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விவர ஆவணம்: நவம்பர் 8 முதல் வவளிநாட்டவரக்ளுக்கு அவமரிக்கா 

வெல்ல அனுமதி 
 

அக்ட ோபர் 25, 2021 
அமெரிக்கோவின் பப ன் நிர்வோகம் போதுகோப்போன, ெிகவும் கடுபெயோன சர்வடேச 
விெோனப் பயண விேிமுபைகபை  மசயல்படுத்துவேற்கோன கூடுேல் விவரங்கபை 
மவைியிட்டுள்ைது.  
 
டகோவிட்-19லிருந்து ெக்கபைப் போதுகோக்க நோங்கள் மேோ ர்ந்து பணியோற்ைி வருகிடைோம்.  
இன்று, பப ன் நிர்வோகம், அமெரிக்கோவிற்குச் மசல்லும் மவைிநோட்டுப் பயணிகள் 
முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோட்டிருக்க டவண்டும் என்ை புேிய சர்வடேச விெோனப் 
பயணக் மகோள்பகபய அெல்படுத்துகிறது. இது மேோ ர்போன கூடுேல் விவரங்கபை 
மவைியிட்டுள்ைது. இந்ே புதுப்பிக்கப்பட்  மகோள்பகயோனது, கடுபெயோன, 
உலமகங்கிலும் சீரோன ெற்றும் மபோது சுகோேோரத்ேோல் வழிந த்ேப்படும் ஒரு சர்வடேச 
பயண முபைக்கு வழி வகுத்துள்ைது.  
 
நவம்பர் 8 முேல், அமெரிக்க  குடியுரிபெ மபைோே, குடிடயைோே (non-immigrant) விெோனப் 
பயணிகள், அமெரிக்கோவிற்குச் மசல்ல டவண்டுமெனில்,  விெோனத்ேில் ஏறும் முன், 
டகோவிட்-19க்கு முழுபெயோகத் ேடுப்பூசி டபோட்டுக் மகோள்ை டவண்டும். மவகு சிலருக்கு 
ெட்டும் இேிலிருந்து  விேிவிலக்கு அைிக்கப்பட்டுள்ைது.   புேிய  பயண 
வழிகோட்டுேல்கைில் டசோேபன மேோ ர்போன புேிய மநைிமுபைகளும் அ ங்கும். 
போதுகோப்பப டெலும் வலுப்படுத்ே, ேடுப்பூசி டபோ ோே பயணிகள், அவர்கள் அமெரிக்க 
குடிெக்கள், சட் ப்பூர்வ நிரந்ேர குடியிருப்போைர்கள் (LPRகள்) அல்லது சிைிய 
எண்ணிக்பகயிலோன ேடுப்பூசி டபோ ப்ப ோே மவைிநோட்டினர் என யோரோயினும், - 
இப்டபோது புைப்படுவேற்கு முன் 24 ெணி டநரத்ேில் பரிடசோேபன மசய்ய டவண்டும். 
 
இன்று, அமெரிக்க நிர்வோகம் இந்ேத் டேபவகபைச் மசயல்படுத்ே பின்வரும் 
ஆவணங்கபை மவைியிடுகிைது: 1) டகோவிட்-19 மேோற்றுடநோய்கைின்டபோது உலகைோவிய 
பயணத்ேின் போதுகோப்போன ெறுமேோ க்கத்பே முன்மனடுப்பேற்கோன ஜனோேிபேியின் 
பிரக னம்; 2) டநோய் கட்டுப்போடு ெற்றும் ேடுப்புக்கோன மூன்று பெயங்கள் (CDC) 
ேடுப்பூசி, டசோேபன ெற்றும் மேோ ர்புத் ே ெைிேல் குைித்ே உத்ேரவுகள்; ெற்றும் 3) 
விெோன நிறுவனங்கள் ெற்றும் அவற்ைின் பயணிகளுக்கு மசயல்போட்டு விவரங்கபை 
வழங்குவேற்கோன மேோழில்நுட்ப வழிமுபைகள். 
 
