
 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்கை சாரணர் சங்ைத்துடன் இகணந்து சிறந்த கை தூய்கை 

சுைாதாரத்கத பரிந்துகரை்குை் கலஃப்பபாய் 

2022 உலக கக கழுவும் தினத்கத ககொண்டொடுகிறது 

கைாழுை்பு, ஒை்படாபர் 17, 2022: யுனிலீவர ்ஸ்ரீலங்கொவின் முதன்கமயொன சுகொதொர 

சவரக்்கொர வரத்்தக நொமமொன கலஃப்பபொய் (Lifebuoy), இலங்கக சொரணர ்சங்கத்துடன் 

இகணந்து, கல்கிஸ்கஸ புனித பதொமஸ் கல்லூரியில் 13ஆவது முகறயொக 

இடம்கபறும் 2022 பதசிய கியூகபொரி (Cuboree) நிகழ்கவ முன்கனடுத்திருந்தது. 

இந்நிகழ்வில் சிறுவரக்ளிகடபய கக கழுவுவதன் முக்கியத்துவத்கத மீண்டும் 

வலியுறுத்தும் வககயில், உலகளொவிய கக கழுவுதல் தினத்கத நிகனவுகூரந்்தது. 

சமூகங்களுக்கிகடபய நீண்ட கொலமொக சிறந்த சுகொதொர நடத்கதககள 

பபணுவதற்கொன தனது கதொடரச்ச்ியொன அரப்்பணிப்பின் ஒரு பகுதியொக இந்நிகழ்வு 

இடம்கபற்றது 

இந்நிகழ்வில் 12,000 இற்கும் பமற்பட்ட சிறுவரக்ளுக்கு, ஒழுங்கற்ற கக தூய்கம 

கதொடரப்ொன சுகொதொர ரீதியொன அபொயங்கள் குறித்து கதளிவூட்டல் மற்றும் 

அவரக்ளின் பநரடி பங்குபற்றல் மற்றும் தகவல் வழங்கல் கசயற்பொடுகள் மூலம், கக 

கழுவுதல் கதொடரப்ொன 10 எளிய படிகள் கசொல்லிக் ககொடுக்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில், 

சிறுவரக்ளுக்குள்ள இயல்பொன தகலகமத்துவ திறன்ககள  கவளிக்ககொண்டு வரும் 

வககயில், பமலும் 5 பபருக்கு கக கழுவுவதன் முக்கியத்துவத்கதப் பற்றி, அவரக்ள் 

கற்றறிந்த விடயங்ககள ஏகனபயொருக்கும் கசன்றகடவது ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 

இந்த முக்கியமொன கசய்திகயப் பரப்புவதற்கொன அவரக்ளின் பணிகயத் 

கதொடரந்்தும் முன்கனடுக்கும் வககயில், கக கழுவுதல் பிரதம விழிப்பூட்டல் 

அதிகொரிகளொக (Chief Education Officers - CEOs) அவரக்கள பதிவுகசய்யுமொறு 

ஊக்குவிக்கப்பட்டனர.் இதில், இலங்கக முழுவதும் இருந்து கமொத்தமொக 9 

பொடசொகலகள் கதரிவு கசய்யப்பட்டு, கககழுவுதல் CEO அதிகொரிகளின் தகலகமயில் 

தங்கள் பொடசொகல வளொகத்திற்குள் தனியொன கக கழுவும் நிகலயங்ககள 

அகமப்பதற்கொக தலொ ரூ. 100,000 நிதியும் வழங்கி கவக்கப்பட்டது. அத்துடன் கதரிவு 

கசய்யப்பட்ட பொடசொகலகளுக்கு பபொதியளவொன கலஃப்பபொய் பேண்ட் கவொஷ் 

உடன், சவரக்்கொரம் மற்றும் கியூகபொரி ககபயடுககளயும் சிறுவரக்ளுக்கு 

கலஃப்பபொய் வழங்கியது. 

இந்நிகழ்வில் கருத்துத் கதரிவித்த, யுனிலீவர் ஸ்ரீலங்ைாவின் Personal Care and Beauty & 

Wellbeing சந்கதப்படுத்தல் பணிப்பாளர் நிலூஷி ஜயதிலை, “எமது உலகளொவிய கக 

கழுவும் தின நிகழ்சச்ித் திட்டத்தில், இலங்கக சொரணர ் சங்கத்துடன் இகணந்து 

எதிரக்ொல சந்ததியினருக்கு, ககககள கழுவுவதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் 

முகறயற்ற கக கழுவல் கதொடரப்ொன சுகொதொர ரீதியொன அபொயங்ககளப் 

புரிந்துககொள்ள அவரக்ளுக்கு விழிப்பூட்ட முடிந்தகதயிட்டு நொம் 

கபருகமயகடகிபறொம். இலங்ககயில் ஒரு தசொப்தத்திற்கும் பமலொக கககழுவல் 

கதொடரப்ில் முன்னணியில் இருக்கும் ஒரு வரத்்தக நொமம் எனும் வககயில், Lifebuoy 
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சிறந்த சுகொதொரத்கத பபணுவகத ஆதரிப்பதில் கதொடரந்்து முன்னணியில் இருந்து 

