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6/24/2021 ெவளி�டப்படட்� 
 
�ப்பர ்ஸ்டாண்டர�்ன் ெசயல்�றன் �ட்�க்காட்�கள் ெதாடரந்்� 
அ�கரிக்�ன்றன, அேத மா�ரி உலெகங்��ம் த�ப்�� ��தங்கள் மற்�ம் 
நம்பகமான “��ய இயல்�நிைல�ன்”ெதாடக்கம் பற்�ய ேநரம்ைற ெசய்�க�ம் 
அ�கமா��ட்டன. 
 
ேம மாதத்�ல் பா�காப்�ல் மகத்தான ��ய சாதைனைய எங்கள் �� எட்�ய�, 
இ�ல் ப�� ெசய்யப்பட்ட ஒேர ஒ� சம்பவத்ைத த�ரத்்�- இ� �ட்டத்தட்ட 
நிைறவான பா�காப்� மாதமாக இ�ந்த�! அந்த ஒ� சம்பவத்ைத�ம் ெபரிதாகேவ 
க���ேறாம், ஆனா�ம் பா�காப்�ல் எங்கள் ���ன் அரப்்பணிப்� ��த்� 
நான் ெப�ைமப்ப��ேறன், இ� ேபான்ற சாதைனகள் எங்கள் கவனத்ைத ��த்த 
ேநரம்ைறயான ���க�க்கான சான்றா�ம். பலமான பா�காப்� ெசயல்�றன் 
எங்கள் ெசயல்பா�கள் அைனத்��ம் நாங்கள் �றந்� �ளங்�வதற்கான 
உ��யான அ�த்தளத்ைத அைமக்க உத��ற�, ேம�ம் தரம் மற்�ம் �நிேயாகம் 
ேபான்ற �ற �க்�ய அள��க�க்� சாதகமாக இ�க்�ற�.  
 
ஜூன் மாதம் ��வ�ம், �ப்பர ்ஸ்டாண்டரட் ்பா�காப்� ��த்த எங்கள் 
உ��ப்பாட்ைட ெதாடரந்்� வ�ப்ப�த்�, மற்�ம் எங்கள் வச�க�க்� உள்ேள�ம் 
ெவளிேய�ம் �க்�யமான �காதார மற்�ம் பா�காப்� �ஷயங்கைள பற்�, 
எங்கள் �தல் உலகளா�ய பா�காப்� மாதத்�ேலேய ��ப்�ணரை்வ 
ஏற்ப�த்�ய�. மாத இ���ல் �ப்பர ்ஸ்டாண்டரட்் ேபாரட்்ட�ன் 
�கப்�ப்பக்கத்�ல் �ல �றப்பம்சங்கைள உங்க�டன் ப�ரவ்ைத 
எ�ரே்நாக்��ேறாம். 
 
�ப்பர ்ஸ்டாண்டர�்ற்� இரண்� மகத்தான ���கைள வழங்� ெஜனரல் 
ேமாடட்ார ்அங்�கரித்தைத ப�ரவ்��ம் நான் �க ம�ழ்ச�்யைட�ேறன். 
ெதாடரச்�்யாக நான்காவ� ஆண்டாக, நி�வனத்�ற்� ஆண்�ன் சப்ைளயர ்என்ற 
ெபயர ்�ைடத்த�, எங்கள் ��ங் மற்�ம் ஃப்�யல் மற்�ம் �ேரக் ெட�வரி 
உற்பத்� ைலன்க�ம் ெதாடரச்�்யாக இரண்டாவ� ஆண்டாக இந்த ��ைதப் 
ெபற்றன. எங்கள் நி�வனத்�ன் ஃேபாரட்ெ்ரக்ஸ்® ேவ��யல் தளமான� GM இன் 
ஓவர ்�ைரவ் ��தால் ெகௗர�க்கப்பட்ட�. ைமயப்ப�த்தப்பட்ட 
�ன்�யற்�க�டன் மற்�ம் அ�ந�ன �ைற�ல் வணிக ���கைள வ�நடத்த 
உத�ம் GM இன் ஆ� GPSC �ன்�ரிைமகளில் அைடயப்பட்ட தைல�றந்த 
சாதைனகைள ஓவர ்�ைரவ் ��� அங்�கரிக்�ற�. �ைறந்த காரப்ன் தடம் 
மற்�ம் உ�ழ்ைவக் �ைறக்க உத�ம் �ற�க்காக ஃேபாரட்்ெரக்ஸ்® ஐ GM 
ேதரந்்ெத�த்த�. 
 
COVID-19 வழக்�கள் ெதாடரந்்� �ைறவதால், ஆ�யா ப��க் ப��க்� ெவளிேய 
உள்ள எங்கள் 17 வச�க�ம், எங்கள் பா�காப்பான ெசயல்பாட்�த் �ட்டத்�ன் 2 
ஆம் கட்டத்�ற்�ள் அல்ல� அதற்�ம் ேமற்பட்ட நிைலக்�ள் �ைழந்��ட்டன. 
எங்கள் வச�களில் COVID அபாயத்ைதக் �ைறக்க �டா�யற்��டன் நாங்கள் 
ெதாடரந்்� பணியாற்ற ேவண்�ம், ேம�ம் ஊ�யரக்ள் தங்கள் ப���ல் 
�ைடக்�ம் த�ப்�� வாய்ப்�கைள ஆரா�மா� ஊக்��க்கப்ப��றாரக்ள். 
எங்கள் அட்லாேகா�ல்ேகா, ெமக்�ேகா வச����ந்� ஒ� ஊ�யர ்இறந்தைத 
நான் ��ந்த வ�த்தத்�டன் ப�ரந்்� ெகாள்�ேறன். இக்னா�ேயா ேலாபஸ் 
ெமண்ேடாசா�ன் ��ம்பத்�னர,் நண்பரக்ள் மற்�ம் சகாக்க�க்� எங்கள் 
இரங்கைலத் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம். ஜூன் 11ஆம், ேத� நிலவரப்ப�, COVID-19 -
ஆல் பா�க்கப்பட்ட ஊ�யரக்ளின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 41ஆக இ�ந்த�. 

