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Tamilisch / tamoul / tamil / தm3 

ptய ெகாேரானா ைவர#   pt)p;க)ப%ட தகவ=க> 06.06.2020 

 

தகவ=க>. 
ptய ெகாேரானா ைவர# ம?@A "இCவா@ எAைம நாA பாtகாFt;ெகா>ளலாA" எIற 
நடவK;ைககைள) ப?Lய m;kயமான vபரOக>. 
 

இ)ேபாt nOக> ptய vtகைள கQK)பாக pIப?ற ேவQRA: 

            
உOகll;k ேநாyI 
அLkLக> இrYதா=, 
அைத உடனKயாக 
பrேசாtFt v%Kேல 
இrOக>. 

எ)ேபாt ேவQRமானாlA 
உOகைள 
ெதாட]pெகா>ள;kKயவா@ 
உOக> mகவrைய வழOகvA. 

ேசாதைனyI mKv ேநாைய 
உ@t)பRFtனா=: 
த_ைம)பRFதவA. 

ேநாy>ளவrடI ெதாட]p= 
இrYtrYதா=: cய 
த_ைம)பRFதvA. 

cகாதார ம?@A நடFைத vtmைறகைள ெதாட]Yt pIப?றvA. ஏென_= ptய 
ெகாேரானா ைவர# mQRA பரவ;kடாt. 
 

 

நப]கll;kைடyலான 
ெநr;கFைத 
தv]Ft;ெகா>llத= 

 

 

ஒrவr;ெகாrவ] இைடெவllைய 
கைட)pK;க mKயாv%டா= 
cகாதார mகmKைய அfyOக> 

 

ைககைள நIறாக; 
கgvத= 

 

 

ஒrவr;ெகாrவ] ைக 
kl;kவைதF 
தv]Ft;ெகா>llத= 

 

ைக;k%ைட;k> அ=லt 
mழOைக மK)p?k> 
இrmத=, tAmத= 

 

 

மrFtவ nைலயFt?k அ=லt 
அவசர மrFtவ ckjைச 
nைலயFt?k ெதாைலேபcy= 
ெதாட]p ெகாQட pIன] 
ெச=lத= 

 

mKYதா= ெதாட]Yt 
v%K= இrYt ேவைல 
ெசkயvA. 

   

இCவா@ எAைம நாA 
பாtகாFt;ெகா>ளலாA 
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ெகாேரானா ைவர# ெதாட]பாக அtகமாக ேக%க)ப%ட ேக>vகllA 
பt=கllA 
ஆ_ மாதA 6 tகt mத=, pற n@வனOகllA ெபாt ைமயOகllA mQRA tற;க)ப%R>ளன, 
ேமlA 300 ேப] வைர உ>ள nக3vக> நைடெபறலாA. பாtகா)p ஏ?பாRக> ஒr m;kய nபYதைன 
ஆkA. ெநrOkய ெதாட]pக> இrYதா=, ெதாட]p vவரOக> ேசகr;க)பட ேவQRA. இYத 
வmy=, ptதாக பாt;க)ப%ட நபrI vஷயFt= கQRpK;க;kKய தIைமைய உ@t)பRFத 
mKyA. சAபYத)ப%ட அைனFt தர)pனrA cகாதாரA ம?@A நடFைத vtகைள pIப?ற mKyA 
- nக3vக> நடFtேவா], பOேக?பாள]க>, ஊmய]க>, வாK;ைகயாள]க>, ஆcrய]க>, மாணவ]க>, 
க?பவ]க>, vைளயா%R vர]க> ம?@A பy?cயாள]க> அைனவrA. 

cகாதார ம?@A நடFைத vtmைறகைள ெதாட]Yt pIப?றvA. ஏென_= ptய ெகாேரானா ைவர# 
mQRA பரவ;kடாt. 

 
ெதா?@A mைற ம?@A ஆபFt;க> 
இYத cகாதார, நடFைத நைடmைறக> ஏI அவcயA 

ptய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபா@Fதவைர அத?k ம_த]க> இIrA எt])pச;tைய 
ெபறv=ைல. ஆகயா= பல] ேநாkவாkபடலாA. ஆகயா= நாA ெகாேரானா ைவர# பரவைல தR;க 
ேவQRA.அtக ேநாkவாk)பட வாk)p>ள ம;கைள பாtகா;க)பட= ேவQRA. 
அCவாரானவ]க> 65 வயt?k ேம?ற)ப%டவ]க> ம?@A mIேப ேநாkவாk)ப%டவ]க>. 
அCவாரான ேநாkக>: 
 