கசயற்படும் என்பதுடன், சுகொதொர ரீதியொன அடிப்பகட பழக்கவழக்கங்ககள 

சிறுவரக்ளுக்கு அவரக்ளின் ஆரம்ப கல்விப் பருவத்திபலபய கற்பிப்பகத உறுதி 

கசய்யும்.” என்றொர.் 

2007 ஆம் ஆண்டு முதல், சவரக்்கொரத்கத பயன்படுத்தி, சிறந்த சுகொதொரம் மற்றும் 

முகறயொன கக கழுவுதல் ஆகியவற்கற பரிந்துகரப்பதன் மூலம் பநொகயத் 

தடுக்கவும், உயிரக்களக் கொப்பொற்றவுமொன பணியில் கலஃப்பபொய் ஈடுபட்டுள்ளது. 

சிறந்த கக கழுவும் சுகொதொர நகடமுகறககள ஊக்குவிப்பதற்கும், சரியொன 

கககழுவும் முகறகளில் ஈடுபடுவதன் முக்கியத்துவத்கத சிறுவரக்ளுக்கு 

கற்பிப்பதற்கும், பொடசொகலகள் மற்றும் கபொது இடங்களில் 100 இற்கும் பமற்பட்ட கக 

கழுவும் கதொகுதிககள நிறுவ, கல்வி அகமசச்ுடன் இகணந்து கலஃப்பபொய் பல்பவறு 

விழிப்புணரவ்ு பிரசச்ொரங்ககள முன்கனடுத்துள்ளது. பொடசொகலகளில் துப்புரவு 

வசதிகள் மற்றும் நீரக்் குழொய் கதொகுதிககள பமம்படுத்துவதற்கும் சமூகத்தில் 

தூய்கமப்படுத்தல் நடவடிக்ககககள ஒழுங்ககமப்பதற்கும், சுகொதொர அகமசச்ுடன் 

இகணந்து பணியொற்றியுள்ளது. 2021 இல் அதன் 'H for Handwashing' பிரசொரத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியது முதல், 3.6 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன இலங்ககயரக்ளிடம் 

கலஃப்பபொய் கசன்றகடந்துள்ளது. இதன் மூலம் கக கழுவுதல் கதொடரப்ொன 

கசய்திகய பரப்ப விழிப்பூட்டுபவரக்ளுடனும் ககபகொரத்்துள்ளது. 

கலஃப்பபொய் வரத்்தகநொமத்தின் வரலொறு 1894ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. 

முகறயற்ற சுகொதொர பழக்கம் மற்றும் பரவலொன கதொற்றுபநொய்ககள எதிரத்்து 

பிரிட்டனில் இதன் ஆரம்ப தயொரிப்பு கவளியிடப்பட்டது. பொரிய அளவிலொன சமூக 

மொற்றங்களுக்கு கலஃப்பபொய் தனது ஆதரகவ வழங்கி வந்தபதொடு, சுகொதொரம் 

மற்றும் தூய்கமகய அகடவகத கட்டுப்படியொகும் விகலயில் மொற்றுவதன் மூலம் 

வறுகமயொல் பொதிக்கப்பட்டவரக்ளின் வொழ்க்ககயில் மொற்றத்கத ஏற்படுத்தியது. 

கலஃப்பபொய் தனது ஆரம்பம் முதல், தினசரி இன்றியகமயொத கபொருளொக இருந்து 

வருகின்றபதொடு, பநொயிலிருந்து பொதுகொப்கப வழங்கி, ஒவ்கவொரு குடும்ப 

உறுப்பினருக்கும் சிறந்த சுகொதொரத்கத அளிக்கிறது. 

இன்று, கலஃப்பபொய் ஆனது கவறுமபன சவரக்்கொர துண்டொக அல்லொமல் பொரிய 

வளரச்ச்ியகடந்துள்ளபதொடு, இது இன்று பேண்ட் கவொஷ், கபொடி கவொஷ், 

சனிட்கடசரக்ள் பபொன்ற வடிவங்களில் பல்பவறு பதகவப் பிரிவுககள பூரத்்தி 

கசய்யும் ஏரொளமொன புத்தொக்கமொன தயொரிப்பு வககககள உற்பத்தி கசய்து 

வழங்குகிறது. கலஃப்பபொய் ஆனது, உலகளொவிய ரீதியில் 30 நொடுகளில் விற்பகன 

கசய்யப்படுவபதொடு, உலகின் நம்பர ் 1 விற்பகனகயக் ககொண்ட கிருமி நீக்கும் 

சவரக்்கொர வரத்்தகநொமமொக இருந்து வருகின்றது. 
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