ர ொவிட்-19: புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் மற்றும் சு ொதொ விதி ளும்
நடத்வத விதி ள் கதொடர்பொன முக்கிய த ைல் ள்
புதுப்பிக் ப்பட்ட த ைல் ள் 3.12.2020

க ொர ொனொவை தடுத்தல்

குவைந்தளவு
மனிதர் வள
சந்தித்தல்

டககடை நன்றொகக்
கழுவுதல்.

ரநொயின் அறிகுறி ள்
இருந்தொல், அவத
உடனடியொ
பரிரசொதித்து
வீட்டிரல இருங் ள்.

இடைவெளிடைக்
கடைப்பிடித்தல்.

இடைவெளிடைக்
கடைப்பிடித்தல்
சொத்திமற்ைதொயின்,
முகக் ைசம்
அணிைதற் ொன
டப்பொடு.

வ ொதுமக்கள்
வெல்லும் உள்புை
மற்றும் கைளிப்புைப்
பகுதி ள் மற்றும்
வ ொதுப் ப ொக்கு
ெரத்துச் ெொதனங்களில்
முகக் ைசம்
அணிைதற் ொன
டப்பொடு.

சொத்தியமொயின், வீட்டு
அலுெலகத்தில்
பெடல வெய்தல்.

வ க்குட்வடக்குள்
அல்லது முழங்டக
மடிப்பிற்குள்
இருமுதல், தும்முதல்.

டக குலுக்குெடதத்
தவிர்க்கவும்.

நொைொந்தம் ல
தைடெகள்
கொற்பறொட்ைமொக்குதல்.

15 நபர் லுக்கு
ரமல் வ ொது
இைங்களில்
தற்கசயலொ ச்
சந்தித்து ஒன்று
கூடுதல் தவட

ரசொதவனயில் கபொசிடிவ்
எனில், தனிவமப்
படுத்தல் . கபொசிடிவ்
உைதி கசய்யப்பட்ட
நபருடன் ரதொற்பில்
இருதொல் சுய
தனிவமப்படுத்தல்

மருத்துெ நிடலைத்
திற்கு அல்லது அெெர
மருத்துெ சிகிச்டெ
நிடலைத்திற்கு
வதொடலப சியில்
வதொைர்பு வகொண்ை பின்
மட்டுபம வெல்லுதல்,

எப்ரபொதும் உங் வள கதொடர்பு வதொற்று வதொைடர நிறு
க ொள்ளக் கூடியைொ று
த்துெதற்கு: SwissCovid
மு ைரிவய ைழங் வும்.
App ஐ திவிறக்கம்
வெய்ெதுைன் அடத
வெைலொக்குங்கள்.

www.foph-coronavirus.ch
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உள்ளடக் ம்
புதிய பதிப்பு

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொடர்பொ மி அதி மொ வினைப்படும் ர ள்வி ளும்
பதில் ளும்

5

1.

கதொற்றிப்ப வுதலும் அபொயங் ளும்

6

1.1

ஏன் இச் சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி ள் மி முக்கியமொனவையொகும்?

6

1.2

விரசட (பொதிப்புக்குள்ளொகி) ஆபத்திலுள்ளைர் ள் யொர்?

6

1.3

நீங் ள் அதி பொதிப்புக்குள்ளொகிய நபர் வளச் ரசர்ந்தை ொ? இவ்ைொறு உங் வள நீங் ள் பொது ொத்துக்
7

க ொள்ளலொம்.
1.4

நீங் ள் ர்ப்பம் தரித்துள்ளீர் ள் என்பதுடன் விரசடமொ ர ொவிட்-19 இனொல் டுவமயொ
ரநொய்ைொய்ப்படுைதற் ொன சொத்தியக்கூறு அதி ம் உள்ளது. நீங் ள் எதவன ைனத்தில் க ொள்ள
ரைண்டும்?
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1.5

புதிய வகொபரொனொ டெரஸ் எவ்ெொறு வதொற்றுகிறது?
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1.6

கதொற்று ஏற்ப்பட்டதிலிருந்து ரநொய் ஏற்ப்படுைதற்க்கு எவ்ைளவு
எப்கபொழுதிலிருந்து ஒருைர் கதொற்வை ஏற்படுத்தக்கூடியைர் ?

ொலம் எடுக்கின்ைது? மற்றும்
8

2.

அறிகுறி ள், ரநொய் நிர்ணயம் மற்றும் சிகிச்வச
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2.1

புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் ரநொயுற்றிருக்கும் கபொழுது எவ்ைொைொன அறிகுறி ள் ஏற்படுகின்ைன?
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2.2

ர ொவிட்-19 இற் ொன அறிகுறி ள் ஏற்படும்கபொழுது நொன் எவ்ைொறு நடந்து க ொள்ைது?
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2.3

க ொர ொனொ வை ஸ்-ரசொதவன என்ைொல் என்ன?
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2.4

எனது 12 ெைதுக்குக் குடறெொன பிள்டைக்கு அறிகுறிகள் உள்ைன. நொங்கள் எவ்ெொறு நைந்து வகொள்ை
பெண்டும்? பிள்டை ொைெொடலக்கு அல்லது ரொமரிப்புக் குழுவிற்கு வெல்லலொமொ?

11

2.5

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் மூலமொ ரநொயுற்றிருப்பின் எவ்ைொறு சிகிச்வசயளிக் ப்படுகின்ைது?
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2.6

புதிய க ொர ொனொ வை ஸுடன் கதொடர்பில்லொத ஏதொைது பு ொர் ள், ரநொய் ள் அல்லது அறிகுறி ள்
உங் ளுக்கு உள்ளனைொ?

12

3.

பரிரசொதவன ள்

12

3.1

புதிய க ொர ொனொ வை ஸுக்கு நொன் எப்ரபொது பரிரசொதவனக்குட்படுத்தப்பட ரைண்டும்?

12

3.2

எங்ர நொன் என்வன பரிகசொதனவனக்கு உட்படுத்த முடியும்?
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3.3

எவ்ைொைொன சந்தர்ப்பங் ளில் மத்திய அ சு ப் சீ ஆர் (PCR)-பரிரசொதவனக் ொன கசலவு ள
கபொறுப்ரபற்க்கின்ைது?

13

4.

கதொடர்பு ள் தடமறிதல், தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல்

14

4.1

தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல் என்பதன் கபொருள் என்ன? இவ் இரு
நடைடிக்வ

ளும் ஏன் அவ்ைளவு முக்கியத்துைமொ உள்ளன?
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4.2

கதொடர்பு ள்-தடமறிதல் என்ைொல் என்ன?

4.3

நீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்றுதலுக்குள்ளொகிய நப ர் ஒருைருடன் கதொடர்பு
15

வைத்திருந்தொள், நீங் ள் என்ன கசய்ய ரைண்டும்?
4.4

சுய தனிவமப்படுத்தல் ொலத்தில் நொன் அவ்ைப்ரபொது கைளிரய ரபொைதற்கு அனுமதி உண்டொ, உலொ
கசல்லுதல், புதிய ொற்வை கபறுைதற்கு அல்லது கபொருட் வள ைொங்குதல் ரபொன்ைைற்றுக்கு?
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5.

சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி

16

5.1

சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்சகசயலியொனது மற்வைய பொைவனயொளர் ளுடனொன சந்திப்புக் வள
17

இனங் ொண்பதில் எவ்ைொறு கசயல்படுகின்ைது?
5.2

கதொற்று ஒன்று ஏற்ப்படுைதற் ொன சொத்தியக்கூறு உள்ளதொ சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி எனக்கு
அறிவிக்கும் பட்சத்தில், நொன் என்ன கசய்ய ரைண்டும்?

17

6.

மு க் ைசங் ள்

17

6.1

மு க் ைசம் எங்ர

6.2

சிறு குழந்வத ள் மற்றும் பிை நபர் ளுக்கு மு க்ைசத்திற் ொன டப்பொட்டிலிருந்து விதிவிலக்கு ள்
உள்ளதொ?

18

ட்டொயமொ அணியரைண்டும்?

19

6.3

என்னிடம் மு க் ைசம் இல்லொதவிடத்து: ஷொல் அல்லது ஏதொைது துணியினொல் இழுத்து மு த்வதயும்
மூக்வ யும் மூடலொமொ?
19

7.

ஒன்று கூடல் ள், ( வல) நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் ஒய்வு ரந நடைடிக்வ

7.1

எவ்ைொைொன ஒன்றுகூடல் ள் தவட கசய்யப்பட்டுள்ளன?

20

7.2

கபொதுைொன மற்றும் தனிப் ட்ை நிகழ்வுகளுக்கு எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதிகள்
கசல்லுபடியொகின்ைன?

20

விவளயொட்டு மற்றும் லொச்சொ ஓய்வுரந நடைடிக்வ
கசல்லுபடியொகின்ைன?

20

7.3

ள்

19

ளுக்கு எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள்

7.4

உணை ங் ளுக்கும் பொர் ளுக்கும் எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள் கசல்லுபடியொகின்ைன?

20

7.5

டிஸ்ர ொரதக் மற்றும் நடன விடுதி ளில் எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள் கசல்லுபடியொகின்ைன?

21

8.

வீட்டு அலுைல ம்

21

9.

சுவிற்சர்லொந்தினுள் பயணித்தல் / பி யொணம்

21

9.1

கைளிநொட்டிலிருந்து சுவிஸ் இனுள் பி யொநித்து ைரும் கபொழுது நொன் எவத ைனத்தில் எடுக்
ரைண்டும்? எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள் சுவிஸ் சுவிஸ் இனுள் பி யொணித்து ைரும் கபொழுது
கசல்லுபடியொகின்ைன?

21

10.

உதவி கபைல்

22

10.1

எனது தொய் கமொழியில் நொன் ரமலதி த ைல் வள எங்ர கபற்றுக்க ொள்ள முடியும்?

22

10.2

எனது கமொழி வைத்தியசொவலயில் கபசப்படொதிருந்து நொன் ரபசுைது புரிந்துக ொள்ளப்படொ
தவிடத்தில் நொன் என்ன கசய்ைது?

22
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11.

நீங் ள் வீட்டில் இருக் ரைண்டி ஏற்ப்பட்டு உணவுப்கபொருட் ள் அல்லது மருந்துப்கபொருட் ள்
ரதவைப்படுகின்ைதொ? அல்லது நீங் ள் யொருக் ொைது உதவி கசய்ய விரும்புகின்றீர் ளொ?
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நீங் ள் ைவலப்படுகின்றீர் ள அல்லது அல்லது உங் ளுடன் ரபசுைதற்கு எை ொைது
ரதவைப்படுகின்ைன ொ?

22

வீட்டிரலரய நீங் ள் பயமுருத்தப்படுைதொ உணருகின்றீர் ளொ? உதவி அல்லது பொது ொப்வப
ரதடுகின்றீர் ளொ?

23

ரமலதி த ைல் ள்

23
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புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொடர்பொ மி அதி மொ
வினைப்படும் ர ள்வி ளும் பதில் ளும்
2019 இன் இறுதியில் மி வும் கதொற்ைக்கூடிய புதிய ரநொய் ஒன்று ரதொன்றியது. இது ர ொவிட்-19
என அவழக் ப்படுகின்ைது. குறுகிய ொலத்தில் உல ம் பூ ொ வும் ப வியுள்ள இந் ரநொய் புதிய
க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ஏற்படுகின்ைது. மத்திய சு ொதொ அலுைல த்தின் (BAG) இவ்
உண்வமப் படிைத்தில் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றி மி அதி மொ எழுப்பப்படும்
வினொக் ளுக் ொன விவட வள நீங் ள் கபற்றுக் க ொள்கின்றீர் ள்.
இப் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ஏற்ைப்படும் கதொற்று டுவமயொன பின்விவளவு வள
ஏற்படுத்தக்கூடியது. சிலர் இந் ரநொயினொல் இைக்கின்ைனர். எனரை நொம் அவனைரும் இப் புதிய
க ொர ொனொ வை ஸ் இலிருந்து எம்வமயும் ஏவனயைர் வளயும் பொது ொக் ரைண்டியது
அைசியமொகும்.
சுய கபொறுப்புணர்வுடன் கூடிய நடத்வத முக்கியமொ இருக்கின்ைது: சு ொதொ மற்றும் நடத்வத
விதி வளக் வடப்பிடிப்பதன் மூலம், உங் வள நீங் ள் நன்கு பொது ொத்துக் க ொள்ளுங் ள்.
ரமற்படி ஒழுங்கு விதி ள் இவ் ஆைணத்தின் மு ப்புப் பக் த்திலும் மத்திய சு ொதொ
அலுைல த்தின் துண்டுப் பி சு த்திலும் பி சுரிக் பட்டுள்ளன. வ வள அடிக் டி
சைர்க் ொ த்தினொல் ஒழுங் ொ க் ழுவி இவடகைளிவயப் ரபணுதலும் இதற்குள் அடங்கும்.