அைிவியல் ெற்றும் மபோது சுகோேோரத்பே வழிகோட்டுேலின்படி, அமெரிக்கோ ஒரு புேிய 
சர்வடேச விெோனப் பயண முபைபய உருவோக்கியுள்ைது, இது இங்குள்ை 
அமெரிக்கர்கைின் போதுகோப்பப அேிகரிப்பது ன்  சர்வடேச விெோனப் பயணத்ேின் 
போதுகோப்பபயும்  டெம்படுத்துகிைது. இன்று மவைியி ப்பட்  கூடுேல் விவரம், நவம்பர் 
8 ஆம் டேேி நப முபைப்படுத்ேப்படும் புேிய மகோள்பகக்குத் ேயோரோகும் டநரத்பே 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whitehouse.gov%2Fbriefing-room%2Fstatements-releases%2F2021%2F10%2F25%2Ffact-sheet-biden-administration-releases-additional-detail-for-implementing-a-safer-more-stringent-international-air-travel-system%2F&data=04%7C01%7CHarapanahalliH%40state.gov%7C4513749ec9054780b58008d99eb7026f%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637715331113352253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bQYFsq9QXGgLTN6UgaqnirbF6WKPCKzYmj19NY2iMno%3D&reserved=0
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விெோன நிறுவனங்களுக்கும் சர்வடேச விெோனப் பயணிகளுக்கும் வழங்குகிைது. 
ஏற்கனடவ அைிவிக்கப்பட் படி, முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட்  மவைிநோட்டினர் 
நவம்பர் 8 முேல் சுற்றுலோ டபோன்ை அத்ேியோவசியெற்ை கோரணங்களுக்கோக வ க்கு 
ெற்றும் மேன்டெற்கு நில எல்பலகைில் பயணிக்க முடியும். நில எல்பலகள் 
மேோ ர்போன கட்டுப்போடுகைில் ேிருத்ேங்கள் குைித்ே கூடுேல் விவரங்கள் வரும் 
நோட்கைில் வழங்கப்படும். 
 
டநோய் கட்டுப்போடு ெற்றும் ேடுப்பு பெயங்கள் ெற்றும் அமெரிக்க 
மவைியுைவுத்துபையின் இபணயேைங்கைில் இன்பைய விெோனப் பயண அைிவிப்பபப் 
பற்ைிய முழு விவரங்கபைப் பயணிகள் கோணலோம். அேன்  சுருக்கம் பின் வருெோறு: 

 
முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட்  நிபல: 
 
• நவம்பர் 8 முேல், அமெரிக்கோவிற்குச் மசல்லும் குடியுரிபெ மபைோே, குடிடயைோே 
விெோனப் பயணிகளுக்கு முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்ப  டவண்டும். 
அமெரிக்கோவிற்குப் பைக்க விெோனத்ேில் ஏறும் முன் ேடுப்பூசி டபோட் ேற்கோன 
ஆேோரத்பே வழங்க டவண்டும். 
 
ேடுப்பூசி டபோட் ேற்கோன சோன்று: 
 
• மவைிநோட்டுப் பிரபஜகளுக்கு, விெோனத்ேில் ஏறுவேற்கு  ேடுப்பூசி டபோட்டுக் 
மகோண் ேற்கோன  ஆேோரம் டேபவப்படும். மவகு சிலருக்கு ெட்டுடெ விேிவிலக்கு 
அைிக்கப்படும்.  
• பயணிகள் ேங்கைின் ேடுப்பூசி நிலவரத்பேத் மேரிவிக்க டவண்டும், டெலும் 
விெோன நிறுவனங்கள் பின்வருவனவற்பைச் மசய்ய டவண்டும்: 

o பயணியின் மபயர் ெற்றும் பிைந்ே டேேிபய ேடுப்பூசி  சோன்ைிேழில் 
குைிப்பி ப்பட்டிருக்கும்  ேகவலு ன் சரிபோர்த்து பயணி அடே நபர்ேோன் 
என்பபே உறுேிப்படுத்ே டவண்டும்.  

o ேடுப்பூசி சோன்ைிேழ், அந்ே நோட்டின் அேிகோரப்பூர்வெோக   (எ.கோ. மபோது சுகோேோர 
நிறுவனம், அரசு நிறுவனம்) வழங்கப்பட் து என்பேற்கோன ஆேோரத்பே   
சரிபோர்க்க டவண்டும். 

o ேடுப்பூசி ேயோரிப்பு, மபைப்பட்  ேடுப்பூசி ட ோஸ்கைின் எண்ணிக்பக, 
டபோ ப்பட்   டேேி(கள்), இ ம் (எ.கோ., ேடுப்பூசி கிைினிக், சுகோேோர பெயம்) 
டபோன்ை முழுபெயோன ேடுப்பூசிக்கோன சிடிசியின் வபரயபைபய பயணிகள் 
கப பிடிக்கிைோர்கைோ என்பபேத் ேீர்ெோனிக்கவும்.  

 
• இந்ே புேிய மநைிமுபைகபை  மவற்ைிகரெோக மசயல்படுத்ேப்படுவபே உறுேிமசய்ய 
பப ன் நிர்வோகம் விெோன நிறுவனங்களு ன் இபணந்து மசயல்படும். . 