அCவாரானவ]கள: 
• 65 வயt?k ேம?ப%டவ]க>  
• pIவrA ேநாkக> உ>ள ெபrயவ]க>: 

o உய] இரFத அgFதA 
o nரmv ேநாk 
o இrதய ேநாkக> 
o நா>ப%ட cவாச ேநாkக> 
o ேநாெயt])p ச;Ftைய பலvன)பRFtA ேநாkக> ம?@A ckjைசக> 
o p?@ேநாk 

அ=லt 
o உட= பrமI (40 kg/m2 அ=லt அத?k ேம?ப%ட BMI) 

 
nOக> ஆபFt;krயவரானவரா எIபt உOகll;kF ெதrயேவQRA எIறா=, தயvெசkt உOக> 
மrFtவைரF ெதாட]p ெகா>llOக>. 
 
அரசாOகFதா= mIெமாmய)பRA நடவK;ைககைள ைக)ப?Lனா= நாA இCவா@ 
ேநாkவாk)ப%ட ம;கைளyA பாtகா;கலாA. இதsடாக கRைமயாக ேநாkவாk)ப%டவ]க> 
மrFtவமைனகll= ேபாtய ckjைசகைள ெபற;kKய வாk)ைப அtகr;கலாA.இtம%டmIL 
த?ேபாதய nைலy= அவசரckjைசசாைலகllலA ம;கைள உ>ளட;kA இடவசtகllA 
kைறYtவrkறt.  
 
nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவரா, அ=லt ேமேல ப%Kயlட)ப%ட mYைதய ேநாkக> ஏேதrA 
உ>ளவரா? 

அ)பKெயIறா= pIவrA நடவK;ைகக> ெபாrYtA: 
• cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள nOக> கQK)பாக pIப?Lனா=, உOக> v%ைட v%R 
ெவllேயறலாA. பல நப]கllடI (எ.கா. ெதாட]வQK nைலயOக>, ெபாt ேபா;kவரFt) ம?@A. 
உjச ேநரOக> (எ.கா. ச_;kழைமகll= கைட;k ெச=வt, ெபாt ேபா;kவரFt= பயf)பைத) 
தv];கvA. 

• ேதைவய?ற ெதாட]pகைளF தv]Ft, ம?றவ]கllடmrYt (kைறYதt இரQR m%ட]) 
இைடெவllைய ைவFtrOக>. 

• mKYதா=, உOகll;காக ஒr நQப], ப;கFt v%டவைர கைடகll;k ெபாr%க> வாOக 
அr)pOக> அ=லt இைணயFt= அ=லt ெதாைலேபc mலA ெப?@;ெகா>llOக>. nOக> 
வாgA நகரசைப mலA ப=ேவ@ அைம)pகllI உதvகைள ெபறலாA. 

• வfக ம?@A த_யா] சYt)pகll;k, ெதாைலேபc, Skype ேபாIற ெதாm=n%பOகைள 
பயIபRFதvA. 

nOக> ஒr மrFtவைர) பா];க ேவQRA எIறா=, உOக> த_யா] வாகனFைத அ=லt 
mtவQKைய பயIபRFtOக>, அ=லt நடYt ெச=lOக>. இt mKயாv%டா=, ஒr டா;sy= 
பயf;கvA. ம?றவ]கllடmrYt kைறYதt இரQR m%ட] இைடெவllைய ைவFt cகாதார 
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vtகைள pIப?றvA. பrYtைர: உOகளா= இைடெவllைய கைட)pK;க mKயாv%டா= cகாதார 
mகmKைய அfyOக>. 

nOக> ேவைல ெசkபவராக இrYt mIேப ேநாkவாk)ப%Kr)பtனா= ஆபFt இrYதா=, உOக> 
ேவைலFதளA உOகைள) பாtகா;க ேவQRA. 

Unia cv%ச]லாYt வmயாக பயr>ள தகவ=கைள nOக> ெபறலாA: ேவைலFதளFt= உOக> 
உrைமக>  https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus  

இrம= (ெபாtவாக வறQட), ெதாQைட ேநாk, mjcF tணற=, காkjச=, காkjச= kணA, தைச வl 
அ=லt twெரன வாசைன tற_I இழ)p அ=லt cைவ tற_I இழ)p ேபாIற அLkLக> 
உOகll;k உ>ளதா? இCவா@ இrYதா= உடனKயாக உOக> மrFtவrடI அ=லt 
மrFtவமைனyடI ெதாட]p ெகா>ளvA, வார இ@t நா%கll= kட. உOக> அLkLகைள 
vவrFt, nOக> ஆபFt;krயவ] எI@ k@Oக>. 
 