தற்ரபொவதய டவம ள் மற்றும் தவட ள்:
– விரிவு படுத்தப்பட்ட மு க் ைசத்திற் ொன டப்பொடு:
- மு க் ைசத்திற் ொன டப்பொடு சனநடமொட்டம் உள்ள ந ர் உள்பு ங் ள் மற்றும்
கி ொமத்தின் மத்திய பகுதி ள், கபொதுமக் ள் கசல்லக்கூடிய நிவலயங் ள் மற்றும் கதொழில்
நிறுைனங் ளின் உள்ப்புை மற்றும் கைளிப்புைப் பகுதி ள்
- கபொதுப் ரபொக்குை த்தில் மு க் ைசத்திற் ொன டப்பொடு: கபொதுப் ரபொக்குை த்து
சொதனங் ளில், விமொனங் ளில், புவ யி த நிவலயங் ளில், தரிப்பிடங் ள் மற்றும் விமொன
நிவலயங் ளில் மு க் ைசத்திற் ொன டப்பொடு
- மத்தியத மற்றும் கதொழில்துவை பொடசொவல ள் எல்லொைற்றிலும் மு க் ைசத்திற் ொன
டப்பொடு (உ+ம்: உயர்தப் பொடசொவல ள் (ஜிம்நொசிஸியம்), கதொழில்துவை பொடசொவல ள்
மற்றும் துவை சொர் நடுத்த ப் பொடசொவல ள்)
- ரைவலயின்கபொழுது உள்ப்புைத்தில் மு க் ைசத்திற் ொன டப்பொடு, ரைவல கசய்யும்
கசொந்த இடத்தில் பரிந்துவ க் ப்பட்ட இவடகைளி வடப்பிடிக் ப்பட முடியுமொயின்
விதிவிலக் ளி ப்படுகின்ைது.
– ( வல) நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் ஒன்று கூடல் ள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன (குறிப்பு:
பங்குபற்றுனர் ளின் எண்ணிக்வ யுடன் பிள்வள ளும் ரசர்த்து எண்ணப்படுைர் )
- 10 நபர் ளுக்கு ரமற்ப்பட்டைர் ளுடன் கூடிய தனிப்பட்ட நி ழ்ச்சி ளுக்கு தவட
- 50 நபர் ளுக்கு ரமற்ப்பட்டைர் ளுடன் கூடிய கபொது நி ழ்ச்சி ளுக்கு தவட
- 15 நபர் ளுக்கு ரமற்ப்பட்டைர் ளுடன் கூடிய கபொது இடங் ளில் ஏற்படும் தற்கசயலொன
ஒன்றுகூடல் ளுக்கு தவட
– உணை ங் ள் மற்றும் பொர் ரபொன்ைைற்றுக் ொன ஒழுங்கு விதி ள்:
- உணை ங் ள் மற்றும் பொர் ளில் இருப்பதற் ொன டப்பொடு: உணவும் குடிபொனங் ளும்
இருக்வ யில் மட்டுரம உட்க ொள்ள அனுமதிக் ப்படுகின்ைது
- உணை ங் ளில் ஆ க்கூடியது ஒரு ரமவசயில் நொன்கு நபர் ள் (பிள்வள ளுடன்
குடும்பங் ளுக்கு விதிவிலக்கு )
- கிளப், டிஸ்ர ொரதக் மற்றும் நடன விடுதி ள் ரபொன்ைன இயங்குைதற்கு தவட
- உணை ங் ள் மற்றும் பொர் ளில் 23.00–06.00 மணித்தியொலங் ள் தவட கசய்யப்பட்ட
ரந ங் ளொகும்.
– விவளயொட்டு மற்றும் லொச்சொ (நி ழ்ச்சி ள்) க் ொன ஒழுங்கு விதி ள்:
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- ஓய்வுரந விவளயொட்டு:15 நபர் ளுக்கு ரமற்ப்பட்டைர் ளுடன் கூடிய
நடைடிக்வ ளுக்கு தவட, கதொடர்பு விவளயொட்டுக் ளுக்கு தவட, உள்ள ங்
அ ங் ங் ளில் மு க் ைசம் அணிதலும் இவடகைளிவயக் வடப்பிடித்தொலும்
கசல்லுபடியொகின்ைது, கைளிரய மு க் வ்சம் அணிதல் அல்லது இவடகைளி; ட்டொயப்
பொடசொவல ளில் சிறுைர் ள் கதொடர்ந்தும் ட்டுப்பொடு ள் இன்றி விவளயொட்டில் ஈடுபட
முடியும்.
- லொச்சொ ம் (இவச, நொட ம், நடனம் மற்றும் இவை ரபொன்ைன ): சொதொ ண மனித
நடமொட்டமுள்ள பகுதியில் 15 நபர் ள் ைவ க்கும் பங்குபற்றும் நடைடிக்வ ள்
மு க் ைசத்து ொன டப்பொடு மற்றும் இவடகைளிவய வடப்பிடித்தல் ரபொன்ை
விதி ளின் கீழ் அனுமதிக் ப்படுகின்ைது. துவைசொர் நிபுணத்துை பகுதி ளில் ஒத்திவ
மற்றும் நி ழ்ச்சி ளுக்கு அனுமதி உள்ளது
- பொட ர் ள் (ர ொ ஸ்)ரமவட ளில் ரதொன்றும் நி ழ்ச்சி ள் தவடகசய்யப்பட்டுள்ளன,
கதொழில்முவை (ர ொ ஸ்) பொட ர் ளுடன் மட்டுரம ஒத்திவ அனுமதிக் ப்படுகிைது.
– பல் வலக் ழ ங் ளிலும் உயர் ல்லூரி ளிலும் கதொவலதூ க் ற்ைல்
– சொத்தியமொயின் வீட்டு அலுைல த்தில் ரைவல கசய்யவும்.
– நொட்டினுள் பி யொணித்து ைருபைர் லளுக்கு சுய தனிவமப்படுத்தலுக் ொன டப்பொடு
குறிப்பு: குறிப்பிட்ட மொநிலங் ளில் டுவமயொன ஒழுங்கு விதி ள் கசல்லுபடியொன்கின்ைன.

1. கதொற்றிப்ப வுதலும் அபொயங் ளும்
1.1

ஏன் இச் சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி ள் மி முக்கியமொனவையொகும்?
இப்புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் க்கு எதி ொ மனிதனிடத்தில் இன்னும் ரநொகயதிர்ப்பு சக்தி
இல்வல என்பதுடன் இது ஒரு முற்றுலும் புதிய வை ஸ் ஆகும். இது அதி ரநொய் வளயும்
கதொற்றுக் வளயும் ஏற்படுத்த ைல்லது. எனரை நொம் அவனைரும் இப் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ்
கதொற்றிப்ப வும் ரை த்வத முடியுமொனைவ குவைக் ரைண்டும்
விரசடமொ ரமொசமொ ரநொய்வைப்படக்கூடிய ஆபத்பதுள்ள நபர் வள நொம் ட்டொயமொ
பொது ொக் ரைண்டும் (கீழ்ைரும் வினொக் வள பொர்க் வும் → யொர் விரசடமொ
(பொதிப்புக்குள்ளொகி) ஆபத்திலுள்ளைர் ள் விரசட (பொதிப்புக்குள்ளொகி)
ஆபத்திலுள்ளைர் ள் யொர்? ).

1.2

விரசட (பொதிப்புக்குள்ளொகி) ஆபத்திலுள்ளைர் ள் யொர்?
விரசட பதிப்பிலுள்ளைர் ள்:
– ைரயொதிபர் ள் (புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் கதொற்று ஏற்ப்பட்டு அதன் விவளவினொல்
ஏற்படும் அபொயம் எவ்ைளவுக்கு ஒருைர் அதி ம் முதுவமயடந்துள்ளொர ொ அவ்ைளவுக்கு
அதி மொகும்) . 50 ையதிலிருந்து வைத்தியசொவலயில் அனுமதிக் ப்படுபைர் வீதம்
அதி ரிக்கின்ைது. ஏற் னரை ரநொய் ள் இருப்பின் இவ் ஆபத்து ரமலும் அதி ரிக்கின்ைது)
– ர்ப்பிணிப் கபண் ள்
– கீழ்ைரும் ஏற்க் னரை ரநொய்ைொய்ப்பட்டுள்ள ையதொனைர் ள்:
- இ த்த உயர் அழுத்தம்
- இருதய மற்றும் குருதிச் சுற்ரைொட்ட ரநொய் ள்
- நீரிழிவு (சர்க் வ ) ரநொய்
- நொள்பட்ட சுைொச ைழி ரநொய் ள்
- புற்று ரநொய்
- ரநொய் எதிர்ப்புசக்திவய பலவீனமொக்கும் ரநொய் ளும் சிகிச்வச முவை ளும்
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- அதிகூடிய உடல் எவட (க ொழுப்வப நொடுதல் , BMI 40 அல்லது அதற்க்கு ரமல்)
நீங் ள் அதி ம் பொதிக் பட்ட நபர் ளுக்குரியைர் ளொ என்பதில் உங் ளுக்கு சந்ரத ம் இருப்பின்,
கமடிக் கெல்ப் ஐ அல்லது ப மரிப்பலர் வள அணுகுங் ள்.
நொம் அவனைரும் இச் சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி வள வடப்பிடிப்ரபொமொயின், ரமற்படி
நபர் வளயும் நொம் நன்கு பொது ொக் முடியும். இதன் மூலமொ டுவமயொ
ரநொய்வைப்பட்டைர் ள் மருத்துைமவன ளில் கதொடர்ந்தும் நன்ைொ சிகிச்வசவய
ரமற்க ொள்ைதற்கு நொம் எமது பங் ளிப்வப ைழங் முடியும் . ஏகனனில் அதி தீவி சிகிச்வசப்
பிரிவு ளில் சிகிச்வசயளிப்பதற்க் ொன அவை ள் மற்றும் கசயற்வ ச் சுைொசக் ருவி ள் மி வும்
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிரலரய உள்ளன.

1.3

நீங் ள் அதி பொதிப்புக்குள்ளொகிய நபர் வளச் ரசர்ந்தை ொ? இவ்ைொறு உங் வள
நீங் ள் பொது ொத்துக் க ொள்ளலொம்.
உங் வள நீங் ள் சிைந்த முவையில் பொது ொப்பதற் ொன ைழி, சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி வள
ண்டிப்பொ நீங் ள் வடப்பிடிப்பதொகும். இதற்கு கீழ்ைரும் பரிந்துவ ள்
கசல்லுபடியொகின்ைன:
– உங் ள் வ வள ஒழுங் ொ வும் நன்ைொ வும் சைர்க் ொ த்தினொல் ழுவுங் ள்.
– மற்வைய நபர் ளுடன் இவடகைளிவயக் வடப்பிடியுங் ள் (ஆ க்குவைந்தது 1,5 மீட்டர்).
– மு க் ைசத்துக் ொன டப்பொட்டு ஒழுங்கு விதி வள பின்பற்றுங் ள். 1,5 மீட்டர்
இவடகைளிவய நீங் ள் வடப்பிடிக் முடியொதவிடத்தில், மு க் ைசத்வத அணியுங் ள்.
– உங் ள் நண்பர் ள் மற்றும் குடும்பத்தினவ நீங் ள் சந்திப்பதொயினும் கூட, சு ொதொ மற்றும்
நடத்வத விதி வளக் வடப்பிடியுங் ள். உதொ ணமொ உணவை கைளிரய எடுப்பதொயினும்
கூட, ஒர
ண்டி ரபொன்ைைற்வைப் கதொடொதிருப்பதுடன் ஒர கிளொஸில் குடிக் ொதிருத்தல்
ரபொன்ைன.
– கபரியளவிலொன மனித ஒன்று கூடல் வள தவிர்த்துக் க ொள்ளுங் ள். அதி நபர் ள்
ஒன்றுரசரும் இடங் ளொகிய சனநகநரிசல் ரந ங் வளத் தவிர்த்துக் க ொள்ளுங் ள்.
(உதொ ணமொ கபொதுப் ரபொக்குை த்தில் அல்லது புவ யி த நிவலயங் ளில் ரைவலக்குச்
கசல்லும் பணியொளர் ள் அதி ம் ஒன்றுரசரும் ரந ங் ள் மற்றும் சனிக்கிழவமயில்
சொமொன் ள் ைொங்குதல் ரபொன்ைன ).
உங் ளுக்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ரமற்ப்பட்ட ரநொய் அறிகுறி ள் இருப்பின், (வினொவைப்
பொர்க் வும் → புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொய் ஏற்படும் கபொழுது எவ்ைொைொன
அறிகுறி ள் ஏற்படுகின்ைன) அவ்ைொைொயின் உடனடியொ மருத்துைவ வைத்தியசொவலவய
அவழப்பதுடன் உங் வள பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்த விடுங் ள். ைொ இறுதி நொட் ள் என்ைொலும்
கூட. உங் ள் அறிகுறி வள விபரிப்பதுடன், நீங் ள் விரசடமொ பதிக் ப்பட்ட நபர் வளச்
ரசர்ந்தைர் என்பவத கூறுங் ள்.

