்ை 
இநத வாய்ப்லெப் ெயன்ெடுத்திக் சகாள்்ள விரும்புகிய்றாம். 
சிஙகப்பூரில் உள்்ள மூப்ெலைநதவரகளின் ேல்வாழலவ 
யமம்ெடுத்தத் யதலவயுள்்ள  முக்கியமான ெரிநதுலரெகல்ள 
எஙக்ளால் SLP-யின் ஆதரெவு இல்ைாமல் செய்ய முடியாது. 
உஙகள் ஆதரெலவப் செரிதும் ொரொட்டுகிய்றாம்! 

ோஙகள் முன்யனாக்கிச் செல்லும்யொது, யகாவிட்-19-ஐ 
ஒரு சதாற்றுயோயாக ேைத்தும் வலகயில் மாறுவதற்கான 
உஙகள் அனுெவஙகல்ளப் புரிநதுசகாள்ளும் யகள்விகல்ள 
வரும் மாதஙகளில் எதிரொரக்கைாம். யமலும், இநதக் 
காைக்கட்ைத்தில் வயதானவரகளுக்குப் சொருத்தமான 
ஆதரெலவ வழஙகுவதில் அலமச்ெகஙகளுக்கு வழிகாட்டும் 
முயற்சியில் நீஙகள் சதாைரநது எஙகளுக்கு ஆதரெவளிப்பீரகள் 
என்று ேம்புகிய்றாம்! 

ROSA ஊழியர அம்ெஙகள்
எஙகள் அணியின் யமலும் இரெண்டு மதிப்புமிக்க 
உறுப்பினரக்ளான கியரெஸ சியயாங மற்றும் ஷாமா அலி 
ஆகியயாலரெ அறிமுகப்ெடுத்த இநத வாய்ப்லெப் ெயன்ெடுத்த 
விரும்புகிய்றாம்!

கியரெஸ ஆகஸட் 2020-இல் ROSA 
குழுவில் ஓர ஆரொய்ச்சி 
உதவியா்ளரொகச் யெரநதார. 
லமயத்திற்கான சமாழிசெயரப்பியல் 
ஆரொய்ச்சிக் குழுவின் ஓர 
உறுப்பினரொக, ஆய்வுக் கட்டுலரெகள் 
மற்றும் சுருக்கஙகல்ளப் ெகுப்ொய்வு 
செய்து வலரெவு தயாரித்தல் மற்றும் 

மாதாநதிரெக் கணக்சகடுப்புகல்ள சமருயகற்்றம் செய்ய 
உதவுவது ஆகியலவ கியரெஸின் வழக்கமான யவலைோளில் 
அைஙகும். ROSA-வின் ஓர அஙகமாக இருப்ெலத அவர மிகவும் 
மகிழகி்றார, ஏசனனில் இது அரத்தமுள்்ள ெமூக மாற்்றத்லத 
ஏற்ெடுத்தியயதாடு வயதான செரியவரகளின் ேல்வாழலவப் 
ெற்றிய அறிவு முன்யனற்்றத்திற்கும் ெஙகளிக்கி்றது. ஓய்வு 
யேரெத்தில், கியரெஸ தனது 'லெக்'லகப் பூஙகாப் ொலதகளில் 
ஓட்டி 'ொட்காஸட்'கல்ளக் யகட்ொர.

ஷாமாவும் ஆகஸட் 2020-இல்  
ROSA -வில் தரெவு நிரெைாக்குேரொகச் 
யெரநதார. அவரெது ெணி தரெவு 
யெகரிப்பின் சதாழில்நுட்ெ 
அம்ெஙகல்ளக் லகயாள்வது மற்றும் 
லமயத்தின் தகவல் சதாழில்நுட்ெத் 
யதலவகள் பூரத்தி செய்யப்ெடுவலத 
உறுதி செய்வது ஆகியனவாகும். 
ROSA குழுவின் ஒவயவார 
உறுப்பினரும் மதிக்கப்ெடுகி்றாரகள் 
மற்றும் ொரொட்ைப்ெடுகி்றாரகள், 
ஒருவருக்சகாருவர ேட்ொகவும் 
மரியாலதயாகவும் இருக்கும் ஒரு 
குழுவுைன் ெணிபுரியும் வாய்ப்லெ 
அவர மகிழநது அனுெவிக்கி்றார! 

வயதான சிஙகப்பூரெரகள் சவற்றிகரெமாக மூப்ெலைவதற்குப் 
ெஙகளிப்ெதில் செரும் யோக்கத்லதயும் திருப்திலயயும் அவர 
உணரகி்றார.

