புதிய எஸ்எம்எஸ்(SMS) வழிகாட்டுதல்கள்
மாவட்டம் மற்றும் TU அளவிலாை ஊழியர்களுக்காை புதிய SMS செறிமுனறனய சைர்க்க டாஷ்சபார்னட ொங்கள் புதுப்பித்துள்சளாம். இந்த
மாற்றம் மூலம் ஊழியர்கள், தங்கள் எஸ்எம்எஸ் சபரும் அனமப்புகனள சதர்வு சைய்யலாம். TU ஊழியர்கள் அவர்கள் எச்ைரிக்னக சைய்ய விரும்பும்
சொயாளிகனள சதர்ந்சதடுக்கலாம். அவர்கள் அனைத்து சொயாளிகளுக்கும் எச்ைரிக்னக எஸ்எம்எஸ் சபற சவண்டும் என்று அவசியம் இல்னல.
முக்கிய குறிப்பு: சிகிச்சை ஆதரவாளர்கள் -டிரீட்மென்ட் ைப்ப ார்ட்டர்ஸ்(Treatment Supporters) என்கிற மெனு படஷ்ப ார்டிலிருந்து
அகற்றப் ட்டுள்ளது.
அனைத்து தற்காலிக சிகிச்னை ஆதரவாளர்களின் விவரங்கள் அதற்காை TU ஊழியர்களின் பட்டியலில் சைர்க்கப்பட்டுள்ளது. புதிய சிகிச்னை
ஆதரவாளனர சைர்க்க (ஊழியர் அல்லாத உறுப்பிைர், உறவிைர் சபான்றவர்கள்.), நீங்கள் "ஊழியர்கள் விவரம்"இல்(Staff Details) TU நினலயில்
சைர்க்க சவண்டும்.
இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் "ஊழியர்கள் விவரம்"(Staff Details) பக்கத்தில் சைய்ய சவண்டும்.

மாவட்ட அளவிலாை ஊழியர்களுக்கு
99DOTS வனலத்தள பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Website User Interface

99DOTS ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Android App User Interface

நீங்கள் Add Staff கிளிக் சைய்யும் சபாது புதிய பக்கம் திறக்கும். சதனவயாை தகவனல பூர்த்தி சைய்த பிறகு, நீங்கள் எத்தனை முனறக்கு ஒரு தடனவ
எஸ்எம்எஸ் சபற சவண்டும் என்பனத சதர்வு சைய்யலாம். பின்வரும் விருப்பங்களில் ஏதாவது ஒன்னறத் சதர்ந்சதடுக்கலாம்:
o எதுவும் இல்னல(None): SMS எச்ைரிக்னககள் இல்னல
o வாராந்திர(Weekly): அனைக்கப்படாத சொயாளிகளுக்கு வாராந்திர எச்ைரிக்னககள். இது வாரத்தின் சொயாளி கனடப்பிடிக்கும்
நினலயின் ஒரு சுருக்கத்னத உங்களுக்கு சகாடுக்கும். சவள்ளிக்கிைனம கானல 8:00 மணிக்கு இந்த எச்ைரிக்னக வரும்.
▪ SMS சுருக்கம்: உதாரணொக: திருச்சி (ொவட்டம்): 200 ப ாயாளிகளில் 40 ப ர் கடந்த 7 ாட்களில் 3 அல்லது அதற்கு
பெற் ட்ட ாட்களில் அசைக்கவில்சல. (ஆங்கிலத்தில் வரும்-Trichy (District): 40 of 200 patients did not call for 3 or more of the last 7
days.)
o பிற எச்ைரிக்னககள்:
▪ ஒரு சொயாளி ART னமயத்தில் பதிவு சைய்தால் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது விருப்பமாைது.
ொவட்ட ஊழியர்களால்
பதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட SMS
கட்டசெப்பு
சுருக்கொன SMS இல் உள்ளடக்கம்
என்னவாக இருக்கும்?