1.4

நீங் ள் ர்ப்பம் தரித்துள்ளீர் ள் என்பதுடன் விரசடமொ ர ொவிட்-19 இனொல்
டுவமயொ ரநொய்ைொய்ப்படுைதற் ொன சொத்தியக்கூறு அதி ம் உள்ளது. நீங் ள்
எதவன ைனத்தில் க ொள்ள ரைண்டும்?
நீங் ள் ர்ப்பம் தரித்திருப்பின், புதிய க ொர ொன வை ஸ் இனொல் கதொற்றுதலுக்குள்ளகுைதிலிருந்து
முடியுமொனைவ உங் வளப் பொது ொக் ரைண்டும். எனரை விரசடமொ அதி ம் பொதிக் ப்
பட்டைர் ளுக் ொன எமது பரிந்துவ வள வடப்பிடிக்குமொறு நொம் உங் லளுக்கு அறிவுறுத்துகின்ரைொம்.
(ரமல் கூைப்பட்ட வினொவைப் பொர்க் வும் → நீங் ள் விரசடமொ அதி ம் பொதிக் ப்பட்ட நபர் வளச்
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ரசர்ந்தை ொ நீங் ள் அதி பொதிப்புக்குள்ளொகிய நபர் வளச் ரசர்ந்தை ொ? இவ்ைொறு உங்

பொது ொத்துக் க ொள்ளலொம்.

வள நீங் ள்

).

பெடலத்தலத்தில் உங்கள் வதொழில் ெழங்குனர், கர்ப் மொன வ ண்ணொன உங்கடை இப் புதிை
வகொரைொனொ டெரஸ் வதொற்றொமல் ொதுகொக்க தொய்மொர் ொதுகொப்பு ஒழுங்குவிதிகளின்டி
கைடமப் ட்டுள்ைொர். இது இைலொதிருந்தொல், உங்கள் வதொழில் ெழங்குனர் உங்களுக்கு அதற்குப்
திலொன பெடலடை ெழங்க பெண்டும். தற்ெமைம் வதொைர்ந்து பெடல வெய்ை முடிைொவிட்ைொல்
உங்கள் கர்ப் கொல டெத்திைர் உங்களுக்கு வதொழில் வெய்ைத் தடைவிதிக்கலொம்..
நீங்கள் கர்ப் மொக இருந்தொல், புதிை ஆய்வுகளின் டி, விபெைமொக நீங்கள் உைற் ருமனொக, ெைது
அதிகமொனெரொக அல்லது குறிப்பிட்ை பநொய்கள் இருப்பின் இந்பநொைொன புதிை வகொபரொனொ
டெரஸ் ஒரு கடினமொன நிடலக்கு உங்கடை இட்டுச்வெல்லலொம். தற்ப ொது கர்ப் கொலம் மற்றும்
பகொவிட்-19 குறித்து ல பகள்விகள் விடையில்லொமபலபை உள்ைன. இருப்பினும் தொய் மற்றும்
பிள்டை மிகவும் கெனத்துைன் ொதுகொக்கப் ை பெண்டும்.
தற்ெமைம் உங்களுக்கு பநொய் அறிகுறிகள் வதன் ட்ைொல், உைனடிைொக உங்கள் மொதர் டெத்திைடர
வதொடலப சியில் அடழத்து, பதடெப் டும் நவடமுவைகள் குறித்து ரபசுங்கள். அத்துடன்
பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள்.

1.5

புதிய வகொபரொனொ டெரஸ் எவ்ெொறு வதொற்றுகிறது?
கநருக் மொனதும் நீண்ட ரந மொ வும் கதொடர்பிலிருக்வ யில் இவ் வை ஸ் அதி மொ
கதொற்றுகின்ைது: கதொற்றுதலுக்குள்ளொகிய ஒரு நபரிலிருந்து 1,5 மீட்டர் இவடகைளிக்குள்
பொது ொப்பு (மு க் ைசம்) இல்லொதிருக்கும் பட்சத்தில் (பொது ொப்பு: இருைரும் மு க் ைசம்
அணிந்திருக்கின்ைனர்). எவ்ைளவுக்கு இைர் ள் கநருக் மொ வும் நீண்ட ரந மும் உள்ளனர ொ,
அவ்ைளவுக்கு அைர் ள் கதொற்றுக்குள்ளைதற் ொன சொத்தியக்கூறு அதி மொகும்.
புதிை வகொபரொனொ டெரஸ் பின்ெருமொறு வதொற்றிக்வகொள்ைலொம்:
– சிறு துளி ள் மற்றும் (ைளிமண்டல) எச்சில் சொ ல் ள் ஊைொ : ரநொய்

கதொற்றுக்குள்ளொகியைர் ள் சுைொசிக்கும் கபொழுது, இருமும் கபொழுது, ரபசும் கபொழுது,
அல்லது தும்மும் கபொழுது, வெளிெரும் வை ஸ் உள்ள நுண் துளிகள் ரந டியொ மற்வைய
அண்மித்திருக்கும் (<1,5 m) மனிதர் ளின் மூக்கு, ெொய் மற்றும் கண்கள் ரபொன்ைைற்றின்
கமன்சவ்வு ளினூடொக அைர்களின் உைலில் உழ்நுடையும்.
– இவ் நுண்துளி ளிநூடொ (ஆர ொகசொல்) சற்று கதொவல தூ த்தில் ப வுதலும்
சொத்தியமொகுமொயினும், இது அடிக் டி நவடகபறுைதில்வல. இம் முவையிலொன
கதொற்றிப்ப வுதல் குறிப்பொ தீவி மொன சுைொசம் அைசியமொகும் கபொழுதுள்ள
நடைடிக்வ ளில் ஒரு பங் ளிப்வப க ொண்டிருக் லொம். உதொ ணமொ உடல்ைலுவைப்
பயன்படுத்தி ரைவல கசய்யும் கபொழுது, விவளயொட்டு, சத்தமொ ப் ரபசும் கபொழுதும்
பொடும் கபொழுதும் இவ்ைொறு ைருகின்ைது. இரத நிவலவம ரமொசமொன ொற்ரைொட்டம்
அல்லது ொற்ரைொட்டமின்றிய அவையில் நீண்ட ரந ம் தங்கியிருந்தொலும் இது கபொருந்தும்,
குறிப்பொ அவை ள் சிறிதொ இருக்கும் பட்சத்தில்..
– ரமற்ப ப்புக் ள் மற்றும் வ ள் ஊடொ : கதொற்றுக்குல்லொகிய நபர் ள் தும்மும் கபொழுதும்
இருமும் கபொழுதும் கதொற்ைக்கூடிய சிறு துளி ள் அைர் ளது வ ளில் அல்லது
அண்மித்துள்ள ரமற்ப ப்புக் வளச் கசன்ைவடகின்ைன. ரைகைொரு நபர் இச் சிறு துளி வள
வ யொல் கதொட்டு பின்னர் மூக்கு, ைொய் மற்றும் ண் வள கதொடும் ரபொது அைவ இது
கதொற்ைலொம்.
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1.6

கதொற்று ஏற்ப்பட்டதிலிருந்து ரநொய் ஏற்ப்படுைதற்க்கு எவ்ைளவு ொலம்
எடுக்கின்ைது? மற்றும் எப்கபொழுதிலிருந்து ஒருைர் கதொற்வை ஏற்படுத்தக்கூடியைர் ?
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இன் «அவட ொக்கும் ொலமொகிய (Inkubationszeit)» 5 நொட் ளொகும்,
அதொைது கதொற்று ஏற்பட்டதற்கும் முதலொைது ரநொய் அறிகுறி கைளிப்பட்டதற்குமிவடயிலொன
ொல இவடகைளியொகும். இது 14 நொட் ள் ைவ நீடிக் லொம்.
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொய்ைொய்ப்பட்ட ஒருைர், நீண்ட ொலத்துக்கு
கதொற்ைக்கூடுயை ொக் இருப்பர்.:
– கதொற்ைக்கூடிய ொலப்பகுதியின் கதொடக் ம்: அறிகுறி ள் கைளிப்படுைதற்கு 2 நொட் ள்
முன்னர். அதன் கபொருள் யொகதனில், ஒருைர் ரநொயுற்றிருப்பதொ உணரும் முன்ரப மற்வைய
நபர் ளுக்கு கதொடவ ஏற்படுத்தலொம்.
– ஒருைருக்கு ரநொய் அறிகுறி ள் இருக்வ யில். இதன் கபொழுதுதொன் ஒருைர் மி அதி ம்
கதொற்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதொ இருக்கின்ைொர்.
– கதொற்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ொலப்பகுதியின் நிவைவு : ரநொய் இரலசொன ரபொக்வ
க ொண்டிருப்பின் «கதொற்வை ஏற்படுத்துைதற் ொன தன்வம» அறிகுறி ள்
கதொடங்கியதிலிருந்து 10 நொட் ள் ழித்து நன்ைொ க் குவைகின்ைது. எனரை சுட்டுவி ல்
விதியொ இவ்ைொறு கசல்லுபடியொகின்ைதுl:அறிகுறி ள் கதொடங்கியதிலிருந்து 10 நொட் ளின்
பின் கதொற்று ஏற்படும் ொலப்பகுதி நிவைவுக்கு ைருகின்ைது. ரநொயின் ரபொக்கு டுவமயொக்
இருக்கும் பட்சத்தில், ரநொய்ைொய்ப்பட்ட நபர் நீண்ட ொலத்துக்கு கதொற்வை
ஏற்ப்படுத்தக்கூட்டியை ொ இருக் லொம் என்பதற் ொன சொன்று ள் உள்ளன.
முழுக் ொலப்பகுதியிலும் முக்கியமொனது: மற்வைய நபர் ளுடனொன தூ த்வத 1,5 மீட்டர்
இவடகைளி உலொதொ க் வடபிடிப்பதுடன் சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி வளயும்
பின்பற்றுங் ள்.

2. அறிகுறி ள், ரநொய் நிர்ணயம் மற்றும் சிகிச்வச
2.1

புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் ரநொயுற்றிருக்கும் கபொழுது எவ்ைொைொன அறிகுறி ள்
ஏற்படுகின்ைன?
ர ொவிட் -19 இன் அறிகுறி ள்:
கீழ்ைரும் அறிகுறி ள் அரன மொ ரதொன்றுகின்ைன:
– கதொண்வட ரநொவு
– இருமல் (அரன மொ ைைண்ட)
– மூச்சுத்திணைல்
– மொர்பவைப் பகுதியில் ரநொவு
– ொய்ச்சல்
– திடீக ன ஏற்ப்படும் சுவை மற்றும் ைொசவனப் புலன் இழப்பு
தவி வும் கீழ்ைரும் அறிகுறி ளும் ஏற்படுைதற்கு சத்தியம் உள்ளது :
– தவலயிடி (தவல ைலி)
– கபொதுைொன பலவீனம், உடல்ரசொர்வு
– தவச ைலி
– தடிமல்
– இவ ப்வப-குடல்-அறிகுறி ள் (குமட்டல் , ைொந்தி, ையிற்ர ொட்டம், ைொயிற்று ைலி)
– ரதொலில் ஏற்ப்படும் பருக் ளுடன் கூடிய கசொறிவு
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ர ொவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் தீவி மொனதொ வும் இரலசொனதொ வும் வித்தியொசமொனவையொ
இவ்ைொைொன சந்தர்ப்பத்தில் நீங் ள் இருக் லொம். நுவ யீ ல் கதொற்று ரபொன்ை சிக் ல் ளும்
ஏற்படக்கூடிய சொத்தியக்கூறு ள் உள்ளன.
உங் ளுக்கு ர ொவிட்-19 இன் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறி ள் இருக்குமொயின், நீங் ள் அரன மொ
க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொயுற்றிருக்கிறீர் ள். இவ்ைொைொன சந்தர்ப்பத்தில் நீங் ள்
உடனடியொ உங் வள பரிரசொதவனக்கு உள்படுத்துைதுடன் கீழ்ைரும் வினொவுக் ொன
பரிந்துவ வள ட்டொயமொ வடப்பிடியுங் ள் (→ ர ொவிட்-19 இற் ொன அறிகுறி ள்
ஏற்படும்கபொழுது நொன் எவ்ைொறு நடந்து க ொள்ைது? )