ெகாேரானா ைவர# எCவா@ ெதா?@kறt 

ெபாtவாக ெகாேரானா ைவர# ெநr;கA ம?@A nQடேநர ெதாட]p= ெதா?@A ேநாk. அதாவt 
ேநாyடயவ]கllI 2 m%ட] ெதாைலv;k> nIறா= இC ைவர# பரvA.  

பரvA mைறக>: 

• tllக> ஊடாக: ேநாk உடயவ]க> இrmனா= அ=லt tAmனா= ெவllவrA tllக> m;k, 
வாk ம?@A கQக> ஊடாக ம_த]கllI உடl= உ3nைளyA. 

• ைகக> ஊடாக: ெதா?@ேநாைய; ெகாQட tllக> ைககll= tAம= ம?@A இrமலா= ப%R 
இr;கலாA. அ=லt ைவர# பtYt, நாA ெதா%ட ஓ] ெபாrllI ேம?பkty= இrYt m;k, 
வாk ம?@A கQகைள ெதாRA ேபாt ெதா?றலாA. 

எAmடA இrYt எ)ேபாt ைவர# பரவலாA? 

கவ_;கvA: ெகாேரானா ைவர# உ>ளவ]கllடA இrYt nQட காலA ைவர# பரvA. அதாவt: 

• ேநாyI அLkLக> ேதாIற mYைதய நா> ெதாட;கA - அதாவt எம;k ேநாk உ>ளt எI@ 
அLய mI. 

• ேநாyI அLkLக> இr;kA ேபாt, அtகமாக ெதா?@A. 
• ேநாyI அLkLக> இ=லாt ேபாk kைறYதt அRFத 48 மfேநரA. ஆகயா= கQK)பாக 
ம?றவ]கேளாR ெநr;கFைத தv]Ft அK;க% ைககைள கgவvA. 

 

எ=ேலாrA ெபாt இடOகll= cகாதார mகmK அfய ேவQRமா? 

ேவQடாA. ஆேரா;kயமாக உ>ளவ]கைள ெபாt இடOகll= mகmK அfய ேவQடாA எIேற 
பrYtைர;kIேறாA. ஏன_= இt ெகாேரானா ைவரஸா= பாt;க)பRவtlrYt ேபாtமான அளv 
பாtகா;காt. 

எ_rA, ஒr cகாதார mகmK ஏ?கனேவ பாt;க)ப%ட நப] அfவதா= ம?றவ]கll;k ெதா?றாt 
krmைய தR;கலாA. 

ம?றவ]கllடmrYt 2 m%டர இைடேவைளைய ைவFtr;க mKயாv%டா= cகாதார mகmKைய 
அfய பrYtைர;kேறாA. இCவா@ ெபாt ேபா;kவரFt= cகாதார mகmK அfyமா@ நாOக> 
பrYtைர;kேறாA. 

cல ேசைவகைள ெபற nOக> அC ெதாll=tைறகllI பாtக)p t%டFt?ேக?ப cகாதார mகmK 
அfய ேவQRA. 

ெதாட]YtA pIவrA vtmைறக> கைட)pK;க)படேவQRA: ெதாைலv/tர vtக> ம?@A 
cகாதார vtmைறக>. 

தாFதா பா%K தOக> ேபர;kழYைதகைள mQRA கவ_;க mKyமா? 

65 வயt ம?@A அத?k ேம?ப%டவ]க> kL)பாக ஆபFt?krயவ]க>. அவ]க> அtக கவனA 
ெசlFத ேவQRA. இt ெபrAபாlA தாFதா பா%Kகll;kA ெபாrYtA. இ@ty=, தாFதா பா%K 
தOக> ேபர;kழYைதகைள கவ_Ft; ெகா>ள vrApkறா]களா எIபைத அவ]கேள t]மா_;க 
ேவQRA.  

எ)பKyrYதாlA, தாFதா பா%Kகll;k நாOக> பrYtைர;kேறாA: 

• cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள) pIப?@Oக>. உ+A உOக> ைககைள அK;கK கgvத=, 
kழYைதகllடI ேகா)ைபகைள பk]Yt ெகா>ளாt, ம?@A ெப?ேறாrடmrYt உOக> 
இைடேவைளைய ைவFtrFத=. 