வாராந்திர(Weekly)
ஒவ்சவாரு வாரமும் சவள்ளிக்கிைனம கானல 8:00 மணிக்கு
அனுப்பப்படும் சுருக்கமாை SMS இது. மாவட்ட ஊழியர்கள்
கடந்த ஏழு ொட்களில் 3 அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட ொட்களில்
அனைக்காத சொயாளிகளின் விவரத்னத சுருக்கமாை SMS இல்
சபறுவார்கள்.

எதுவும் இல்சல(None)
எந்த SMS அனுப்பப்படாது

சுருக்கொன SMS உதாரணம்

Richmond_Town(TU): 8 of
30 patients did not call for 3
or more of the last 7 days.

சபாருந்தாது

TU அளவிலாை ஊழியர்களுக்கு
குறிப்பு: TU ஊழியர்கள் SMS விழிப்புணர்வு ம றுவதற்கு, ஒரு ொவட்டத்தின் கீழ் ஒரு ப ாயாளி முதலில் TU க்கு ஒதுக்கப் ட்டிருக்க பவண்டும்.
99DOTS வனலத்தள பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Website User Interface

99DOTS ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Android App User Interface

நீங்கள் உங்கள் TU க்குள் Add Staff கிளிக் சைய்யும் சபாது புதிய பக்கம் திறக்கும். சதனவயாை தகவனல பூர்த்தி சைய்த பிறகு, நீங்கள் எத்தனை
முனற எஸ்எம்எஸ் சபற சவண்டும் என்பனத சதர்வு சைய்யலாம். நீங்கள் முதலில் ஒரு சுருக்கமாை சைய்தினயப் சபறுவீர்கள், சொயாளியின்
சபயர்கனளயும் எண்கனளயுமுள்ள ஒரு விரிவாை SMS இல் சபற அந்த எண்னை அனைக்கலாம். பின்வரும் விருப்பங்களில் ஏதாவது ஒன்னறத்
சதர்ந்சதடுக்கலாம்:
o எதுவும் இல்னல(None): SMS எச்ைரிக்னககள் இல்னல.
o திைமும், இன்று அனைக்கப்படாத சொயாளிகள்: எந்த ஒரு ொளில் 3 மணி வனர அனைக்கப்படாத சொயாளிகளின் பட்டியல் இது.
இந்த எச்ைரிக்னக ஒவ்சவாரு ொளும் பிற்பகல் 3:00 மணியளவில் வருகிறது.

▪

சுருக்கமாை SMS: E.g. Richmond_Town (TU): 8 of 30 patients have not called till 15:00 today. விரிவான SMS க்கு,
இலவை அசைப்பு 18001231090 க்கு வைங்கவும்.
▪ விரிவாை SMS: E.g. Richmond_Town (TU): 5 of 30 patients have not called till 18:15 today: NAME (123456789),
NAME (123456789), …
o திைமும், செற்று அனைக்காத சொயாளிகள்: முந்னதய ொள் அனைக்காத சொயாளிகளின் பட்டியல் இது. இந்த விழிப்புைர்வு
ஒவ்சவாரு கானல 8:00 மணியிலும் வருகிறது.
▪ சுருக்கமாை SMS: E.g. Richmond_Town (TU): 7 of 30 patients did not call yesterday. விரிவான SMS க்கு, இலவை
அசைப்பு 18001231090 க்கு வைங்கவும்.
▪ விரிவாை SMS: E.g. Richmond_Town (TU): 7 of 30 patients did not call yesterday: NAME (123456789), NAME
(123456789), …
o வாராந்திர: அனைக்காத சொயாளிகளுக்கு வாராந்திர எச்ைரிக்னககள். இந்த விழிப்புைர்வு ஒவ்சவாரு கானல 8:00 மணியிலும்
வருகிறது.
▪ சுருக்கமாை SMS E.g. Richmond_Town(TU): 8 of 30 patients did not call for 3 or more of the last 7 days. விரிவான
SMS க்கு, இலவை அசைப்பு 18001231090 க்கு வைங்கவும்.
▪ விரிவாை SMS: E.g. Richmond_Town (TU): 8 of 30 patients did not call for 3 or more of the last 7 days: NAME
(123456789), NAME (123456789), …
o பிற எச்ைரிக்னககள்:
▪ ஒரு சொயாளி ART/RNTCP னமயத்தில் பதிவு சைய்தால் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது விருப்பமாைது.
நீங்கள் அனைத்து அல்லது சில சொயாளிகனளயும் சதர்ந்சதடுப்பதற்காை விருப்பத்னத னவத்திருக்கிறீர்கள்..