2.2

ர ொவிட்-19 இற் ொன அறிகுறி ள் ஏற்படும்கபொழுது நொன் எவ்ைொறு நடந்து
க ொள்ைது?
உங் ளுக்கு ர ொவிட்-19 இனொல் அடிக் ொடி ஏற்ப்படும் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறி ள்
இருக்குமொயின், நீங் ள் அரன மொ க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொயுற்றிருக்கிறீர் ள்.
இவ்ைொைொன சந்தர்ப்பத்தில் நீங் ள் ட்டொயமொ கீழ்ைரும் அறிவுவ வளக் டிப்பிடிக்
ரைண்டும்:
– கதொடர்பு வளக் குவைத்தல்: வீட்டில் இருப்பதுடன் மற்வைய நபர் ளுடனொன ச ல
கதொடர்பு வளயும் தவிர்த்துக் க ொள்ளுங் ள்.
– பரிகசொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள்: உடனடியொ ரை உங் வள பரிகசொதவனக்கு உட்படுத்த
விடுங் ள். (வினொவை பொர்க் வும் → எங்ர நொன் என்வன பரிரசொதவனக்குட்படுத்த
விடலொம் எங்ர நொன் என்வன பரிகசொதனவனக்கு உட்படுத்த முடியும்? )
– பரிரசொதவன முடிவு ைரும்ைவ : வீட்டில் இருப்பதுடன் தனிவமப்படுத்தளுக் ொன
பரிந்துவ வள பின்பற்றுங் ள் (www.bag.admin.ch/migration-covid-en).
Vபரிரசொதவன முடிவு ைரும்ைவ மற்வைய நக்பர் ளுடனொன ச ல கதொடர்பு வளயும்
தவிர்த்துக்க ொள்ளுங் ள்.
எவ்ைொறு நீங் ள் ரமற்க ொண்டு கசயல்பட ரைண்டுகமன்பதில் நீங் ள் நிச்சயமற்றிருப்பின்:
– பரிரசொதனிக்கு பரிந்துவ த்தல்: க ொர ொனொ வை ஸ்-ரசொதவனவய கசய்யுங் ள்
(check.bag-coronavirus.ch) அல்லது ஒரு மருத்துைவ கதொவலரபசியில் அவழயுங் ள்.
எல்லொக் ர ள்வி ளுக்கும் ஆன்வலன்-கசக் இல் பதிலளியுங் ள் அல்லது சொத்தியமொன
அளவு சிைப்பொ கதொலகபசியூடொ . முடிவில் என்ன கசய்ய ரைண்டுகமன்ை நவடமுவை
பரிந்துவ ஒன்வை கபற்றுக்க ொள்வீர் ள், அைசியமொயின், பரிரசொதவனக்கு உங் வள
உள்படுத்த ரைண்டுகமன்ை பரிந்துவ வய. க ொர ொனொவை ஸ்-கசக் அல்லது உங் ள்
மருத்துைர் பரிந்துவ க்கும் பட்சத்தில், உடனடியொ உங் வள நீங் ள் பரிரசொதவனக்கு
உள்படுத்துைதுடன் ,
பரிரசொதவன முடிவு இறுதியில் கிவடக்கும் ைவ , வீட்டில் இருங் ள்.
– பரிரசொதவனக்கு பரிந்துவ க் ப்படொத பட்சத்தில்: உங் ள் ரநொய் அறிகுறி ள் மற்றும்
பு ொர் ள் சிலரைவள ளில் க ொர ொனொ வை ஸுடன் சம்பந்தமின்றி இருந்தொளுக் கூட,
அைற்வை நீங் ள் தீவி மொ எடுத்துக் க ொள்ளுங் ள். ரதவை ஏற்பொட்டின் உங் ள்
மருத்துைவ கதொவலரபசியில் அவழயுங் ள். அறிகுறி ள் தணிந்த பின்னர் 24
மணித்தியொலங் ள் ைவ வீட்டில் இருங் ள். சுைொசைழி ரநொய் ள் மற்றும் தடிமல்
ரபொன்ைைற்வ ப் ரபொன்ரை இதற்கும் பரிந்துவ க் ப்படுகின்ைது.
நீங் ள் விரசடமொ பொதிக் ப்பட்ட நபர் வளச் ரசர்ந்தை ொயின், இது கசல்லுபடியொகும்: ர ொவிட்19 இன் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறி ளின் ஏற்படும்கபொழுது, உடனடியொ ஒரு மருத்துைவ
அல்லது வைத்திய சொவலவய கதொவலரபசியில் அவழயுங் ள் (ைொ இறுதியிலும் கூட) அத்துடன்
உங் வள நீங் ள் பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள்.
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2.3

க ொர ொனொ வை ஸ்-ரசொதவன என்ைொல் என்ன?
க ொர ொனொ வை ஸ்-ரசொதவனவய www.check.bag-coronavirus.ch/screening இன் கீழ் ஒரு
சில வினொக் ளுக்கு பதிலளித்தவுடன், சு ொதொ த்துவையின் மத்திய அலுைல கசயல்பொட்டு
பரிந்துவ ஒன்றினொல் நீங் ள் கபற்றுக்க ொ
ள்வீர் ள் (ரேர்மன், பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கமொழி மற்றும் ஆங்கிலம் ரபொன்ைைற்றில்).
ைொட்ற் மொநிலத்திட் இவணயத்தளப் பக் த்தில் www.coronavirus.unisante.ch/evaluation
இன் கீழ் க ொர ொனொ-ரசொதவன (Corona-Check) ஐக் ொண்பீர் ள்.
க ொர ொனொ-ரசொதவன நிபுணத்துை மருத்துை ஆரலொசவன, ரநொய் நிர்ணயம் அல்லது
சிகிச்வசவய ஈடு கசய்ய மொட்டொது. இச் ரசொதவனயில் விபரிக் ப்பட்ட அறிகுறி ள் ரைறு
ரநொய் ளுடன் கூட கதொடர்பு பட்டிருக் லொம் என்பதுடன் அைற்றுக்கு ரைறு ைழியில்
வ யொளப்பட ரைண்டிய அைசியம் ஏற்ப்படுகின்ைது .
டுவமயொன அறிகுறி ள் ஏற்ப்பட்டு அவை ரமொசமவடைதுடன் உங் ளுக்கு
அவமதியின்வமவய ( ைவலவய) ஏற்படுத்தினொல், எப்கபொழுதும் ஒரு மருத்துைவ
அணுகுங் ள். ைொ இறுதியிலும் கூட.

2.4

எனது 12 ெைதுக்குக் குடறெொன பிள்டைக்கு அறிகுறிகள் உள்ைன. நொங்கள் எவ்ெொறு
நைந்து வகொள்ை பெண்டும்? பிள்டை ொைெொடலக்கு அல்லது ரொமரிப்புக்
குழுவிற்கு வெல்லலொமொ?
தற்ப ொடதை கண்ைறிதலின் பிரகொரம் பிள்டைகளுக்கும் புதிை வகொபரொனொ டெரஸ்
வதொற்றிக்வகொள்ைலொம். 12 ெைதுக்குக் குடறெொன பிள்டைகடை இடைபைொர்கள் மற்றும்
வ ரிபைொர்களுைன் ஒப்பிடும்ப ொது குடறந்தைவு அறிகுறிகள் மற்றும் டெரடெ மிகக்
குடறெொகபெ பெறு ந ர்களுக்குப் ரப்பும் தன்டம உள்ைது..
நிடலடம 1: பிள்டை மற்றும் வநருக்கமொன வதொைர்பு ந ருக்கு அறிகுறிகள் உள்ைன
உங்கள் பிள்டை ஒரு ந ருைன் வநருங்கிை வதொைர்பில் இருந்து, வகொபரொனொ டெரஸ்
வதொற்றியிருக்கக்கூடிை அறிகுறிகள் வதன் ட்ைொல் (12 ெைதுக்கு பமற் ட்ைெர்கள்). இந்த
பெடையில் அந்த வநருக்கமொக இருந்த ந ருக்கு இைம்வ றும் பமலதிக ரிபெொதடனகளிபலபை
தங்கியுள்ைது:
– வநருங்கியிருந்த ந ருக்கு ரிபெொதடனயில் ெொதகமொக இருந்தொல்: பிள்டை வீட்டில் இருக்க
பெண்டும் மற்றும் பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைருைன் கடதத்து ரிபெொதிக்க பெண்டும்.
பமலதிக நைெடிக்டககள் குறித்து பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைரிைமிருந்து தகெல்கடைப்
வ ற்றுக்வகொள்வீர்கள்.
– வநருங்கியிருந்த ந ருக்கு ரிபெொதடனயில் ொதகமொக இருந்தொல்: 24 மணித்திலொைத்தின்
பின்பு பிள்டைக்கு கொய்ச்ெல் இல்லொதிருந்து அல்லது இருமல் நன்கு குணமடைந்திருப்பின்
உங்கள் பிள்டை ொைெொடலக்கு அல்லது ரொமரிப்பு நிடலைத்திற்கு மீண்டும் ெரலொம்
நிடலடம 2: பநொயுற்றெருைன் எவ்வித வதொைர்பும் இல்டல, பிள்டைக்கு அறிகுறிகள் உள்ைன
உங்கள் பிள்டைக்கு புதிை ர ொவிட்-19 பநொய் வதொற்றியுள்ை அறிகுறிகள் உள்ைன, ஆனொல் பநொய்
அறிகுறியுள்ை எெருைனும் வநருங்கிை வதொைர்பு இருக்கவில்டல (12 ெைதுக்கு
பமற் ட்ைெர்கள்). இந்த பெடையில் அறிகுறிகள் மற்றும் பிள்டையின் உைல்நல நிடலடமயில்
பமலதிக நைெடிக்டககள் தங்கியுள்ைன:
– உங்கள் பிள்டைக்கு இலகுெொன தடிமல் கொய்ச்ெல் அறிகுறிகள் உள்ைன (தடிமல் மற்றும்
/அல்லது வதொண்டைபநொவு மற்றும் /அல்லது இலகுெொன இருமல்) மற்றும் வ ொதுெொன
நல்ல ரத ொர ொக்கிய நிடல: உங்கள் பிள்டை வதொைர்ந்தும் ொைெொடலக்கு அல்லது
ரொமரிப்பு நிடலைத்திற்கு வெல்லலொம்.
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– உங்கள் பிள்டைக்கு கொய்ச்ெல் உள்ைது மற்றும் வ ொதுெொக மிகவும் நல்ல நிடலடம உள்ைது:
உங்கள் பிள்டை வீட்டில் இருக்க பெண்டும். 24 மணித்திைொலத்தின் பின்பு கொய்ச்ெல்
இல்லொதிருந்தொல் பிள்டை ொைெொடலக்கு அல்லது ரொமரிப் நிடலைத்திற்கு வெல்லலொம்.
மூன்று நொட்களுக்கு அல்லது அதற்கு பமல் பிள்டைக்கு கொய்ச்ெல் குடறைொதுவிடின்
பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைடரத் வதொைர்பு வகொள்ளுங்கள்,
தற்ெமைம் உங்கள் பிள்டைக்கு பமலதிக அறிகுறிகள் (ெயிறு-குைல்-பிரச்சிடனகள்,
தடலயிடி, உைல்ெலி, மணம் மற்றும் அல்லது சுடெ ஆற்றடல இழத்தல்) ஏற் ட்ைொல்,
பமலதிக நைெடிக்டககள் குறித்து பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைபரொடு கடதத்துக்
வகொள்ளுங்கள்.
– உங்கள் பிள்டைக்கு கடுடமைொன இருமல் உள்ைது மற்றும் வ ொதுெொக மிகவும் நல்ல
நிடலடம உள்ைது: உங்கள் பிள்டை வீட்டில் இருக்க பெண்டும். மூன்று நொட்களுக்குள்
இருமல் நன்கு குணமடைந்தொல், பிள்டை ொைெொடலக்கு அல்லது ரொமரிப்பு நிடலைத்திற்கு
மீைவும் வெல்லலொம். தற்ெமைம் மூன்று நொட்களுக்கு பமலொக கடின இருமல் வதொைர்ந்தும்
இருந்தொல் பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைடரத் வதொைர்பு வகொள்ளுங்கள்.
– உங்கள் பிள்டைக்கு கொய்ச்ெல் உள்ைது அல்லது கடின இருமல் மற்றும் /அல்லது மிகவும்
நலமற்ற நிடலடம உள்ைது: அடுத்த நைெடிக்டக குறித்து, நீங்கள் பநரடிைொக
பிள்டைகளுக்கொன டெத்திைடரத் வதொைர்பு வகொள்ளுங்கள்.
கிண்டர் ொர்ரடன் மற்றும் ஆ ம்பபொடசொவலயிள் உள்ள பிள்வள ளுக்கு ரநொய் மற்றும் தடிமல்
அறிகுறி ள் ஏற்ப்பட்டு அைற்வைக் வ யொள்ைதற் ொன நவடமுவை ள் பற்றிய ண்ரணொட்டம்
கதொடர்பொந கபற்ரைொர்க் ொன அறிவுறுத்தல் படிைம் ஒன்வை கேர்மன்-சுவிஸ் ஆ ம்ப பள்ளி
அதி ொரி ள் மொநொடு (DVK) ைழங்குகின்ைது: www.migesplus.ch/publikationen/vorgehenbei-krankheits-und-erkaeltungssymptomen-bei-kindern-in-kindergarten (ரேர்மன்,
பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கமொழி, அங்கிலம், ரபொஸ்னிய/குர ஷிய/ரசர்பிய கமொழி ள்,
ரபொர்த்துர ச கமொழி, ஸ்பொனிய கமொழி, அல்ரபனிய கமொழி, அர பிய கமொழி, தமிழ்,
ரிக்ரைனிய கமொழி மற்றும் துருக்கிய கமொழி ளில்).

2.5

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் மூலமொ ரநொயுற்றிருப்பின் எவ்ைொறு
சிகிச்வசயளிக் ப்படுகின்ைது?
இதுைவ க்கும் க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொயுற்ைைர் ளுக்க ன சிகிச்வச எதுவும் இல்வல.
சிகிச்வசயொனது ரநொயறிகுறி வள குவைப்பதுடன் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது. மற்வைய
நபர் ளின் பொது ொப்வப ைனத்தில் க ொண்டு ரநொய்ைொய்ப் பட்டைர் தனிடமப் டுத்தி
டெக்கப் ட்டுெர். டுவமயொ ரநொய் ஏற்படுமிடத்தில் அரன மொ தீவி சிகிச்வசப் பிரிவில்
சிகிச்வசயளிக் ப்படுைதற் ொன அைசியம் ஏற்ட்படுகின்ைது. சில சூழ்நிவல ளில் கசயற்வ ச்
சுைொசம் ரதவைப்படுகின்ைது.