 
ஏற்றுக்மகோள்ைப்பட்  ேடுப்பூசிகள்: 
• அமெரிக்கோவிற்கு வரும்  பயணத்ேின்டபோது  ஏற்றுக்மகோள்ைப்பட்  ேடுப்பூசிகைில் 
FDA அங்கீகரிக்கப்பட் பவ  ெற்றும் உலக சுகோேோர அபெப்பின்  அவசரகோல 
பயன்போட்டு பட்டியலி ப்பட்   ேடுப்பூசிகள் அ ங்கும் என்று சிடிசி ேீர்ெோனித்துள்ைது. 
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• ேனிநபர்கள் எஃப்.டி.ஏ அங்கீகரிக்கப்பட்  அல்லது  உலக சுகோேோர அபெப்போல்  
அவசர கோல பயன்போட்டுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்  ஒற்பை-ட ோஸ் ேடுப்பூசி  (அேோவது, 
ஜோன்மசன்),  ஏடேனும் ஒரு ட ோஸ் அல்லது இரண்டு ட ோஸ்கைின் கலபவபயப் 
மபற்ைிருந்ேோல், கப சி ட ோஸ் டபோட்டுக் மகோண்  பிைகு குபைந்ே பட்சம் 2 
வோரங்களுக்குப் பிைகு முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட் ேோகக் கருேலோம். FDA 
அங்கீகரிக்கப்பட்  அல்லது உலக சுகோேோர அபெப்போல்  அவசரகோல பயன்போடு 
பட்டியலி ப்பட்  டகோவிட்-19  இரண்டு ட ோஸ் ேடுப்பூசி  (அேோவது கலபவ ெற்றும் 
மபோருத்ேம்). 
• கூடுேல் விவரங்கள் இங்டக CDC இபணப்பில் உள்ைன. 
 

டெம்படுத்ேப்பட்  டசோேபன: 
• இதுவபர, அமெரிக்கோவிற்குப் பயணம் மசய்வேற்கு முன்னர்  மூன்று 
நோட்களுக்குள் எேிர்ெபையோன பவரஸ் டசோேபன முடிபவ கோட்  டவண்டி 
இருந்ேது.  
• PCR டசோேபன ெற்றும் ஆன்டிமஜன் டசோேபனகள் டபோன்ை நியூக்ைிக் அெிலம் 
அடிப்பப யிலோன டசோேபனகள் (NAATகள்) இரண்டும் ேகுேி மபறுகின்ைன. 
• மசப் ம்பரில் அைிவிக்கப்பட் படி, புேிய அபெப்பு அந்ேத் டேபவகபைக் 
கடுபெயோக்குகிைது, அேனோல் ேடுப்பூசி டபோ ப்ப ோே அமெரிக்க குடிெக்கள் ெற்றும் 
LPRகள் பயணம் மசய்ே ஒரு நோளுக்குள் எடுக்கப்பட்  எேிர்ெபை மகோடரோனோ 
டசோேபனபய வழங்க டவண்டும். 
• அேோவது, முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட்  அபனத்து அமெரிக்க குடிெக்களும், 
அமெரிக்கோவிற்கு பயணிக்கும் LPRகளும், அவர்கைின் எேிர்ெபையோன டசோேபன 
முடிவு ன், ேடுப்பூசி நிபல குைித்ே ஆவணங்கபை செர்ப்பிக்க ேயோரோக இருக்க 
டவண்டும். 
• ேோங்கள் முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட் பேக் கோட் க்கூடிய அமெரிக்கர்களுக்கு, 
ேற்டபோது நப முபையில் உள்ை அடே டேபவ மபோருந்தும் - பயணித்ே  மூன்று 
நோட்களுக்குள் அவர்கள் எேிர்ெபையோன டசோேபன முடிபவ செர்ப்பிக்க டவண்டும்.  
• அமெரிக்கோவிற்கு பயணம் மசய்யும் முழு ேடுப்பூசி மசலுத்ேியேற்கோன ஆேோரத்பே 
நிரூபிக்க முடியோேவர்கள், புைப்படுவேற்கு முன் 24 ெணி டநரத்ேில் எேிர்ெபையோன 
மகோடரோனோ டசோேபனக்கோன ஆவணங்கபை செர்ப்பிக்க டவண்டும். 
 
