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பல வ ொழில்களள பொதிக்கும் உலகளொவிய ளமக்ர ொசிப் 

பற்றொக்குளறயுடன் ரே  ்்து, எனது களடசி கடி  ்தில் நொன் குறிப்பிட்ட 

பல ேெொல்கள் ெொகன  ்வ ொழிளல வ ொட ந்்து பொதிக்கின்றன. இ ன் 

விளளெொக, எங்கள் ெொடிக்ளகயொள க்ளில் பல  ்உற்ப ்திளய 

குளற ்துள்ளன ,் அதில் சில  ்விநிரயொகே ்ேங்கிலிளய மீள 

அனுமதிக்கும் வபொருட்டு, சில ெொ ங்களுக்கு உற்ப ்திளய 

இளடநிறு ்தி உள்ளன .் இந்  ேெொல்கள் இருந் ரபொதிலும், எங்களொல் 

கட்டுப்படு ்  முடிந்  எங்கள் ெணிக ்தின் பகுதிகள் மூலம், கணிக்க 

முடியொ  கொலொண்டு முழுெதிலும் நொங்கள் ெலுெொன இயக்க 

வேயல்திறளன கொண்பி த்ு இருக்கிரறொம்.  

 

உற்ப ்தி எதி ப்ொ  ்் ள  விட வமதுெொக இருந் ரபொதிலும், 

ெொகனங்களுக்கொன நுக ர்ெொ  ்ர ளெ இப்பவும் அதிகமொகரெ 

இருப்பது, எங்கள் ெொடிக்ளகயொள க்ள் ஆண்டின் இ ண்டொம் பொதியில் 

அதிக உற்ப ்தி அளவுகளள எதி ப்ொ ப்்பள க் குறிக்கிறது. 

உண்ளமயில், ெழக்கமொக ரகொளடகொல ்தில் சில நொட்களுக்கு 

பணிநிறு ்திவிடும் ஒரு ெொடிக்ளகயொள  ்ஏற்கனரெ அள    ்து 

வேய்துள்ளன ,் மு ல் பொதியில் மந் மொக இருந்  உற்ப ்திளய இ ன் 

மூலம் ஈடுவேய்ய முயற்சிக்கிறொ க்ள். கூப்ப  ்ஸ்டொண்ட ட்ும் இந்  

ஆண்டின் இ ண்டொம் பொதியில் எங்கள் உற்ப ்தி ெேதிகள் மிகவும் 

பிஸியொக இருக்கும் என்று எதி ப்ொ க்்கின்றது.  ஒரு பிஸியொன 

இ ண்டொெது பொதிக்கொக நொம்  யொ ொகும் ரபொது, வேலளெ நி ெ்கிக்க, 

எங்கள் பொதுகொப்பு உறுதிப்பொட்ளடப் ப ொம ிக்க, அபொயங்களளக் 

குளறப்ப ற்கொக ரெளல வேய்ெதில் மற்றும் உற்ப ்தி ர ளெ 

அதிக ிக்கும் ரபொது ேமொளிக்க  யொ ொக இருப்ப ற்கொக நொம் 

கட்டுப்படு ் க்கூடியெற்றில் கெனம் வேலு ்  ரெண்டியது அெசியம்.   

 

உங்கள் ஆ  வு மற்றும் வ ொட ந்்து சிறந்து விளங்குெ ற்கொக நீங்கள் 

கொண்பி ்  அ ப்்பணிப்புக்கொக நொன் குறிப்பொக ஆளலகளில் 

உள்ளெ க்ளுக்கு நன்றி கூற விரும்புகிரறன். 2021 மு ல் கொலொண்டில் 14 

ஆளலகள் ளெ  நிளலளய அளடந்துள்ளள  பற்றி பகி ந்்து 

வகொள்ெதில் நொன் மகிழ்ேச்ியளடகிரறன். ஆண்டு முழுெதும் இந்  

உய  ்  நிளலகளள பலரும் அளடெொ க்ள் என எதி ப்ொ க்்கிரறொம்! 

கடுளமயொன உளழப்பு கொணப்படும் பல ஆளலகளில், எங்கள் 

ெொடிக்ளகயொள க்ளுக்கு வமன்ளமயொன துெக்கங்களள 

ெழங்குெ ற்கொக, நொங்கள் புதிய ெணிக ்ள யும் துெங்குகிரறொம்.  

 

உலகம் வ ொட ந்்து COVID-19 உடன் ரபொ ொடும் இந்  ேமய ்தில், 

உலவகங்கிலும்  டுப்பூசி விகி ங்கள் அதிக ி ்திருப்பது 

ஊக்கமளிக்கிறது. உங்கள் பகுதியில் கிளடக்கும்ரபொது வகொர ொனொ 

ளெ ஸ்  டுப்பூசிளயப் வபறுெள க் கரு ்தில் வகொள்ளுமொறு 

உலகளொவிய  ளலளமக் குழு ஊழிய க்ளள கடுளமயொக 

ஊக்குவிக்கிறது. ஆ ெ்முள்ள ஊழிய க்ளுக்கு  டுப்பூசிகளள 

ெழங்குெ ற்கொன விருப்பங்களள நிறுெனம் ஆ ொய்ந்து ெருகிறது. 