2.6

புதிய க ொர ொனொ வை ஸுடன் கதொடர்பில்லொத ஏதொைது பு ொர் ள், ரநொய் ள்
அல்லது அறிகுறி ள் உங் ளுக்கு உள்ளனைொ?

புதிய க ொர ொனொ வை ஸுடன் கதொடர்பில்லொத ஏதொைது பு ொர் ள், ரநொய் ள் அல்லது
அறிகுறி ள் எப்கபொழுதும் ைனத்தில் எடுத்துக் க ொள்ளப்பட்டு சிகிச்வசயளிக் ப்படரைண்டும்.
அதி ம் ொத்திருக் ொது உதவிவய நொடுங் ள். மருத்துைவ கதொவலரபசியூடொ கதொடர்பு
க ொள்ளுங் ள்.

Tamilisch / tamoul / tamil / தமிழ்

12

3. பரிரசொதவன ள்
3.1

புதிய க ொர ொனொ வை ஸுக்கு நொன் எப்ரபொது பரிரசொதவனக்குட்படுத்தப்பட
ரைண்டும்?
உங் ளுக்கு ர ொவிட்-19 இன் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ரமற்ப்பட்ட அறிகுறி ள்
இருக்குமொயின், நீங் ள் உங் வள உடனடியொ பரிரசொதனிக்குட்படுத்த ரைண்டும்.
தற்கபொழுது கசல்லுபடியொைது: ர ொவிட்-19 ரநொய் அறிகுறி ளுள்ள எல்லொ நபர் ளும்
உடனடியொ தங் வள பரிரசொதவனக் குட்படுத்த ரைண்டும். சொத்தியமொன ச ல
கதொற்றுக் வளயும் இனங் ொண்பரத இவ் உபொயத்தின் ரநொக் மொகும். இவ்ைொறு மட்டுரம
கதொற்றுச்சன்கிலித்கதொடவ இலக்கு வைத்து முறியடிக் முடியும். கபருந் கதொற்வை கைற்றி
க ொள்ைதற்கு இது மி வும் இன்றியவமயொததொகும்.
நீங் ள் எவ்ைொறு இவத முன்கனடுக் ரைண்டுகமன்பது உங் ளுக்கு உறுதியொ த்
கதரியொவிட்டொல் : நீங் ள் வீட்டிரல இருங் ள், க ொர ொனொ-ரசொதவனவய ரமற்க ொள்ளுங் ள்
(check.bag-coronavirus.ch) அல்லது மருத்துைவ கதொவலரபசியூடொ கதொடர்பு
க ொள்ளுங் ள். ஆன்வலன்-கசக் இல் எல்லொக் ர ள்வி ளுக்கும் பதிலளியுங் ள் அல்லது
கதொவலரபசியூடொ முடியுமொனளவுக்கு. முடிவில் கசயல்பொட்டுப் பரிந்துவ ஒன்வை நீங் ள்
கபற்றுக்க ொள்ைதுடன், அைசியமொயின் பரிரசொதவனக்கு உங் வள உட்படுத்த ரைண்டுகமன்ை
அறிவுறுத்தல் லுடன். க ொர ொனொ-ரசொதவன அல்லது மருத்துைர் பரிந்துவ க்கும் பட்சத்தில்
உடனடியொ உங் வள பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள், அத்துடன் பரிரசொதவன முடிவு
கிவடக்கும் ைவ வீட்டிரல இருங் ள் .

3.2

எங்ர நொன் என்வன பரிகசொதனவனக்கு உட்படுத்த முடியும்?
பரிரசொதவன வள மருத்துைர் ள், வைத்தியசொவல ள் அல்லது விரசடமொ குறிப்பிடப்பட்ட
பரிரசொதவன நிவலயங் ள் அல்லது மருந்த ங் ள் (எதிர்ம பனு -விவ வுகசொதவன)
ரமற்க ொல்ல்கின்ைன.
BAG-இவணயத்தளப் பக் த்தில் «Coronavirus: Testen» இன் கீழ் மொநிலத்திலுள்ள
பரிரசொதவனச் ரசவை ள் பற்றிய கதொடர்பு வள (லிங்க்) ொணலொம்: www.bag.admin.ch/testing

3.3

எவ்ைொைொன சந்தர்ப்பங் ளில் மத்திய அ சு ப் சீ ஆர் (PCR)-பரிரசொதவனக் ொன
கசலவு ள கபொறுப்ரபற்க்கின்ைது?
கீழ்ைரும் நிபந்தவன ளுள் ஒன்று பூர்த்தி கசய்யப்படும் பட்சத்தில், மத்திய அ சு பீ சீ ஆர் (PCR)பரிரசொதவனயினதும் (உயிரியல் மூலக்கூற்று பி சீ ஆர் -பரிரசொதவன) எதிர்ம பணு-விவ வு
பரிரசொதவனக்குமொன கசலவு வள கபொறுப்ரபற்கின்ைது:
– உங் ளுக்கு ர ொவிட்-19 உடன் கபொருந்தக்கூடிய அறிகுறி ள் உள்ளன.
– நீங் ள் கதொற்றுக்குள்ளொன நபர் ஒருைருடன் கதொடர்பிலிருந்ததொ சுவிஸ் ர ொவிட்
குருஞ்கசகசயலியிலிருந்து அறிவிப்பு ஒன்வைப் கபற்றுக் க ொள்கின்றீர் ள். ஈைொய் பற்றிய
த ைல் வள நீங் ள் சுவிஸ் ர ொவிட் குருஞ்கசயலிக் ொன மற்றும் கதொடர்பு வளத் தடமறிதல்
பக் த்திளும் கபற்றுக் க ொள்ளலொம்: www.bag.admin.ch/swisscovid-app-en
– நீங் ள் கதொற்றுக்குல்லொகிய நபர் ஒருைருடன் கதொடர்பிலிருந்து சுயதனிவமப்படுத்தலுக்கு
உட்பட்டிருப்பதனொல், மொநில அ ச மருத்துைர் உங் ளுக்கு ஒரு மருத்துை பரிரசொதவன
ரமற்க ொள்ளப்பட ரைண்டுகமன ைலியுறுத்துகின்ைொர்.
மத்திய அ சு கீழ்ைரும் சந்தர்ப்பங் ளில் பரிகசொதவனச் கசலவு வள கபொறுப்ரபற் மொட்டொது:
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– ஒரு பி யொணத்துக்கு ரநக தி ொன (கந டிவ்) பரிரசொதவன முடிகைொன்று உங் ளுக்கு
ரதவைப்படுகின்ைது.
– பரிரசொதவன உங் ள் ரைவல ைழங்குனரின் விருப்பத்தின் ரபரில் ரமற்க ொக ொள்ளப்படுகினது.
– பரிரசொதவன கைளிநொட்டில் ரமற்க ொள்ளப்படுகின்ைது.
மத்திய அ சினொல் பரிரசொதவனக் ொன கசலவு ள் கபொறுப்ரபற் ப்படொத பட்சத்தில், கசலவுத்கதொவ
பற்றி முன்கூட்டிரய அறிந்து க ொள்ளுமொறு நொம் உங் ளுக்குச் சிபொர்சு கசய்கின்ரைொம். ஏகனனில் இவை
மறுபடக்கூடியதொ இருக்கின்ைன.

4. கதொடர்பு ள் தடமறிதல், தனிவமப்படுத்தல்
மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல்
4.1

தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல் என்பதன் கபொருள் என்ன? இவ்
இரு நடைடிக்வ ளும் ஏன் அவ்ைளவு முக்கியத்துைமொ உள்ளன?
தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல் என்பன கதொற்றுச் சங்கிலித் கதொடவ
முரியடிப்பதற் ொன நடைடிக்வ ள் என்பதுடன் இவ்ைொறு புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ரமலும்
ப வுதவல ட்டுப்படுத்த்ைதொகும். கதொற்று உறுதிபடுத்தப்பட்ட ஒரு நபர் அல்லது கதொற்று
உள்ளதொ ச் சந்ரதகிக் ப்படும் நபர் வீட்டில் இருக் ரைண்டுகமன்பதுடன் மற்வைய
நபர் ளுடனொன எந்த ஒரு கதொடர்வபயும் தவிர்க் ரைண்டும். இவ்ைொறுதொன் சொத்தியமொன
அரந புதிய கதொற்றுக் ள் தவிர்க் ப்பட முடியும். இதன் மூலம் கீல்ைருஜ்ம் ஒழுங்கு விதி
ஏற்ப்படுகின்ைது:
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கபொசிடிவ் என பரிரசொதிக் ப்பட்ட நபர் ள் ட்டொயம்
தனிவமப்படுதலுக்கு உட்படுத்தபட ரைண்டும்.
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் கதொற்று ஏற்பட்டதற் ொன சொத்தியக்கூறு உள்ள நபர் ள்
ட்டொயமொ 10 நொட் ளுக்கு சுய தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட ரைண்டும். கீழ்ைரும்
சந்தர்ப்பங் ளில் கதொற்று ஏற்படுைதர்த் ொன அதி ைொய்ப்பு உள்ளன:
– புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கபொசிடிவ் என பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபர்
ஒருைருடன் கநருங்கிய கதொட பின் பின்னர். இது ஒரு கநருங்கிய கதொடர்புக்கு பின்னர் சுய
தனிவமப்படுத்தல் ஆகும் (சுருக் மொ கதொடர்பு சுய தனிவமப்படுத்தல்).
– அதி கதொற்றுள்ள ஆபத்தொன நொகடொன்றில் அல்லது பி ரதசத்தில் தங்கியிருந்த பின்னர்.
இது நொடினுள் பயணிப்பைர் ளுக் ொன சுய தனிவமப்படுத்தல் ஆகும் (சுருக் மொ பி யொண
சுய தனிவமப்படுத்தல்).
ொகணொளி: தனிவமப்படுத்தல் பற்றிய விளக் க் ொகணொளிக்குரிய லிங்க் (ரேர்மன், பிக ஞ்சு,
இத்தொலிய கமொழி, ஆங்கிலம் ரபொன்ை கமொழி ளில்): foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation
சுய தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் தனிவமப்படுத்தல் கதொடர்பொன ரமலது த ைல் வள
தனிவமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தல் பற்றிய அறிவுறுத்தல் ளில் இருந்து கபற்றுக்
க ொள்ளுங் ள்: www.bag.admin.ch/migration-covid-en
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4.2

கதொடர்பு ள்-தடமறிதல் என்ைொல் என்ன?
கதொடர்பு ள்-தடமறிதல் என்பதொன் கபொருள் கதொடர்புனபர் ளொ பின்கதொடர்ைதொகும்:
Bகதொடர்பு ள் தடமரிதலின் கபொழுது க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் கதொற்றுக்குள்ளொகிய
நபர் ளுடன் கநருங்கிய கதொடர்பு ளில் இருந்தைர் வள ரதடிக் ண்டுபிடித்தலொகும்.
கதொடர்பு ள் தடமறிதல் ஆய்வு கூடத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ர ொவிட்-19 உள்ள நபர் ள்
ச லருக்கும் அல்லது ர ொவிட்-19 அரன மொ இருக் லொகமன வைத்தியசொவலயில்
அனுமதிக் ப்பட்ட நபர் ளுக்கு சிபொர்சு கசய்யப்படுகின்ைது. கநருங்கிய கதொடர்பு நபர் வள
கபொறுப்புைொய்ந்த மொநில அ ச நிவலயம் இனங் ண்டு அைர் வள கதொடர்பு க ொள்கின்ைது.
ொகணொளி: கதொடர்பு ள் தடமறிதல் பற்றிய விளக் க் ொகணொளிக்குரிய லிங்க் (ரேர்மன்,
பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கமொழி, க ற்ரைொ ரைொமொனிய கமொழி, ஆங்கிலம், அல்ரபனிய கமொழி,
ரசர்பிய கமொழி,ரபொர்த்துர ய கமொழி, ஸ்பொனிய கமொழி ரபொன்ை): www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing
க ொர ொனொ வை ஸ் -பரிரசொதவன கபொசிடிை ஆ இருக்கும் பட்சத்தில், கதொடர்பு ள் தடமறிதல்
ஆ ம்பமொகின்ைது:
– மொநில அதி ொரி ள் கதொற்றுக்குள்ளகிய நபருடன் ஒன்று ரசர்ந்து யொருடன் அைர் கநருங்கிய
கதொடர்பில் இருந்துள்ளொர் என்பவத விசொ வண கசய்ைர்.
– இவ் அதி ொரி ள் கதொடர்பு நபர் ளுக்கு சொத்தியமொன கதொற்று பற்றியும் ரமற்க ொண்டு
கசய்ய ரைண்டியவை பற்றியும் த ைல் ைழங்குைற்..
– இன் நபர் ளுக்கு அறிகுறி ள் இல்லொவிட்டொலும் கூட, இைர் ள் சுய தனிவமப்படுத்தழில்
ட்டொயம் இருக் ரைண்டும்.
– இக் ொலப் பகுதியில் கதொற்று உருதிப்படுத்தப்படொதவிடத்து, அதி ொரி ள் சுய
தனிவமப்படுத்தவல மீண்டும் இ த்து கசய்ைர்.
சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி கதொடர்பு ள் தடமறிதலுக்கு ஒத்துவழப்பு ைழங்குகின்ைது: நொம்
கதொற்று ஏற்ப்பட்ட ஒருைருடன் கதொடர்பில் இருந்தவம பற்றி இது உறுதிப்படுத்துகின்ைது.
இதனூடொ நொம் கதொற்றிப்ப வும் சங்கிலித் கதொடவ நிறுத்த முடிகின்ைது. இவ் அத்தியொயத்வத
பொர்க் வும் → சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி (சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி
தற்ரபொதுள்ள நிவல பற்றிய குறிப்பு: கதொடர்பு ள் தடமறிதல் மொநில நியொயொதிக் தில் உள்ளது.
விடய எண்ணிக்வ அதி ரிக்கும் கபொழுது தமது ைளங் வள எவ்ைொறு பயன்படுத்துைது
என்பவத மொநிலங் ள் தீர்மொனிக்கின்ைன. எனரை தற்கபொழுது கபொறுப்பொன மொநில நிவலயம்
அண்மித்த ொலப்பகுதியில் உங் ளுக்கு அரிவிப்பதர்க்கு ைொய்ப்பில்வல என்பதுடன்
தனிவமப்படுத்தல் அல்லது சுய தனிவமப்படுத்தலுக்கு அறிவு றுத்தொது. எனரை நீங் ளொ ரை
தனிவமப்படுத்தல் அல்லது சுய தனிவமப்படுத்தலில் இருப்பது முக்கியமொகும். அத்துடன்
உங் ளுக்குர ொவிட்-19 உள்ளகதன கபொசிடிவ் ஆ பரிரசொதிக் ப்பட்திருப்பின், நீங் ளொ ரை
உங் ள் கநருங்கிய கதொடர்பு ள் பற்றி த ைல் ைழங் ரைண்டும்.