• அtக ம;க> kRA இடOகைளF தv];கvA, எRFt;கா%டாக ெதாட]வQK nைலயOக>, உjச 
ேநரOகll= ெபாt ேபா;kவரFt. 
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nOக> அ=லt kழYைத ேலசான அLkLகllடI ேநாkவாk)ப%KrYதா= kழYைதகைள கவ_Ft; 
ெகா>ளாt]க>. 

அLkLக>, ேநாk கQடLத= ம?@A ckjைச 
ெகாேரானா ைவர#sI அLkLக> யாைவ 

pIவrA அLkLக> ெபrAபாlA 
ெதIபடலாA: 
• இrம= (ெபrAபாlA உல]Yத) 
• ெதாQைட ேநாk 
• mjcF tணற= 
• காkjச=, காkjச= kணA 
• தைச வl 
• tw]  வாசைன / cைவ;kA tற_I 

இழ)p 
 

அrதானைவ: 
• தைலவl 
• ெசmபா%R kைறபாRக> 
• கQகll= ேகாளாrக> 
• தKமI 

அLkLக> அவ?LI கRைமy= ேவ@பRA ம?@A ேலசாகvA இr;கலாA. அFt%I nைரyர= 
v;கA ேபாIற c;க=கllA ேதாIறலாA.  

உOகllடA ஒI@ அ=லt அத?k ேம?ப%ட அLkLக> ெதIப%டா=, உOகll;k ptய ெகாேரானா 
ைவர# இr;கலாA. 

அ)பKெயIறா=: 
• v%Kேல இrOக>. 

• ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ெசkyOக> (அRFத ேக>vy= இணயFதள இைண)ைப 
பா];கvA) அ=லt உOக> மrFtவைர அைழ;கvA. அைனFt ேக>vகll;kA இணய 
ேக>v்Fதாll= mKYதவைர அைனFt; ேக>vகll;kA பtலll;கvA. mKv= nOக> 
ெசkயேவQKய நடவK;ைக;கான பrYtைரைய) ெப@v]க>, ேதைவ)ப%டா=, ேசாt;க)பட 
ேவQRA எI@ பrYtைர kைட;kA. 

• «த_ைம)பRFத=» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) ஆன வmmைறகைள) 
பKFt, அவ?ைற ெதாட]Yt கைட)pK;கvA. 

nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவராக இrYதா= அ=லt mIேப ேநாயாllயாக இrYதா=, அLkLகll= 
ஒI@ அ=லt அத?k ேம?ப%டவ?ைற nOக> அrபvFதா=, உடனKயாக மrFtவைர 
அைழ;கvA. வார இ@tylA. 

எ)பK நடYtெகா>வt எI@ உOகll;kF ெதrயாதா? 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening இணயFதளFt= உ>ள ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன 
mலA, cல ேக>vகll;k பtலllFத pIன], nOக> cகாதார அைமjcI அlவலகFtlrYt 
(ெஜ]மI, pர~c, இFதாl ம?@A ஆOkலFt=) பrYtைரைய) ெப@v]க>. 

ேவா மா_லFtI https://coronavirus.unisante.ch/evaluation இைணயதளFt= nOக> ேவ@ 8 
ெமாmகll= ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனைய காணலாA. 

ெகாேரானா ைவர# இணய ேசாதைன, மrFtவ ஆேலாசைன அ=லt ckjைச ெபrவt?k மா?றாக 
இ=ைல. ேசாதைனy= vவr;க)ப%R>ள அLkLக> pற ேநாkகlllA ஏ?படலாA, அத?k 
ேவ@ப%ட அ�kmைற ேதைவ)பRA. 

ேமாசமாk வrA அ=லt kL)pடFத;க அLkLகைளய ப?L எ)ேபாtA மrFtவைர அ�கvA. 

ெகாேரானா ைவர# ckjைச எCவா@ நைடெப@A 

ckjைச அLkLகைள ம%R)பRFதேவ உதvA. c?L வாgA ம;கllI நலI கrt 
ேநாkவாk)ப%டவ]க> த_ைம)பRFt ைவ;க)ப%Rவா]க>. அtதமாக ேநாk தா;கyrYதா=, 
ேநாயாllக> tvர ckjைச nலயFt= ckjைச ெப@வா]க>. cல c3nைலகll= ெசய?ைக cவாசA 
பயIபRFத)பRA. 

ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாட]p=லாத ஏேதrA உண]vக>, ேநாkக> அ=லt அLkLக> 
உOகll;k இr;kறதா? 

ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாட]p=லாத ஏேதrA உண]vக>, ேநாkக> அ=லt அLkLக> 
இ)ேபாtA கவனFt= எRFt; ெகா>ள)ப%R ckjைசயll;க)படேவQRA. அtகA காFtr;காt 
உதvைய நாROக>. மrFtவைர ெதாைலேபcyடாக ெதாட]p ெகா>llOக>. 
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ேமலtக தகவ=க> 

pைகவQK, ேபrYt அ=லt Kராm= நாI mகmKைய) பயIபRFத ேவQRமா? 

அtக பயfக> இ=லாத ேபாt ெபாt ேபா;kவரFt= cகாதார mகmK ேதைவy=ைல. இr)prA, 
உjச ேநரOகll= - அ=லt ம?றவ]கllடmrYt 2 m%ட] இைடேவைளைய nOக> ைவFtr;க 
mKயாv%டா= - nOக> cகாதார mகmKைய அfய ேவQRA. உjச ேநரOகll= ெபாt 
ேபா;kவரFைத nOக> தv]Fதா= இIrA cற)பாக இr;kA. 

ேபா;kவரFt n@வனOக> SBB ம?@A Postauto ஆkயைவ அைனFt ெபாt 
ேபா;kவரFtn@வனOகll;kA பாtகா)p t%டOகைள உrவா;ky>ளன. 

ெபாt ேபா;kவரFt= ம?ற பயfகைள; கrFt= ெகா>llOக>. ேமlA கவனA ெசlFtOக>: 
• n@FதOகll=, கvQட]கll;k ம?@A வாகன c%R ெப?@;ெகா>llA இயYtரFtI mIனா= 

ேபாtமான இைடேவைள 
• ெபாt ேபா;kவரFt= பரv இrFத= 
• வQKy= இrFt ெவllேயற ேபாtய பாைதைய v%R;ெகாRFத= 

ெபாt இடOகll= ம;க> k%டOகllI எQf;ைக எCவளv? 

ெபாt இடOகll=, நைடபாைதக> ம?@A pOகா;கll= அtகப%சA 30 ேப] வைர சYt;கலாA. 
எ_rA ம?றவ]கll;k 2 m%ட] இைடேவைளைய ைவFt cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள 
pIப?றvA. tர vt kRAபOக> அ=லt பkர)ப%ட kKyr)pகll;k ெபாrYதாt. 

kgv= 30 ;kA ேம?ப%டவ]க> இrYதா=, kgv= உ>ள ஒCெவாr நபr;kA காவ=tைற 
அபராதA vt;கலாA. 

ஆ_ 6 mத=, 300 ேப] வைர உ>ள ெபாt ம?@A த_யா] nக3vக> நைடெபறலாA. 
எRFt;கா%டாக, kRAப nக3vக>, வ]Fதக கQகா%cக>, இைச nக3jcக>, நாடகOக>, 
tைர)படF tைரyட=க> ம?@A அரcய= ம?@A சmக ேபரfக> ஆkயைவ இt= அடOkA. 
nக3vI வKவFைத) ெபா@Ft, பாtகா)p t%டA அ=லt பOkெப?@ேவாrI ப%Kய= 
அவcயA. nக3vகll= ம?றவ]கllடmrYt 2 m%ட] இைடேவைளைய ைவFtrOக> ம?@A 
cகாதார, நடFைத vtகைள pIப?றvA. 

த_யா] nக3vகll;k பாtகா)p t%டA எtvA ேதைவy=ைல. இr)prA, நடFtபவ] ெதாட]p 
vவரOகllடI (mg)ெபய], ெதாைலேபc எQ) ஒr ப%Kயைல ைவFtr;க ேவQRA. 

தயvெசkt கவ_;கvA: 
• ெநr;கமான கா?ேறா%டm=லாத இடOகll= நைடெப@A nக3vகைள vட ெவll)pற 

nக3vகll= ெதா?@ேநாk;கான ஆபFt kைறவாக இr;kA. ஆனா= ஒCெவாr பOேக?pடrA 
உOக> த_)ப%ட ெபா@)p mIனfy= உ>ளt. எனேவ, பலvதமான nக3vகll= பOேக?க 
ேவQடாA. அCவா@ உOக> ெதாட]pகைள; கQகாf)பt கKனA. 

• nக3vகll= 2 m%ட] இனைடேவைளைய ைவFt, cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள 
pIப?றvA. ெகாேரானா ைவரஸா= பாt;க)ப%ட ஒrவ] nOக> கலYt ெகாQட nக3v= 
பOேக?றா=, இYத vtகைள கQK)பாக கைடpK)பதI mலA nOக> த_ைம)பRFதைலF 
தv];கலாA. 