இதுெள  ெள யறுக்கப்பட்ட விருப்பங்கள் இருந் ன, ஆனொல் எங்கள் 

அணிகள் வ ொட ந்்து இள ே ்வேய்யும். வெளிப்பொடு மற்றும் ளெ ஸ் 

ப வுெள க் குளறக்க எங்கள் ெேதிகளுக்கு உள்ரளயும் வெளிரயயும் 

ர ளெயொன பொதுகொப்பு நடெடிக்ளககளள வ ொட ந்்து 

களடப்பிடிக்குமொறு மீண்டும் உங்களுக்கு நிளனவூட்டுகிரறொம். ஏப் ல் 

10ஆம்ர தி ெள , நிறுென ்தில் வமொ ் ம் COVID-19-ஆல் பொதிக்கப்பட்ட 

86 ஊழிய க்ள் இருந் ன .் 

 

பொதுகொப்பு மற்றும் அளன ்து பங்கு ொ  க்ளும் நீடி ்  மதிப்ளப 

களடப்பிடிப்பள  உறுதி வேய்ெதில் கெனம் வேலு ்தி, இந்  

ேெொல்களள எதி வ்கொண்டு, இன்னும் பி கொேமொன எதி க்ொல ்ள  

ரநொக்கி நக ர்ெொம் என்று நொன் உறுதியொக நம்புகிரறன். 

 

 

 

செஃப் எட்வர்ட்ஸ் (Jeff Edwards) 

 ளலெ  ்மற்றும்  ளலளம நி ெ்ொக அதிகொ ி 
 

 

 

 
 

பின்வருை் நிலைகளிை் உங்கள் உள்ளூர் HR 

துல லயத் சதாடர்புசகாள்ளவுை் ை ்றுை் 

பணிக்கு வராதீர்கள்: 

• ஜூ ம் (100.4 °F / 38 °C அல்லது அ ற்கு ரமல் 

இருந் ொல்) அல்லது ேளிக்கொய்ேே்ல் 

ரபொன்ற அறிகுறிகள் இருந் ொல் 

• உங்கள் உள்ளூ  ்சுகொ ொ  ் துளற 

அல்லது சுகொ ொ  ெழங்குந ொல் சுய-

 னிப்படு ் ல் அல்லது சுய-

 னிளமப்படு ் லில் இருக்குமொறு 

அறிவுறு ் ப் பட்டிருக்கிறீ க்ள் 

• கடந்  14 நொட்களில் COVID-19 

ரேொ ளனயில் ரந ம்ளற முடிவு 

ெந்திருக்கும் அல்லது அ ற்கொக 

ரேொதிக்கப்படும் எெருடனும் வநருங்கிய 

வ ொட ப்ில் இருந்திருக்கிறீ க்ள் 

 

COVID வழிகாட்டை்கள் 

• ளககளள அடிக்கடி கழுெவும் 

• ளககளள மற்றெ க்ளுடன் குலுக்க 

ரெண்டொம் 

• இருமும்ரபொதும் தும்மும்ரபொதும் 

மூடிக்வகொள்ளுங்கள் 

• மற்றெ க்ளிடமிருந்து 1-2 மீட்ட  ்/ 3-6 அடி 

தூ  ்தில் இருங்கள் 

• ேந்திப்புகளளக் குறுகிய ொக ளெ ்திருங்கள் 

• வபொதுப் ரபொக்குெ  ்ள க் 

கட்டுப்படு ்துங்கள் 

• மக்கள் கூட்டமுள்ள இடங்களள ் 

 வி  ்்திடுங்கள் 

• ரநொய்ெொய்ப்பட்டிருக்கும்ரபொது வீட்டிரலரய 

இருங்கள் 

 

சநறிமுல  சதாடர்பான அறிக்லக 

அளிக்குை் ஆதார அலைப்புகள் 

• உங்களுளடய ரமற்பொ ள்ெயொள  ்அல்லது 

ரமலொள  ்

• மனி ெளக் குழுவின் எந்  உறுப்பினரும் 

• ேட்ட ் துளற அல்லது வநறிமுளறகள் 

மற்றும் இணக்க அலுெலகம் 

(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• உலகளொவிய வநறிமுளறகள் 

மற்றும் இணக்கக் குழுவின் 

எந் வெொரு உறுப்பினரும் 

• கூப்ப  ்ஸ்டொண்ட ட்் 

இன்வடக் ிடிளலன், விரும்பினொல் 

அநொமர யமொக*,  

www.csintegrityline.com என்ற 

இட ்தில். 

*நொங்கள் வேயல்படும் ஒரு சில நொடுகள் 

அநொமர ய அறிக்ளகயிடளல 

அனுமதிப்பதில்ளல 

என்பள  குறி ்துக் வகொள்ளவும். 

 

ைாதாந்திரப் புதிய சசய்திகளுக்கு இலதப் 

பார்க்கவுை் 

கூப்ப  ்ஸ்டொண்ட ட்ு ெளல ் ள ்தில் 

மொ ொந்தி  கடி ங்கள் இடுளகயிடப்படும்: 

https://www.cooperstandard.com/covid-19- 

employee-communications. பயன்படு ் வும் 

கடவுேவ்ேொல்: CS குழுப் பணி (CSTeamwork) 

க்கொன அணுகல் (கடவுேவ்ேொல்லொனது சிறிய 

மற்றும் வப ிய எழு ்துக்களுக்கு வேன்சிட்டிெ் 

ஆன ொகும்). 
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