குழந்பேகளுக்கோன டேபவகள்: 
 
• 18 வயதுக்குட்பட் வர்கள், மவைிநோட்டுப் பயணிகளுக்கோன ேடுப்பூசித் 
டேபவயிலிருந்து விலக்கு அைிக்கப்படுகிைோர்கள், சில இபைய குழந்பேகளுக்கு 
ேடுப்பூசி டபோ த் ேகுேியின்பெ ெற்றும் ேடுப்பூசி டபோ த் ேகுேியுப ய வயேோன 
குழந்பேகளுக்கு ேடுப்பூசிபய அணுகுவேற்கோன உலகைோவிய ெோறுபோடு ஆகிய 
இரண்ப யும் கருத்ேில் மகோண்டு இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ைது.  
• 2 முேல் 17 வயதுக்குட்பட்  குழந்பேகள் புைப்படுவேற்கு முன் டசோேபன எடுக்க 
டவண்டும். 
• முழுபெயோக ேடுப்பூசி டபோ ப்பட்  வயது வந்ேவரு ன் பயணம் மசய்ேோல், ேடுப்பூசி 
டபோ ப்ப ோே குழந்பே புைப்படுவேற்கு மூன்று நோட்களுக்கு முன்பு பரிடசோேபன 
மசய்யலோம் (முழு ேடுப்பூசி டபோ ப்பட்  மபரியவர்களுக்கோன கோலவரிபசக்கு 
இணங்க). ேடுப்பூசி டபோ ப்ப ோே குழந்பே ேனியோகடவோ அல்லது ேடுப்பூசி டபோ ோே 
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மபரியவர்களு ன் பயணம் மசய்ேோல், புைப்படுவேற்கு முன் 24 ெணி டநரத்ேில் 
பரிடசோேபன மசய்ய டவண்டும். 
 
ேடுப்பூசி டேபவயிலிருந்து வபரயறுக்கப்பட்  விேிவிலக்குகள்: 
 
• மவைிநோட்டு குடிெக்களுக்கு  ேடுப்பூசி டேபவயிலிருந்து ெிகக் குபைந்ே 
விேிவிலக்குகள் வழங்கப்பட்டு உள்ைன. 18 வயேிற்குட்பட்  குழந்பேகள், குைிப்பிட்  
டகோவிட்-19 ேடுப்பூசி ெருத்துவ பரிடசோேபன பங்டகற்போைர்கள், ேடுப்பூசிகளுக்கு 
ெருத்துவ முரண்போடுகள் உள்ைவர்கள், அவசரகோல அல்லது ெனிேோபிெோன 
கோரணங்களுக்கோக பயணம் மசய்ய டவண்டியவர்கள் (அவசரெோக பயணம் மசய்ய 
டவண்டிய டேபவபய உறுேிப்படுத்தும் அமெரிக்க அரசோங்கத்ேோல் வழங்கப்பட்  
கடிேத்து ன்) விேிவிலக்குகள் இேில் அ ங்கும்.  குபைந்ே ேடுப்பூசி கிப க்கும் 
நோடுகைிலிருந்து சுற்றுலோ அல்லோே விசோக்கைில் பயணம் மசய்பவர்கள் (சிடிசி 
ேீர்ெோனித்ேது) ெற்றும் பிை ெிகக் குறுகிய பிரிவுகள். 
• விேிவிலக்பகப் மபறுபவர்கள் மபோதுவோகப் மபோருந்ேக்கூடிய மபோது சுகோேோரத் 
டேபவகளுக்கு இணங்குவேோகச் சோன்ைைிக்க டவண்டும், ெிகக் குபைந்ே 
விேிவிலக்குகள் உட்ப , அவர்கள் 60 நோட்களுக்கு டெல் இங்கு ேங்க விரும்பினோல், 
அமெரிக்கோவில் ேடுப்பூசி டபோ  டவண்டும். 
 

மேோ ர்புத் ே ெைிேல்: 
• CDC ஒரு மேோ ர்புத் ே ெைிேல் ஆபணபய மவைியிடுகிைது, இேபன  
அமெரிக்கோவிற்குள் வரும்  அபனத்து விெோன நிறுவனங்களும் பகயில் பவத்ேிருக்க 
டவண்டும். டெலும், டேபவப்படும்டபோது உ னடியோக CDCக்கு கோண்பிக்க டவண்டும். 
டெலும், அமெரிக்கோவுக்கு  வரும் விெோனப் பயணிகைில்  டநோய்த்மேோற்று 
ஏற்ப க்கூடியவர்கள் அல்லது போேிக்கப்பட்  ஒருவரு ன் பயணித்ேவர்கபை மபோது 
சுகோேோர அேிகோரிகள் கண்கோணிப்போர்கள்.  
 
 
• இது டகோவிட்19 இன் புேிய வபககைின் அைிமுகம், பரவுேல் ெற்றும் பரவபலத் 
ேடுப்பேற்கும், ெற்ை மபோது சுகோேோர அச்சுறுத்ேல்கபை எேிர்மகோள்ை ஒரு முக்கியெோன 
ேடுப்பு  ந வடிக்பகயோகும். 

*********************** 
 