ஆf 31, 2020 வைர 1,000 ;kA ேம?ப%ட ம;கllடI ெபrய nக3vக> தைடெசkய)பRA எI@ 
எt]பா];க)பRkறt. 

உணவகFt?kj ெச=lAேபாt நாI எIன கrFt= ெகா>ள ேவQRA? 

அOேக இrYt உ%ெகா>ள ேவQRA. 

nOக> ெபrய kg;களாக உணவகOகll;k ெச=லலாA. அத?;k: 

• kgv= ஒrவr;ெகாrவ] அLmகA ெப?@; ெகா>llOக>, இதனா= ேதைவ)ப%டா= 
ெதாட]p தடமLத= நைடெப@A, 

• kைறYதt ஒr நபராவt தOக> ெதாட]p vவரOகைள ெகாR;க ேவQRA. 

ஒCெவாr mைறyA nOக> ெச=lA ேபாt n@வனFtI வmmைறகைள) pIப?றvA. 

ptய ெதா?@ேநாkகllI எQf;ைக kைறயாt, mQRA kKனா= எIன நட;kA? 

nைலைம எCவா@ உrவாkறt எIபைத) ெபா@Fதt. ptய ெதா?@ேநாkகllI எQf;ைக 
mQRA அtகrFதா=, மFtய அரc t%டm%ட தள]Fத= நடவK;ைககைள ஒFtைவ;kA, அ=லt 
ஏ?கனேவ அLmக)பRFத)ப%ட தள]Fத= நடவK;ைககைள ஓரளv மா?Lயைம;kA. பாtகா)p 
t%டOகllA மா?Lயைம;க)பட ேவQRA. 
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உதv ெப?ற= 

எனt ெமாm மrFtவமைனy= ேபச)படாt இrYதா=, நாI எIன ெசkய ேவQRA? 
ெதாட;கt= இrYt ஓ] ெமாmெபய])பாளைர ெப?@;ெகா>ள ேகllOக>. ெதாைலேபc ஊடான 
ெமாmெபய])pேசைவக> உQR. npணFtவA உ>ள ெமாmெபய])பாள]கllI உதvைய 
ெப?@;ெகா>llA ஊடாக உOகllI ெசாYதபYதFைத சா]Yதவ]க> ெமாmெபய];க 
வரFேதைவy=ைல. இதsடாக அவ]க> கா;க)பRவா]க>. உOகll;k ேநாk ம?@A ckjைசைய 
ப?L அLயvA உOகllI ஆதOகFைத pLYtெகா>ள)படvA mg உrைம உQR. தாtக> ம?@A 
ேவ@ மrFtவ ெதாllளாள]க> இடA உOக> ெமாmெபய])p ெசலvக> ெகாேரானா ைவரsI 
காலFt= உOகா> மrFtவ கா)pடா= ஏ?@;ெகா>ள)பRA எI@ k@Oக>.  

nOக> v%Kேல இr;க ேவQRமா, உOகll;k உணv அ=லt மrYt ேதைவயா?  
அ=லt nOக> உதவ vrApk�]களா? 

உOகllI c?@வ%டாரFt= ேதK)பாrOக>: 
• nOக> ஒrவrடA உதv ேக%கலாமா?  
• அ=லt ஒrவr;k உதவலாமா?  
pற வmக>: 
• உOக> ஊரா%jcசைப ஊடாக 
• «Five up» k@~ெசயl ஊடாக 
• www.hilf-jetzt.ch  / www.aide-maintenant.ch  தளA ஊடாக 
pIவrபைவ இOேகyA ெபாrYtA: நடFைத ம?@A cகாதார vtக> எ)ேபாtA 
கைடpK;க)பட ேவQRA.  
 

உOகll;k kழYைதக> இr;kறா]களா? 

kழYைதகைள தாFதா, பா%K அ=லt kL)பாக பாt;க)பட;kKய நப]களா= 
பராமr;க)பட;kடாt. அtகப%சA ஐYt kழYைதக> ம%Rேம ேச]Yt vைழயாRA பK பாrOக>. 
kழYைதக> ஒேர kg;களாக vைழயாட ேவQRA; அதாவt ஒேர kழYைதக> எ)ேபாtA ஒIறாக 
இr;க ேவQRA. kழYைதக> vைளயாRAேபாt, ெபrயவ]க> kg;களாக சYt;க;kடாt. 

nOக> கவைல)பRk�]களா அ=லt உOகll;k ேபcவத?k யாராவt ேதைவயா? 