4.3

நீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்றுதலுக்குள்ளொகிய நப ர் ஒருைருடன்
கதொடர்பு வைத்திருந்தொள், நீங் ள் என்ன கசய்ய ரைண்டும்?
நீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்றுதலுக்குள்ளொகி கபொசிடிவ் என பரிரசொதிக் ப்பட்ட
நப ர் ஒருைருடன் கதொடர்பு வைத்திருந்தீர் ளொ? அப்படியொயின் உங் ளுக்குத் கதரியொமரல
அடுத்த ஒரு சில தினங் ளுக்கு நீங் ள் கதொற்வை ஏற்ப்படுத்தக்கூடியை ொ இருக் லொம். நீங் ள்
எவ்ைொறு நடந்து க ொள்ள ரைண்டுகமன்பது கபொசிடிவ் ஆ பரிரசொதிக் ப்பட்ட நபர்
உங் ளுடன் கதொடர்பில் இருந்த கபொழுது கதொடவ ப் ப ப்பக்கூடியை ொ இருந்தை ொ
என்பதிலும் அந்த கதொடர்பு கநருக் மொ இருந்துள்ளத என்பதிலும் தங்கியுள்ளது. இதற்க ன
கீழ்ைரும் ர ள்வி ளுக்கு பதிலளியுங் ள்:
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முதலொைது ர ள்வி: ரமற்படி நபர் குறிப்பிட்ட ரந ம் கதொடவ ஏற்படுத்தக்கூடியை ொ
இருந்துள்ளொ ொ?
தீர்மொனிக்கின்ை ொலப்பகுதி: ஒரு நபர் அறிகுறி ள் கதொடங்குைதற்கு 2 நொட் ள் முன்பிருந்து
அறிகுறி ள் கதொடங்கிய பின் 10 கதொற்ைக்கூடியைர். ரநொயின் ரபொக்கு டுவமயொனதொக் இருக்கும்
பட்சத்தில் ரநொயுற்ை நபர் நீண்ட ொலத்துக்கு கதொற்றும் தன்வம உள்ளை ொ இருக் லொம்.
– ரமற்படி நபருடன் நீங் ள் இக் ொலப்பகுதிக்கு முன்னர் கதொடர்பில் இருந்திருப்பின்,
கதொற்று ஒன்று ஏற்படுைதற் ொன ைொய்ப்பு இல்வல என்பதுடன் நீங் ள் சுய
தனிவமப்படுத்தலுக்கு கசல்ல ரைண்டியதில்வல.
– நீங் ள் கபொசிடிவ் என பரிரசொதிக் ப்பட்ட நபருடன் கதொற்வை ஏற்ப்படுத்தக்கூடிய
ொலப்பகுதியில் கதொடர்பில் இருந்திருப்பின், கீழ்ைரும் ர ள்வி ளுக்கு பதிலளியுங் ள்:
இ ண்டொைது ர ள்வி: ரமற்படி கதொடர்பு «கநருக் மொ » இருந்துள்ளதொ?
«கநருங்கிய கதொடர்பு» என்பது நீங் ள் உங் வள கதொற்றுதலுக்குட்படுத்தக் கூடியைொறு
பி த்திரய கதொடர்பில் இருந்தவத குறிக்கும். எவ்ைளவு நீண்ட ரந ம் நீங் ள் கபொசிடிவ் என
பரிரசொதிக் ப்பட்ட நபருடன் கதொடர்பில் இருந்தீர் ரளொ, அவ்ைளவுக்கு கதொற்ைக்கூடிய
சொத்தியக்கூறு அதி மொ உள்ளது. பொது ொப்பு ஒன்று இருந்திருக்கும் பட்சத்தில், உதொ ணமொ
பிரிக்கும் சுைர் அல்லது நீங் ள் இருைரும் மு க் ைசம் அணிந்திருபின், இது கநருங்கிய
கதொடர்பொ க் ருதப்பட மொட்டொது.
கீழ்ைரும் அடிப்பவட விதி வளக்ர ற்ைைொறு நடந்து க ொள்ளுங் ள்: நீங் ள் ரைகைொரு நபருடன்
நீண்ட ரந ம் ரபொதியளவு இவடகைளியின்றி இருந்ததுடன் பொது ொப்பு எதுவுமின்றி
இருந்துள்ளீர் ள். «நீண்ட ரந ம் » என்பதன் கபொருள் ஒரு நொளுக்கு 15 நிமிடங் ளுக்கும் ரமலொ ,
கமொத்தமொ எண்ணப்பட்ட ரந ம் (ஒட்டுகமொத்தமொ ). «ரபொதியளவு இவடகைளியின்றி»
என்பதன் கபொருள் 1,5 மீட்டருக்கு குவைைொன இவடகைளி.
ைனத்தில் எடுங் ள்: வை ஸ் இடம் நிறுத்தல் டி ொ ம் (ஸ்டொப் ைொட்ச்) இல்வல என்பது
இயல்ரப. எனரை 15 நிமிடங் ள் என்பது ஒரு ைழி ொட்டுதல் ரந ரம. கநருக் மொன இடத்தில் (உ
+ ம், ொரில்) கதொடர்பு «கநருக் மொ » இருக் லொம், இது குறுகிய ரந மொ இருப்பினும் கூட.

4.4

சுய தனிவமப்படுத்தல் ொலத்தில் நொன் அவ்ைப்ரபொது கைளிரய ரபொைதற்கு
அனுமதி உண்டொ, உலொ கசல்லுதல், புதிய ொற்வை கபறுைதற்கு அல்லது
கபொருட் வள ைொங்குதல் ரபொன்ைைற்றுக்கு?
இல்வல. சுய தனிவமப்படுத்தலின் ரநொக் ம் க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் கதொற்றிப்ப வும்
சங்கிலித் கதொடவ முறியடிப்பதொகும். எனரை நீங் ள் சுய தனிவமப்படுத்தல் ொலத்தில் ஏவனய
நபர் ளுடனொன உடல் கதொடர்பு வள தவிர்க் ரைண்டும். அதன் கபொருள் கதொவலரபசியூடொன
அல்லது ொகனொளி கதொவலரபசியூடொன சமூ த் கதொடர்பு ள் என்பைற்றுக்கு தவட
என்ைொகிவிடொது.

5.

சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி
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வ த் கதொவலரபசி ளுக் ொன சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி (ஆண்ட் ொய்டு / ஐரபொன்) என்பது
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ஏற்படும் ரநொய்த் கதொற்று ளுக் ொன கதொடர்பு வள
பின்ரனொக்கிச் கசன்று ண்டறிைதற் ொன மத்திய கூட்டொட்சி அ சின் உத்திரயொ பூர்ை தடமறிதல்
குருஞ்கசயலி ஆகும்
இக் குறுஞ்கசயலி புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ஐ ட்டுப்பொட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு தனது
பங் ளிப்வப நல்குகின்ைது. இது ைழவமயொன «கதொடர்பு ள் தடமறிதல்» ரமலதி உதவியொகும்,
அதொைது, புதிய கதொற்றுக் வள மொநிலங் ள் ஊடொ பின்கதொடர்ைதற்கு உதவியொ இருப்பதுடன்
கதொற்றிப் ப வும் சங்கிலித் கதொடவ நிறுத்துைதற்கு உதவுகின்ைது.
சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலியொனத ஆப்பிள் ஸ்ரடொர் மற்றும் கூகிள் பிரள ஸ்ரடொர்
ஆகியைற்றில் கிவடக்கின்ைன:
– Google Play Store für Android
– Apple Store für Ios

ொகணொளி: சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலிக் ொன வீடிரயொ ஐ பதிவிைக் ம் கசய்து நிறுவி
கசயல்படுத்துைதற் ொன கதொடர்பு (லிங்க்) (ரேர்மன், பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கமொழி, க ற்ரைொ
ரைொமொனிய கமொழி, ஆங்கிலம், அல்ரபனிய கமொழி, ரசர்பிய கமொழி,ரபொர்த்துர ய கமொழி,
ஸ்பொனிய கமொழி ரபொன்ை கமொழி ளில்): www.foph-coronavirus.ch/swisscovid-app/#activate

5.1

சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்சகசயலியொனது மற்வைய பொைவனயொளர் ளுடனொன
சந்திப்புக் வள இனங் ொண்பதில் எவ்ைொறு கசயல்படுகின்ைது?
குறுஞ்கசயலி கசயல்பொட்டில் இருக்கும் கபொழுது வ கதொவலரபசி ப்ளுடூத் ஊடொ
தற்கசயலொன இனங் ொணக்கூடிய குறியீடு வள அனுப்புகின்ைது (IDs). இவை நீண்ட
தற்கசயலொ ஏற்படுத்தப்பட்ட குரிஈடுத் கதொடர் ள். இவை எவ்ைவ யிலும் நபர் வளரயொ
அல்லது (ரதொவலரபசிக்) ருவிவயரயொ பின்ரனொக்கிச்கசன்று ண்டறிைதற்கு ைொய்ப்பு இல்வல.
கசயல்பொட்டில் உள்ள சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி அல்லது இணங்கிப் ரபொகின்ை
ப்க ொக்ஷிமிடி ண்டறியம் குறுஞ்கசயலி (ProximityTracing-App) ஒன்வை ஒன்று
அண்மித்திருக்வ யில், இக் ருவி ள் தமது தற்கசயலொ ஏற்படுத்தப்பட்ட அவடயொளக்
குறியீடு வள பரிமொறிக்க ொள்கின்ைன.
இவை கதொடர்பொன ரமலதி த ைல் வள உண்வமப்படிைம், சுவிஸ் ர ொவிட்
குறுஞ்கசயலியின் , www.bag.admin.ch/migration-covid-en என்ை இவணயத்தளப்
பக் த்தில் கபற்றுக்க ொள்ளலொம்
ொகணொளி: சுவிஸ் ர ொவிட் குறுஞ்கசயலி பற்றிய விளக் க் ொகனொளி (ரேர்மன், பிக ஞ்சு,
இத்தொலிய கமொழி, ரைற்ர ொ ர ொமொனிய கமொழி, ஆங்கிலம், அல்ரபனிய கமொழி, கசர்பிய
கமொழி, ரபொர்த்துர ய கமொழி, ஸ்பொனிய கமொழி ரபொன்ை கமொழி ளில்) கீழுள்ள லிங்க் இல்
நீங் ள் கபற்றுக்க ொள்ளலொம்: www.foph-coronavirus.ch/downloads/#swisscovid

5.2

கதொற்று ஒன்று ஏற்ப்படுைதற் ொன சொத்தியக்கூறு உள்ளதொ சுவிஸ் ர ொவிட்
குறுஞ்கசயலி எனக்கு அறிவிக்கும் பட்சத்தில், நொன் என்ன கசய்ய ரைண்டும்?
தயவு கசய்து குறுஞ்கசயலியிலுள்ள பரிந்துவ வளப் பின்பற்றுங் ள்:
– சொத்தியமொனகதொரு கதொற்றின் பின்னர் 10 நொட் ள் ைவ உங் ள் தனிப்பட்ட கதொடர்பு வள
தவிர்த்துக் க ொள்ைதன் மூலம் உங் ள் சுற்றுபுைத்வத பொது ொத்துக் க ொள்ளுங் ள் .
– இன்ரபொவலன் சுவிஸ் ர ொவிட் (Infoline SwissCovid) ஐ அவழத்து ட்டனமின்றிய
பரிரசொதவன ஒன்வைச் கசய்ைது மற்றும் கதொடர்பு வளத் தவித்தல் பற்றிய வினொக் ளுக்கும்
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ஆரலொசவனவயப் கபற்றுக்க ொள்ளுங் ள். இதற் ொன கதொவலரபசி இலக் த்திவன நீங் ள்
உரிய சந்தர்ப்பத்தில் குறுஞ்கசயளியில் பதியும் ரபொழுது கபற்றுக்க ொள்ளலொம்.
ர ொவிட்-19 இற் ொன அறிகுறி ள் உங் ளுக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில், நீங் ள் உடனடியொ உங் வள
பரிரசொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள். (ர ள்விவய பொர்க் வும் → புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ரநொய்
எற்படும் பட்சத்தில், எவ்ைொைொன அறிகுறி ள் ஏற்படுகின்ைனபுதிய க ொர ொனொ
வை ஸினொல் ரநொயுற்றிருக்கும் கபொழுது எவ்ைொைொன அறிகுறி ள் ஏற்படுகின்ைன?)