ஷாமாவின் சிை சொழுதுயொக்குகளில் உைலுறுதி யெணல் 
மற்றும் ெலமயல் செய்தல் ஆகியலவ அைஙகும்! தனது 
ஓய்வு யேரெத்தில், அவர ஓடுவதற்காக சவளியய செல்ை 
விரும்புவார, ெலமயைல்றயில் புதிய ெலமயல் மற்றும் ெலமயல் 
குறிப்புகல்ள முயற்சி செய்ய எப்யொதும் தயாரொக இருக்கி்றார. 
மற்்றவரகல்ளப் யொையவ, அவரும் Netflix-இல் தனக்குப் 
பிடித்த நிகழச்சிகல்ளப் ொரத்து மகிழகி்றார, யமலும் தன் 
குடும்ெத்துைன் யேரெத்லதச் செைவிடுவலத மிகவும் ரெசிக்கி்றார. 
ROSA-வில் யெருவதற்கு முன்பு அவர சிஙகப்பூரில் தனது 
சொநத இநதிய உணவகத்லத ேைத்தி வநதார. 
சதாற்றுயோய் முடிவலைநததும் ஷாமாவின் ெலமயலைச் 
சுலவக்கவும் யேரில் ெநதிக்கவும் ROSA குழு காத்திருக்கி்றது.

செய்திக்கடிதம்-இதழ்  06 நவம்்பர் 2021

சவற்றிகரெமான மூப்ெலைதல் ெற்றிய ஆரொய்ச்சி நிலையத்தின் (ROSA) செய்திக்கடிதத்தின் இவவிதழில், சிஙகப்பூரில் நிைவிய 
யகாவிட்-19 சூழலைக் குறித்து ஆகஸட் 2021-இல் செ்றப்ெட்ை ெை முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகல்ள ோஙகள் முன்லவக்கிய்றாம், 
அத்துைன் ROSA குழுவின் யமலும் இரெண்டு உறுப்பினரகல்ளயும் அறிமுகப்ெடுத்துகிய்றாம்.

ROSA ஆரொய்ச்சி உதவியா்ளரொகிய கியரெஸ சியயாங, தன்னுலைய 
விடுமுல்றயின் யொது யொரச்சுக்கலில் உள்்ள லிஸெனில் எடுத்த 

ெைம்! (யகாவிட் சூழலுக்கு முன்னர எடுக்கப்ெட்ை ெைம்)

ROSA-வின் தரெவு 
நிரெைாக்குேரொகிய 
ஷாமா அலி, ஒரு 

விடுமுல்றயின்யொது 
தாய்ைாநதில் ஓர 

அற்புதமான தருணத்லத 
அனுெவிக்கி்றார! (யகாவிட் 

சூழலுக்கு முன்னர 
எடுக்கப்ெட்ை ெைம்)



ஆரொய்ச்சியின் சி்றப்ெம்ெஙகள்
ஆகஸட் 2021 இல், தற்யொலதய யகாவிட்-19 சதாற்றுயோய் 
சதாைரொன ெல்யவறு யகள்விகல்ளக் யகட்யைாம். எஙகள் SLP 
ெதிைளிப்ொ்ளரகளில் செரும்ொயைார (94.29%) யகாவிட் -19 க்கு 
 எதிரொக முழுலமயாக அல்ைது ெகுதியாகத் தடுப்பூசி 
யொட்டுக்சகாண்டுள்்ளனர, ஒரு சிறு ெகுதியினர (2.02%) மட்டுயம 
தடுப்பூசி யொை மாட்யைாம் என்று குறிப்பிட்ைனர.

ெைம் 1. தடுப்பூசி யொடுவதற்குப் ெல்யவறு காரெணஙகல்ளக் குறிப்பிட்ை 
ெதிைளிப்ொ்ளரகளின் விகிதம். (குறிப்பு: கூடுதல் ெதவீதம் 100% க்கும் 

அதிகமாக உள்்ளது, ஏசனனில் ெதிைளித்தவரகள் தஙகளுக்குப் சொருநதும் 
அலனத்து விருப்ெஙகல்ளயும் யதரவுசெய்ய அனுமதிக்கப்ெட்ைனர.)

ெைம் 1 இல் காட்ைப்ெட்டுள்்ளெடி, தடுப்பூசி யொடுவதற்குப் 
ெதிைளிப்ொ்ளரகல்ளச் ெமாதானப்ெடுத்திய மூன்று சொதுவான 
காரெணஙகள் பின்வருெலவ: யகாவிட் -19 யோயால் 
ொதிக்கப்ெடுவதற்கான குல்றவான அச்ெத்துைன் சவளியய செல்ை 
முடியும், தடுப்பூசி மற்்றவரகளுக்கு யகாவிட் -19 யோய்த்சதாற்று 
ஏற்ெடும் அொயத்லதக் குல்றக்கும். அயதாடு , தடுப்பூசிகள் 
ொதுகாப்ொனலவ மற்றும் ெயனுள்்ளலவ என்று அறிவித்த 
அலமச்ெக அதிகாரிகளின்மீது   மிகுநத ேம்பிக்லகலயக்  
சகாண்ைதால் அவரகள் தடுப்பூசிலய எடுத்தனர.