99DOTS வனலத்தள பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Website User Interface

99DOTS ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பயைர் இனடமுகம்
99 DOTS Android App User Interface

o அனைத்து (All): நீங்கள் TU ல் உள்ள எல்லா சொயாளிகளிடமிருந்தும் எச்ைரிக்னககள் சபறுவீர்கள். சில (Some): அந்த TU
சொயாளிகளின் பட்டியல் காண்பிக்கப்படும். உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சொயாளிகனள மட்டுசம நீங்கள் சதர்ந்சதடுக்க முடியும்,
பின்ைர் நீங்கள் இதற்கு எச்ைரிக்னககள் சபறுவீர்கள்.

TU ஊழியர்களால்
பதர்ந்மதடுக்கப் ட்ட SMS
கட்டசெப்பு

தினமும், இன்று அசைக்கப் டாத
ப ாயாளிகள்

சுருக்கொன SMS இல்
உள்ளடக்கம் என்னவாக
இருக்கும்?

திைமும் 3:00 PM க்கு அனுப்பிய
சுருக்கமாை SMS இது. TU
ஊழியர்கள் அன்று 3:00 PM வனர
அனைக்காத சொயாளிகளின்(அந்த TU
க்கு இனைக்கப்பட்ட சொயாளிகள்
மட்டும்) எணிக்னகனய
சபறுவார்கள்.

தினமும், ப ற்று அசைக்காத
ப ாயாளிகள்
திைமும் 8:00 AM க்கு
அனுப்பப்படும் சுருக்கமாை SMS
இது. TU ஊழியர்கள் முந்னதய ொள்
11:59 PM வனர அனைக்காத
சொயாளிகளின்(அந்த TU க்கு
இனைக்கப்பட்ட சொயாளிகள்
மட்டும்) எணிக்னகனய
சபறுவார்கள்.

வாராந்திர(Weekly)

ஒவ்சவாரு வாரமும் சவள்ளிக்கிைனம
கானல 8:00 மணிக்கு அனுப்பப்படும்
சுருக்கமாை SMS இது. TU ஊழியர்கள்
கடந்த 7 ொட்களில் 3 அல்லது அதற்கு
சமற்பட்ட ொட்களில் அனைக்காத
சொயாளிகளின்(அந்த TU க்கு
இனைக்கப்பட்ட சொயாளிகள்
மட்டும்) எணிக்னகனய சபறுவார்கள்.

எதுவும்
இல்சல(None)

எந்த SMS ம்
அனுப்பப்படாது.

சுருக்கொன SMS உதாரணம்

ப ாயாளிகளின் ம யசரயும்
மதாசலப சி எண்சணயும்
ம றுவதற்கு TU ஊழியர்கள்
18001231090 என
அசைத்தால் வரும் விரிவான
SMS இன் எடுத்துக்காட்டு..

Richmond_Town (TU): 8
of 30 patients have not
called till 15:00 today. For
detailed SMS, give free
call to 18001231090.

Richmond_Town (TU): 7
of 30 patients did not call
yesterday. For detailed
SMS, give free call to
18001231090.

Richmond_Town(TU): 8 of
30 patients did not call for 3
or more of the last 7 days.
For detailed SMS, give free
call to 18001231090.

Richmond_Town (TU): 5
of 30 patients have not
called till 18:15 today:
NAME (123456789),
NAME (123456789), …

Richmond_Town (TU): 7
of 30 patients did not call
yesterday: NAME
(123456789), NAME
(123456789), …

Richmond_Town (TU): 8 of
30 patients did not call for 3
or more of the last 7 days:
NAME (123456789),
NAME (123456789), …

சபாருந்தாது

சபாருந்தாது