6. மு க் ைசங் ள்
சுவிஸ் இல் அரந மொன இடங் ளில் மு க் ைசம் அணிதல் ட்டொயமொகும் (கீழ்ைரும்
ர ள்விவயப் பொர்க் வும் → எங்ர மு ைசத்துக் ொன டப்பொடு Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.).
கபொதுைொ கசல்லுபடியொைன: நீங் ள் வீடில் இல்லொத கபொழுதும் மற்வைய நபர் ளுடனொன
இவடகைளிவய கதொடர்ந்தும் வடப்பிடிக் முடியொதவிடத்திலும், மு க் ைசகமொன்வை
அணியுங் ள். மு க் ைசமொனது எப்கபொழுதும் மூக்வ யும் ைொவயயும் மூடியிருக் ரைண்டும்..
வ ொது இைங்களில் முகக் ைசத்வத அணிந்து வகொள்ெது முதலொைதொ ஏடனை ந ர்கடைப்
ொதுகொப் தற்கு உதவுகின்றது. வதொற்று ஏற் ட்ை ஒருெர் அதுகுறித்த அறிகுறிகள் வதரிெதற்கு 2
நொட்களுக்கு முன் ொகபெ அது குறித்து வதரிைொமல் வதொற்டறப் ரப்பிவிைலொம். அதொெது ஒரு
சிறிை அடற என்றொல் அடனெரும் முகக் ைசம் அணிந்துவகொள்ை பெண்டும், இதனொல்
ஒவ்வெொருெரும் மற்றெடரப் ொதுகொத்துக் வகொள்கின்றனர். முகக் ைசம் அணிெதொல் நூறு
வீதமொன ொதுகொப்பு உள்ைது எனக்கூற முடிைொது, இருப்பினும் இப்புதிை வகொபரொனொ டெரஸ்
ரெடல தணிக்க முடியும்.

6.1

மு க் ைசம் எங்ர

ட்டொயமொ அணியரைண்டும்?

– வ ொதுப் ரபொக்குை த்திலும் விமொனத்திலும் மு

ைசம் அணிெது கட்ைொைமொகும்: கீரழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரபொக்குை த்து சொதனங் ளிலும் கீழுள்ள கபொதுப்ரபொக்குை த்து
இடங் ளிலும் மு க் ைசம் அணிதல் ட்டொயமொகும்:
- கதொடரூந்து, ட்ைொம், பஸ்
- மவலக்குச் கசல்லும் கதொடரூந்தும் ர பிள் கதொடரூந்து
- ப்பல்
- விமொனம் (சுவிதஎர்லொந்து இல் தவ யிைங்கும் அல்லது இங்கிருந்து புைப்படும் ச ல ரந
அட்டைவண விமொனங் ள் மற்றும் விரசட சொர்ட்டர் விமொனங் ள்)
- கதொடரூந்து, ட்ைொம், பஸ் ரபொன்ைைற்றின் தரிப்பிடங் ள், இப்பகுதி ள் கைளிரய
இருப்பினும் கூட
- புவ யி த நிவலயங் ள், விமொன நிவலயங் ள் மற்றும் கபொதுப்ரபொக்குை த்து
நிவலயங் ளுக்குச் கசல்லும் இடங் ள், இவை கைளிரய இருந்தொலும் கூட

– சுவிஸ் முழுெதுமொக வ ொது மக் ள் கசல்லகூடிய குதிகளில் முகமூடி அணியும் கட்ைொைம்:
வ ொது மக் ள் கசல்லகூடிய ச ல குதிகளிலுமுள்ள கதொழில் நிறுைனங் ள் மற்றும்
நிவலயங் ள் முகமூடி அணியும் கட்ைொைம். இது உள்புை மற்றும் கைளிப்புைப்
பகுதி ளுக்கும் கசல்லுபடியொகும்.
உதொ ணமொ இதற்குரியன
- விைொ ொர நிடலைங்கள், ொரிை விைொ ொரத் திைல்கள், ெங்கிகள் மற்றும் த ொல்
நிடலைங்கள்
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- அருங்கொட்சிைகம், நூல்நிடலைங்கள், சினிமொக் வகொட்ைடக, நொைக அரங்குகள் மற்றும்
இடெமண்ை ங்கள்
- மிருக மற்றும் தொெரக் கொட்சிச்ெொடல ள்
- உணெகங்கள், மதுநிடலைங்கள், விடைைொட்டு அடறகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள்
(ெரபெற்பு அடறகள் விதிவிலக்கொக)
- நீச்ெல்தொைொக மற்றும் பமலுடைகள் வகொழுவும் இைங்கள், விடைைொட்டு நிடலைங்கள்,
உைற் யிற்சி நிடலைங்களின் நுடழெொயில்
- சுகொதொர நிடலைங்கள், டெத்திைர் நிடலைங்கள் மற்றும் வ ொதுெொக உள்நுடழைக்கூடிை
டெத்திைெொடலகள் மற்றும் முதிபைொர் ரொமரிப்பு நிடலைங்கள்
- ஆலைங்கள் மற்றும் ெமை நிடலைங்கள்
- ெமூக நிடலைங்கள், ஆபலொெடன நிடலைங்கள், தங்கும் இைங்கள்
- வ ொது மக்கள் வெல்லும் திடணக்கைப் குதிகள், உதொரணமொக ெமூகபெடெ நிடலைங்கள்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் ொர்டெைொைர்கள் வெல்லும் உள்அடறகைொன நொைொளுமன்றம்
அல்லது நகரெட ஒன்றுகூைல்கள் ப ொன்றடெ
- சந்வத ள், நத்தொர் சந்வத ள் உள்ளடங் லொ
– கபொது இடத்தில் மு க் ைசம் அணிைதற் ொன டப்பொடு: கபொது இடத்தில் (நவட பொவத ள்,
பூங் ொக் ள், விவளயொடு இடங் ள் ரபொன்ைன)மு க் ைசம் அணிைதற் ொன டப்பொடு
கீழ்ைருமொறு கசல்லுபடியொகின்ைது:
- ந ர் மற்றும் கி ொம மத்தியில் அதி நடமொட்டம் உள்ள நவட பொவத ள்
- அரந நபர் ள் நடமொடுகின்ைதும் ஏவனய நபர் ளுக்கிவடயில் 1,5 மீட்டர்
இவடகைளிவயக் வடப்பிடிக் முடியொததுமொன இடங் ள் எல்லொைற்றிலும். நீங் ள்
கசல்கின்ை ைழியில் நண்பர் ள் அல்லது உைவினர் வள சந்திக்கும் கபொழுது மீட்டர்
இவடகைளிவயக் வடப்பிடிக் முடியொத ரபொளிதும் கூட இது கபொருந்தும்.
– ரைவல கசய்யும்கபொழுது உள் அவை ளில் மு க் ைசம் அணிைதற் ொன டப்பொடு: ரைவல

கசய்யும்கபொழுது உள் அவை ள் எல்லொைற்றிலும் மு க் ைசம் ட்டொயமொ அணிய
ரைண்டும். நீங் ள் தனி அவ ஒன்றில் ரைவல கசய்யும் பட்சத்தில் அல்லது மற்வைய
நபர் ளுக்கிவடயில் 1,5 மீட்டர் இவடகைளிவய வடப்பிடிக் க் கூடியதொ இருக்கும்
பட்சத்தில், விதிவிலக் ளிக் ப்படுகின்ைது. தவி வும் பொது ொப்புக் ொ ணங் ளினொல் நீங் ள்
மு க் ைசம் அணிய முடியொதவிடத்தில்.
– உயர்நிவலப் பொடசொவல II இல் மு க் ைசம் அணிைதற் ொன டப்பொடு: உயர்நிவலப்

பொடசொவல II, ஜிம்னொசியம், கதொளில்பொடசவல ள் மற்றும் துவை சொர் இவடநிவலப்
பொடசொவல ளில் மு க் ைசம் அணிைதற் ொன டப்பொடு உள்ளது. இளையதினர்,
ஆசிரியர் ள் மற்றும் ஊழியர் ள் ட்டசம் மு க் ைசம் அணிய ரைண்டும். மு க் ைசம்
அணிைதற் ொன டப்பொடு ைகுப்பு நவடகபறும் கபொழுதும் பொடசொவலயிலும்
உள்ப்புைத்திலும் கசல்லுபடியொகும்.

6.2

சிறு குழந்வத ள் மற்றும் பிை நபர் ளுக்கு மு க்ைசத்திற் ொன டப்பொட்டிலிருந்து
விதிவிலக்கு ள் உள்ளதொ?
பன்னி ண்டு ையதுக்குட்பட்ட குழந்வத ளுக்கு மு வ ைசம் அணிைதற் ொன டப்பட்டிலிருந்து
விலக்கு அளிக் ப்படுகிைது. கூடுதலொ , சிைப்பு ொ ணங் ளுக் ொ மு மூடி அணிய முடியொத
நபர் ளும், குறிப்பொ மருத்துை ொ ணங் ளுக் ொ விலக் ப்படுகிைொர் ள்.
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6.3

என்னிடம் மு க் ைசம் இல்லொதவிடத்து: ஷொல் அல்லது ஏதொைது துணியினொல்
இழுத்து மு த்வதயும் மூக்வ யும் மூடலொமொ?
இல்வல, ஒரு ஷொல் அல்லது துணியினொல் மு க் ைசம் அ ணிைதற் ொன டப்பொடு
பூர்த்தியொைதில்வல. இது கதொற்றிலிருந்து ரபொதியளவு பொது ொப்வப ைழங் ொது என்பதுடன்
மற்வைய நபர் வளயும் ரபொதுமொனளவுக்கு பொது ொக் ப் ரபொைதில்வல. இது ஒரு சு ொதொ
மு க் ைசமொ அல்லது கதொழில்துவை ரீதியொ தயொரிக் ப்பட்ட துணியினொலொன மு க் ைசமொ
இருக் ரைண்டும்.

7. ஒன்று கூடல் ள், ( வல) நி ழ்ச்சி ள் மற்றும்
ஒய்வு ரந நடைடிக்வ ள்
இங்கு விபரிக் ப்பட்டுள்ள டப்பொடு ளும் தவட ளும் சுவிஸ் பூ ொ வும் கசல்லுபடியொகின்ைன.
குறிப்பிட்ட மொநிலங் ளில் டுவமயொன விதி ள் கசல்லுபடியொகின்ைன.

7.1

எவ்ைொைொன ஒன்றுகூடல் ள் தவட கசய்யப்பட்டுள்ளன?
வ ொது இைங்களில் திடீவரன மனித ஒன்றுகூடல் ள் 15 ந ர்களுக்கு பமல் ஒன்று கூடுெதற்குத்
தடையுள்ைது. வ ொது இைங்கள் எனும்ப ொது, உதொரணமொக வ ொது இடங் ள், நடை ொடதகள்
மற்றும் பூங்கொக்கள் அைங்கும்.

7.2

கபொதுைொன மற்றும் தனிப் ட்ை நிகழ்வுகளுக்கு எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதிகள்
கசல்லுபடியொகின்ைன?
நண்பர் ள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர் வள உள்ளடக்கிய ைட்டத்தில் (கபொதுமக் ள் கசல்லொத
இடங் ளில், உதொ ணமொ வீட்டில்) ஆ க்கூடியது 10 நபர் லுக்கு ரமல் பங்குபற்றுைதற்கு தவட
கசய்யப்பட்டுள்ளது. தனிப் ட்ை நிகழ்வுகடை நீங்கள் இைலுமொனெடர தவிர்த்துக்
வகொள்ளுங்கள்.
50 நபர் ளுக்கு ரமல் பங்குபற்றுனர் ள் பங்கு பற்றும் நி ழ்வு ள் தவட கசய்யப்பட்டுள்ளது. இது
ச ல விவளயொட்டு, லொச்சொ மற்றும் ஏவனய நி ழ்ச்சி ளுக்கு கபொருந்தும், பொ ொளுமன்ை
மற்றும் ந சவப கூட்டங் ளுக்கு விதிவிலக் ளிக் ப்பட்டுள்ளது. அ சியல் ரீதியொன
ஆர்ப்பொட்டங் ள் மற்றும் சர்ைேன ைொக்க டுப்புக் ொன வ கயழுத்து ரச ரிப்பு மற்றும் இவை
ரபொன்ைைற்றுக்கு இதுைவ ொலமும் கசல்லுபடியொகின்ை பொது ொப்பு முன்ரனர்த்பொடு ள்
சொத்தியமொகும்.