 
உங்கைள�ம் மற்றவரக்ைள�ம் பா�காப்பாக ைவத்��க்க�ம், எங்கள் 
வா�க்ைகயாளரக்�க்� �றந்த ஆதரைவ வழங்க�ம் நீங்கள் ெதாடரந்்� 
தைல�றந்� ெசயல்பட்டதற்� நன்�. 

 
ெஜஃப் எடவ்ரட்ஸ்் (Jeff Edwards) 
தைலவர ்மற்�ம் தைலைம நிரவ்ாக அ�காரி 

 

 
 
த�ப்��கைள ஊக்��க்�ேறாம் 
COVID-19 ேநாயால் பா�க்கப்பட்ட �லர ்
ைவர���ந்� �ண்ட நீண்ட காலத்�ற்�ப் �ற�ம் 
ேசார�், வாசைன மற்�ம் �ைவ இழப்� ேபான்ற 
அ���களால் பா�க்கப்படலாம் என்� ஆய்�கள் 
ெதரி�க்�ன்றன. த�ப்�� ைவரைஸத் த�க்க 
உத�வ� மட�்மல்லாமல், அதனால் நீங்கள் 
பா�க்கப்பட்டா�ம். நீ�த்த அ���க�டன் உங்கைள 
�ட�்செ்சல்�ற அள�க்� அைத ��ரமாக�டாமல் 
பா�காக்�ற�. COVID-19-இன் நீ�த்த-இ�ைவயான 
அ���களால் பா�க்கப்படட் த�ப்�� ெபறாத �ல 
ேநாயாளிக�க்�ம் த�ப்��க்�ப் �ற� 
அ���களில் நிவாரணம் �ைடப்பதாக தகவல்கள் 
உள்ளன. 
�ன்வ�ம் நிைலகளில் உங்கள் உள்�ர் HR 
�ைறையத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம் மற்�ம் பணிக்� 
வரா�ரக்ள்: 
• ஜூரம் (100.4 °F / 38 °C அல்ல� அதற்� ேமல் 

இ�ந்தால்) அல்ல� சளிக்காய்சச்ல் 
ேபான்ற அ���கள் இ�ந்தால் 

• உங்கள் உள்�ர ்�காதாரத் �ைற அல்ல� 
�காதார வழங்�நரால் �ய-தனிப்ப�த்தல் 
அல்ல� �ய-தனிைமப்ப�த்த�ல் 
இ�க்�மா� அ���த்தப் பட�்�க்��ரக்ள் 

• கடந்த 14 நாட்களில் COVID-19 ேசாதைன�ல் 
ேநரம்ைற ��� வந்��க்�ம் அல்ல� அதற்காக 
ேசா�க்கப்ப�ம் எவ�ட�ம் ெந�ங்�ய 
ெதாடர�்ல் இ�ந்��க்��ரக்ள் 

COVID வ�காட்டல்கள் 

• ைககைள அ�க்க� க�வ�ம் 

• ைககைள மற்றவரக்�டன் ��க்க ேவண்டாம் 

• இ��ம்ேபா�ம் �ம்�ம்ேபா�ம் 
��க்ெகாள்�ங்கள் 

• மற்றவரக்ளிட��ந்� 1-2 �டட்ர ்/ 3-6 அ� �ரத்�ல் 
இ�ங்கள் 

• சந்�ப்�கைளக் ���யதாக ைவத்��ங்கள் 

• ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைதக் கட�்ப்ப�த்�ங்கள் 
• மக்கள் �ட்ட�ள்ள இடங்கைளத் த�ரத்்��ங்கள் 

• ேநாய்வாய்ப்பட்��க்�ம்ேபா� �ட்�ேலேய 
இ�ங்கள் 

ெந��ைற ெதாடர்பான அ�க்ைக அளிக்�ம் 
ஆதார அைமப்�கள் 

• உங்க�ைடய ேமற்பாரை்வயாளர ்அல்ல� ேமலாளர ்

• மனிதவளக் ���ன் எந்த உ�ப்�ன�ம் 

• சட்டத் �ைற அல்ல� ெந��ைறகள் 
மற்�ம் இணக்க அ�வலகம் 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• உலகளா�ய ெந��ைறகள் மற்�ம் 
இணக்கக் ���ன் எந்தெவா� 
உ�ப்�ன�ம் 

• �ப்பர ்ஸ்டாண்டரட்் 
இன்ெடக்ரி�ைலன், ��ம்�னால் 
அநாமேதயமாக*,  
www.csintegrityline.comஎன்ற இடத்�ல். 
*நாங்கள் ெசயல்ப�ம் ஒ� �ல நா�கள் அநாமேதய 
அ�க்ைக�டைல அ�ம�ப்ப�ல்ைல 
என்பைத ��த்�க் ெகாள்ள�ம். 
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