இOேக nOக> தகவைல) ெபரலாA: 
• இைணயFதளFt= www.dureschnufe.ch  / www.santepsy.ch   / www.salutepsi.ch   
• ெதாைலேபcyடாக 143 எQf= (Die Dargebotene Hand) 

nOக> v%K= அjc@Fத)பRk�]களா? nOக> உதv அ=லt பாtகா)ைபF ேதRk�]களா? 

• www.opferhilfe-schweiz.ch  / www.aide-aux-victimes.ch  / www.aiuto-alle-vittime.ch  
இணயதளFt= cv%ச]லாYt mgவtA மைறmகமான ஆேலாசைன ம?@A பாtகா)p?கான 
ெதாைலேபc எQக> ம?@A mIன~ச= mகவrகைள ெபரலாA. 

• அவசரகாலFt=, காவ=tைறைய அைழ;கvA: ெதாைலேபc எQ 117 

pற m;kயமான ெதாைலேபc எQக>: 
• மrFtவ அவசர எQ (ஆApலI#) 144: cv%ச]லாYt mgவtA உ>ள அைனFt மrFtவ 
அவசரnைலகll;kA எYதேநரmA ெதாட]pெகா>ளலாA. 

• ptய ெகாேரானா ைவரs?கான தகவ=களA: ptய ெகாேரானா ைவர# kLFத ேக>vகll;k 058 
463 00 00 இ= பtலll;க)பRA. 

• HEKS / EPER இI ெகாேரானா தகவ= ெதாைலேபcெயQ 10 ெமாmகll= (அ=ேப_யI / அரp / 
ேபா#_யI-ெச]pயI-kேரா�யI / k]t� / பாரcக, டr / ேபா]FtkcயA / #பா_� / தm3 / 
K;rIயா / tr;kயA): எQ 0800 266 785 cv%ச]லாYt= ெகாேரானா kLFத ேக>vகll;kA 
ம?@A nt உதv ப?LyA பtலll;kறt. ேமlA தகவl;k: https://www.heks.ch/was-wir-
tun/heks-mehrsprachiges-hilfetelefon#plakate-und-videos   

• உOகllடA ெபாtமrFtவ] இ=ைலெயIறா=: ெம%ேக% (Medgate) 0844 844 911 இ= 24 மf 
ேநரmA, வrடFt= 365 நா%கllA உOகll;k உதv kைட;kA. 

ேவைல;kF trAp ெச=வt 

மFtய அரc ெபாt ேபா;kவரFt= அtகப%ச பயIபா%ைட தv])பத?kA, mKYதவ]கைள 
v%KlrYt பfயா?ற பrYtைர;kறt. இr)prA, nOக> எ)ேபாt பf;kF trAப ேவQRA 
எIபைத nOக> பfpryA n@வனேம t]மா_;kறt. 
nOக> ேவைல ெசkk�]க> ம?@A ஏ?கனேவ ேநாkவாkப%R உOகll;k ஆபFt இrYதா=, உOக> 
n@வனA உOகைள) பாtகா;க ேவQRA. 
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pt)p;க)ப%ட தகவ=க> 08.06.2020 

 

ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனக> ம?@A ெதாட]pகைள 
கQகாfFத= ேநாkFெதா?ைற n@FtA. 

 
 

 

இC இரQR நடவK;ைகக> ஏI mகvA அவcயA. 

ஏற;kைறய «இய=பான» வா3;ைக நைடெபற, ேநாyI அLkLகைள; ெகாQட அைனFt ம;கllA 
உடனKயாக ptய ெகாேரானா ைவரஸு;k ேசாt;க)பட ேவQRA - ேலசான அLkLகllடI kட. 
ேசாதைன;k ேமலtகமாக, அைனFt ம;கllA தOக> ெதாட]p vவரOகைள கQRpK;க;kKயதாக 
வழOkவt m;kயA, எRFt;கா%டாக உணவகFt=. ஏென_= பாt;க)ப%டவ]க> இIrA 
ஆேரா;kயமாக உண]YதாlA ஏ?கனேவ ேநாk ெதா?L இr;கலாA. ேசாதைனக> ம?@A ெதாட]p 
கQகாfFத= ஆkயைவ ெதா?@ேநாைய n@FtkIறன. 

ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ேநாைய உ@t)பRFtனா=, ெதாட]pF தடமLத= 
ெதாடOkkறt. 