7.3

விவளயொட்டு மற்றும் லொச்சொ ஓய்வுரந நடைடிக்வ
விதி ள் கசல்லுபடியொகின்ைன?

ளுக்கு எவ்ைொைொன ஒழுங்கு

ரபொதியளவு சமூ இவடகைளி வடப் பிடிக் ப்படகூடியதொ வும் மு க் ைசமும் அணிந்து
க ொள்ளும் பட்சத்தில், விவளயொட்டு மற்றும் லொச்சொ ஓய்வுரந நடைடிக்வ ள்
உள்ளவை ளில் 15 நபர் ள் ைவ க்கும் அனுமதிக் ப்படுகின்ைன. கபரிய விஸ்தீ ணம் உள்ள
அவையுடன் கூடிய சூழ்நிவல, உதொ ணமொ கடன்னிஸ் ெொல் அல்லது கபரிய அவை ரபொன்ைன,
இருக்கும் பட்சத்தில், மு க் ைசம் அணிைதிலிருந்து வில ளிக் பட முடியும். கைளிரய (சமூ )
இவடகைளி மட்டுரம டிப்பிடிக் பட ரைண்டும். (உடல்) கதொடர்புள்ள விளயொட்டு ளுக்கு
தவட. இவ் ஒழுங்கு விதி ளிலிருந்து 16 ையதுக்குட்பட்ட சிறுைர் ள் விளக் ளிக் ப்பட்டுள்ளனர்.
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விவளயொட்டு மற்றும் லொச்சொ த்தின் விரசட கதொழில்சொர் பிரிவில், பயிற்சி ள் மற்றும்
ரபொட்டி லுடன் ஒத்திவ மற்றும் நி ழ்சி லுக்கு அனுமதி உண்டு. பொடும் கபொழுது விரசடமொ
அதி சிறு துளி ள் கைளிரயற்ைப்படுைதொல், கதொளில்துவை சொ ொத பொட ர் லின் நி ழ்சி ள்
தவடகசய்யப்பட்டுள்ளன, கதொளில்துவ சொர் பொட ர் ளின் ஒத்திவ அனுமதிக் ப்படுகின்ைது.

7.4

உணை ங் ளுக்கும் பொர் ளுக்கும் எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள்
கசல்லுபடியொகின்ைன?
– ைொடிக்வ யொளர் ள் குழுவில் ஆ க் கூடியது ஒரு ரமவசக்கு 4 நபர் ள் அனுமதிக் ப்படுைர்.
இதிலிருந்து கபற்ரைொரும் குழந்வத ளும் விதிவிலக் ளிக் ப்பட்டுள்ளது.
– 23.00 மணியிலிருந்து 06.00 மணி ைவ க்கும் தவட கசய்யப்பட்ட ரந மொகும்.
– உணை ங் லிலும் பொர் ளிலும் இருப்பதற் ொன டப்பொடு, குடிபொனங் ளும் உணவும்
இருக்வ யில் அமர்ந்தைொரை உட்க ொள்ள அனுமதிக் ப்படுகின்ைது .

7.5

டிஸ்ர ொரதக் மற்றும் நடன விடுதி ளில் எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள்
கசல்லுபடியொகின்ைன?
டிஸ்ர ொரதக் மற்றும் நடன விடுதி லின் கசயல்பொடு மற்றும் நடன நி ழ்சி ள்
தவடகசய்யப்பட்டுள்ளன.

8. வீட்டு அலுைல ம்
இைலுமொனெடர வீட்டு அலுெலகத்திலிருந்து நீங்கள் பெடல வெய்யுங்கள். இதன்மூலம்
வதொைர்புகடை மற்றும் டெரஸ் ரெடலத் தவிர்த்துக் வகொள்ைலொம்.
வீட்டிலிருந்து பெடல வெய்ை முடிைொத பணிபுரிரைொர்களுக்கு, வதொழில் ெட்ைம் அமுலில்
கசல்லுபடியொகும்: வதொழில் ெழங்குனருக்கு, கதொழில் கபறுனர் ளின் உைல்நலத்டத குறிப்பிட்ை
அைவில் ொதுகொத்துக்வகொள்ை பெண்டிை கைடம உள்ைது.

9. சுவிற்சர்லொந்தினுள் பயணித்தல் / பி யொணம்
9.1

கைளிநொட்டிலிருந்து சுவிஸ் இனுள் பி யொநித்து ைரும் கபொழுது நொன் எவத
ைனத்தில் எடுக் ரைண்டும்? எவ்ைொைொன ஒழுங்கு விதி ள் சுவிஸ் சுவிஸ் இனுள்
பி யொணித்து ைரும் கபொழுது கசல்லுபடியொகின்ைன?
ஆடி 6, 2020 முதல், குறிப்பிட்ட பகுதி ளில் இருந்து சுவிஸிற்க்கு ைருபைர் ள்,10 நொட் ளுக்கு
தம்வம தனிவமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்த ரைண்டும்.
க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் கதொற்று ஏற்ப்படுைதற்கு அதி ஆபத்துள்ள நொடு ள் மற்றும்
பி ரதசங் லின் பட்டியல் ஒன்று, மொநில கதொடர்பு ள் மற்றும் சுய தனிவமப்படுத்தலுக் ொன
டப்பொட்டிலிருந்தொன்அ விதிவிலக்கு ரபொன்ைனைற்வை இங் : www.bag.admin.ch/einreise இன் கீழ்
கபற்றுக் க்க ொள்ளலொம்.
இப் பட்டியலொனது கதொற்று ஆய்வு ளின் நிவலவம ளுக்ர ற்ப ஒழுங் ொ
புதுப்பிக் ப்படுகின்ைது. ரநக தி ொன (கந ட்டிவ்) பரிரசொதவன முடிவு ஒன்றின் மூலம் சுய
தனிவமப்படுத்தல் வ விடப்பட மொட்டொது.
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நீங் ள் நொட்டினுள் பி யொணிப்பது பற்றி இ ண்டு நொட் ளுக்குள் கபொறுப்புைொய்ந்த மொநில
அதி ொரி ளுக்கு அறிவிப்பதுடன் இவ் அதி ொரி ளின் அறிவுறுத்தல் வளப் பின்பற்றுங் ள்:
www.bag.admin.ch/einreise#1759131064

யொர் சுய தனிவமப்படுத்தவல தவிர்கின்ைர ொ அல்லது அறிவிக் ரைண்டிய டப்பொட்வட
பின்பற்ைவில்வலரயொ, கதொற்றுரநொய் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு குற்ைம் கசய்ைதொ க் ருதப்பட்டு,
இதர்க்ர தி ொ CHF 10,000 ைவ அப ொதம் விதிக் ப்படுகிைது
சுய தனிவமப்படுத்தல் பற்றிய வினொக் ளுக்கு நொட்டினுள் பி யொணிப்பைர் ளுக் ொன BAG
இன்ரபொவலன் ஐ கதொடர்பு க ொள்ளுங் ள்: +41 58 464 44 88 (தினசரி 6 மணி முதல் 23 மணி
ைவ ).
நீங் ள் இங்குள்ள QR-Code ஐ உங் ள் வ த்கதொவலரபசியில் ஸ்ர ன் கசய்ைதன்
மூலம் , ரந டியொ இவ் இவணயத் தளத்துக்குச் www.bag.admin.ch/einreise
கசல்ல முடியும்.

10. உதவி கபைல்
10.1 எனது தொய் கமொழியில் நொன் ரமலதி த ைல் வள எங்ர கபற்றுக்க ொள்ள
முடியும்?
ர ொவிட் -19 மற்றும் ஏவனய ரத ொர ொகியம் பற்றிய விடயங் ளுக்கும் ரமலதி நம்பத்தகுந்த
த ைல் வள, migesplus.ch என்ை இவணயத்தலப் பக் த்தில் நீங் ள் கபற்றுக்க ொள்ளலொம்.:
www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19

10.2 எனது கமொழி வைத்தியசொவலயில் கபசப்படொதிருந்து நொன் ரபசுைது
புரிந்துக ொள்ளப்படொ தவிடத்தில் நொன் என்ன கசய்ைது?
கதொடக் த்தில் இருந்ரத கமொழிகபயர்ப்பொளர் ஒருைர் ரைண்டுகமன ர ளுங் ள்.
கதொவலரபசியூடொன கமொழிகபயர்ப்பு ரசவை ளும் கூட உள்ளன. துவை சொர்
கமொழிகபயர்ப்பொளர் ள் அவழக் ப்படும் பட்சத்தில், நீங் ள், உங் ளது உைவினர் வள
கமொழிகபயர்ப்பிற்க ன நீங் ள் உங் ளுடன் அவலத்துச் கசல்ல ரைண்டியதில்வல என்பதுடன்
அைர் ள் கதொடரிலிருந்து இவ்ைொறு பொது ொக் ப்படுகின்ைனர். மருத்துை ரீதியிலொன
தவலயீடு ளின் கபொழுது புரிந்து க ொள்ைதற்கும், நீங் ள் கசொலைத அைர் ள் புரிந்து
க ொள்ைதற்குமொன சட்ட உரிவம உங் ளுக்கு உள்ளது.

10.3 நீங் ள் வீட்டில் இருக் ரைண்டி ஏற்ப்பட்டு உணவுப்கபொருட் ள் அல்லது
மருந்துப்கபொருட் ள் ரதவைப்படுகின்ைதொ? அல்லது நீங் ள் யொருக் ொைது உதவி
கசய்ய விரும்புகின்றீர் ளொ?
உங் ளது ரந டியொன சுற்றுப்புைத்வதப் பொருங் ள்:
– யொவ யொைது உதவி கசய்யுமொறு ர ொ முடிகின்ைதொ?
– அல்லது நீங் ள் யொருக் ொைது உதவி நல் முடிகின்ைதொ?
ரைறு சொத்தியகூறு ள்:
– உங் ளது ந நிர்ைொ த்வத நொடுங் ள்

Tamilisch / tamoul / tamil / தமிழ்

22

– குருஞ்கசயலி «Five up» ஐ பயன்படுத்துங் ள்
– இவ் இவணயத்வத பொருங் ள் www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch
இங்கும் கதொடர்ந்தும் கசல்லுபடியொகும்: சு ொதொ மற்றும் நடத்வத விதி ள் ட்டொயமொ
எப்கபொழுதும் டிப்பிடிக் ப்பட ரைண்டும்.

10.4 நீங் ள் ைவலப்படுகின்றீர் ள அல்லது அல்லது உங் ளுடன் ரபசுைதற்கு எை ொைது
ரதவைப்படுகின்ைன ொ?
இங்ர இது பற்றிய த ைல் ள நீங் ள் கபற்றுக்க ொள்ளலொம்:
– இவணய ைவலயவமப்பில் இதன் கீழ், www.dureschnufe.ch (ரேர்மன்) / www.santepsy.ch
(பிக ஞ்சு) / www.salutepsi.ch (இத்தொலிய கமொழி)

– கதொவலரபசியூடொன ஆரலொசவன 143 இன் கீழ் (உதவிக்

ம்)

10.5 வீட்டிரலரய நீங் ள் பயமுருத்தப்படுைதொ உணருகின்றீர் ளொ? உதவி அல்லது
பொது ொப்வப ரதடுகின்றீர் ளொ?
– சுவிஸ் பூ ொ வும் அனொமரதய ஆரலொசவன ள் மற்றும் பொது ொப்பு ரபொன்ைைற்றின்
கதொவலரபசி எண் ள் மற்றும் மின்னஞ்சல் மு ைரி வள www.opferhilfe-schweiz.ch
(ரேர்மன்) / www.aide-aux-victimes.ch (பிக ஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch.
(இத்தொலிய கமொழி) இன் கீழ் கபற்றுக்க ொல்லொலொம்.
– அைச ரதவைக்கு ொைல் துவைவய (ரபொலீஸ்)அவழயுங் ள்: கதொவலரபசி இலக் ம் 117
ரமலதி முக்கிய கதொவலரபசி இலக் ங் ள்:
– அைச மருத்துை ரசவை அவழப்பு (ஆம்புலன்ஸ்) 144: இது சுவிஸ் முழுைதிலும் இருபத்தி
நொலு மணி ரந மும் எல்லொ விதமொன அைச மருத்துை ரசவைக்கும் உள்ளது.
– புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிய இன்ரபொவலன்: இவ் இலக் த்தின் கீழ் 058 463 00 00
க ொர ொனொ வை ஸ் கதொடர்பொன எல்லொக் ர ள்வி ளுக்கும் பதிவலக் ப்படுகின்ைன.
– உங் ளுக்கு குடும்ப வைத்தியர் (Hausarzt) இல்லொவிடின்: Medgate உங் ளுக்கு இவ்
இலக் த்தின் கீழ் 0844 844 911 ஒவ்கைொரு நொளும், இ விலும் கூட ரசவை
ைழங்குகின்ைது

11.ரமலதி த ைல் ள்
www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (ரேர்மன், பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கமொழி, ஆங்கிலம்)
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