தடுப்பூசி யொடுவதில் ெமூகப் சொறுப்புணரவு மனப்ொன்லமலயக் 
கலைப்பிடிக்கும் எஙகளின் ெை ெதிைளிப்ொ்ளரகல்ளக் கண்டு 
ோஙகள் மகிழச்சியலைகிய்றாம். தடுப்பூசிக்கான மதிப்புயரத்து 
ஏற்றுகள் (பூஸைர ஷாட்ஸ) 50 வயது மற்றும் அதற்கு யமற்ெட்ை 
வயதினரகளுக்குக் கிலைக்கின்்றன என்ெதால், எஙகள் 
ெதிைளிப்ொ்ளரகள் (அவரக்ளால் முடியுசமனில்) அவவூசிக்குப் 
ெதிவுசெய்து அதலனப் யொட்டுக்சகாள்்ள ஊக்குவிக்கிய்றாம். 
அயதயொல் அவரகள் தஙகள் குடும்ெ உறுப்பினரகள் மற்றும் 
ேண்ெரகல்ள ஊக்குவிக்கவும் யவண்டுகிய்றாம்.

ெைம் 2: அநதநதக் கூற்றுகளுைன் ஒப்புக் சகாண்ை (குல்றவான ஒப்புலக, 
ஒப்புலக அல்ைது வலுவான ஒப்புலக) ெதிைளிப்ொ்ளரகளின் விகிதம்

ஆகஸட் மாதத்தில் சிஙகப்பூர யவறுெட்ை ொதுகாப்பு யமைாண்லம 
ேைவடிக்லககல்ள (SMMs) அறிமுகப்ெடுத்தியதால், எஙகள் 
SLP ெதிைளிப்ொ்ளரகளிைம் இதுயொன்்ற யவறுெட்ை ொதுகாப்பு 
ேைவடிக்லககல்ளச் செயல்ெடுத்துவதில் அவரகளுலைய 
உைன்ொட்லைப் ெற்றி யகட்யைாம். எஙகள் ெதிைளிப்ொ்ளரகளில் 
செரும்ொயைார (88.37%) SMM-கல்ளச்  செயல்ெடுத்த 
ஒப்புக்சகாண்ைனர. ெைம் 2-இல் காட்ைப்ெட்டுள்்ளெடி,  
SMM-களுக்கான ஒட்டுசமாத்த உணரவுகள் யேரமல்றயானலவ, 
92.35% ெதிைளிப்ொ்ளரகள் ெரெநதுெட்ை ெமூகத்லதப் ொதுகாக்க 
அது அவசியம் என்று ஒப்புக்சகாண்ைனர. யமலும், தடுப்பூசி 
யொைாதவரகளுக்கு அயத ெலுலககள் நீட்டிக்கப்ெைக்கூைாது என 
ெதிைளித்தவரகளில் 77%  ஒப்புக்சகாண்ைனர.

முழுலமயாகத் தடுப்பூசி யொட்டுக்சகாண்ை தனிேெரகள் ெரெநத 
அ்ளவிைான ேைவடிக்லககளில் ஈடுெை முடியும் என்்றாலும், 
ோம் முழு மனநில்றவுைன் இருக்க முடியாது. ேலைமுல்றயில் 
உள்்ள மற்்றப் ொதுகாப்பு யமைாண்லம ேைவடிக்லககல்ளத் 
சதாைரநது கலைபிடிக்க யவண்டும். அலனவரின் ஒத்துலழப்பு 
மற்றும் கூட்டு முயற்சிகள் மூைம் நிலைலம விலரெவில் சீரொகும் 
என்று ேம்புகிய்றாம். யமலும், யகாவிட்லைத் சதாற்றுயோயாக 
ேைத்துவதற்கு ோம் கற்றுக்சகாள்யவாம்.

கருத்தாய்வுகளின் யததிகள்
• நவம்்பர் ்கருதததாய்வு: 1 - 24 நவம்்பர் 2021
• டிெம்்பர் ்கருதததாய்வு: 1 - 26 டிெம்்பர் 2021
• ஜனவரி ்கருதததாய்வு: 1 - 24 ஜனவரி 2022

எஙகல்ளத் சதாைரபுசகாள்்ள
உஙகள் முகவரி அல்ைது சதாலையெசி எண்லண நீஙகள் 
மாற்றியிருநதால், கருத்தாய்லவ நில்றவுசெய்வதில் 
உஙகளுக்கு ஏயதனும் வலகயில் உதவி யதலவசயன்்றால் 
அல்ைது உஙகளுக்கு ஏயதனும் யகள்விகய்ளா அல்ைது 
கருத்துகய்ளா இருநதால், தயவுசெய்து 6808 7910 என்்ற 
எஙகளுலைய நிலையத்தின் யேரெடித் சதாலையெசி எண்ணில் 
சதாைரபுசகாள்ளுஙகள் (காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி 
வலரெ, திஙகள் முதல் சவள்ளி வலரெ) அல்ைது slp@smu.edu.sg 
என்்ற முகவரிக்கு மின்னஞெல் அனுப்புஙகள். உஙகளிைமிருநது 
கருத்துகல்ளக் யகட்ெதற்கு ோஙகள் எப்சொழுதும் 
மகிழச்சியலைகிய்றாம்.