• பாt;க)ப%ட நபrடI மா_ல அtகாrக> ேச]Yt, அவ]க> யாrடI ெநrOkய ெதாட]p 
ைவFtrYதா]க> எIபைத t]மா_)பா]க>. 

• ேநாk ெதா?Lyr;கலாA எI@A, அRFதக%ட நடவK;ைககைளyA அtகாrக> கQடLYத 
நப]கll;k ெதrv)பா]க>. 

• இYத நப]கll;k அLkLக> இ=லாv%டாlA, அவ]க> த_ைம)பRFத)பட ேவQRA. 
ெதா?Lyr;kA நபrடனான கைடc ெதாட]p;k) pறk பFt நா%கll;k இt ெபாrYtA. 

• இYத ேநரFt= எYத ெதா?@ேநாyA காண)படv=ைல எIறா=, அtகாrக> த_ைம)பRFதைல 
mK;க அrமt தrவா]க>. 

அtகாrகளா= ெதாட]p ெகா>ள)ப%ட ஒrவr;k ஏ?கனேவ ேநாyI அLkLக> 
இrYதா=. 

• நப] உடனKயாக த_ைம)பRFt இr;க ேவQRA ம?@A ptய ெகாேரானா ைவரஸு;k 
ேசாt;க)பட ேவQRA. 

• ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனyI pt= ேநாைய உ@t)பRFtனா=, அtகாrக> ெதாட]p 
தடமLதைல ேம?ெகா>வா]க>. 

த_ைம)பRFத)ப%ட ஒr நபr;k ேநாyI அLkLக> ேதாI@Aேபாt. 

• நப] cய த_ைம;k ெச=ல ேவQRA, 
• உடனKயாக ெகாேரானா ைவரஸு;k ேசாt;க)படேவQRA. 
• ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ேநாைய உ@tெசkதா=, அtகாrக> ெதாட]p தடமLதைல 

ேம?ெகா>வா]க>. 
• நப] ஏ?கனேவ த_ைம)பRFத)ப%Kr)பதா=, ெநrOkய ெதாட]pக> இrYtr;க வாk)pக> 

mக kைறv. த_ைம)பRFதலா= ெதா?@A வாk)p kைறYtr;kA. 

cv# ேகாv% ெதாட]p கQகாf)p k@~ெசயl 

ptய ெகாேரானா ைவரைஸ; க%R)பRFத ஒr k@~ெசயlைய BAG vைரv= அLmக)பRFtA. 
ேநாkவாk)ப%ட நபrடI ெநrOkய ெதாட]p ெகாQKr;k�]க>, த_)ப%ட mைறy= 
அவ]கைள ெதrயாt இrYதாlA இYத k@~ெசயl அFதகவைல ெதrv;kA. பயIபRFtேவாrI 
த_yrைம;k mIrrைம உ>ளt - த_)ப%ட தரvக> எtvA எOkA ேசm;க)படாt. 

இ)பKFதாI நAைம) பாtகாFt; ெகா>kேறாA. 

மFtய அரc 
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ெகாேரானா ைவர# எIன? 
SARS-CoV-2 ம?@A COVID-19 எIன? 

ptய ெகாேரானா ைவர# 2019 ஆQKI இ@ty= cனா vஹாI நகரFt= சராசr;kA ேமலான 
cவாச;kழாk ேநாkகllI காரணமாக; கQRpK;க)ப%டt. இYத krm;k SARS-CoV-2 எIற 
ெபய] c%ட)ப%டt. இt Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten 
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபாIற krmகllI வகையj ேசIறt. 

ெகாேரானா ைவர# ஊடாக உrவான ேநாk;k உலக cகாதார சைப மாc  
11, 2020 அI@ ெகாேரானா ைவர# ேநாk 2019 cr;கமாக COVID-19 (ேஜ]மI ெமாmy= 

Coronavirus-Krankheit 2019) எIற ெபயrட)ப%R>ளt. 

த?ேபாைதய தரvக> இYேநாk mrகOகllடmrYt ம_த]கll;k பரvயt எI@ k@kIறt. 
mதl= இ; krm cனா vஹாI நகr= ஓ] mI ம?@A இைறjc சYைதylrYt பரவFெதாடOkயt 
எI@ நAப)பRkறt. அjசYைத த?ேபாt cனாvI அரசாOகFதா= mட)ப%R>ளt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kKய தகவ=க>: www.bag-coronavirus.ch 

  www.bag.admin.ch/neues-coronavirus  

  (ேஜ]மI, pெரIj, இFதாlயI, ஆOkலA) 


