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ேகாவிட்-19: புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் குறித்த முக்கிய தகவல்களும் சுகாதார விதிமுைறகள்
மற்றும் நடத்ைத விதிகளும்
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ்

புதுப்பிக்கப்பட்ட 29.10.2020

ேகாேரானாைவ தடுத்தல்.

குைறந்தளவு
மனிதர்கைள
சந்தித்தல்

இைடெவளிையக்
கைடப்பிடித்தல்.

இைடெவளிையக்
கைடப்பிடித்தல்
சாத்திமற்றதாயின்,
முகக்கவசம்
அணிவதற்கான
கடப்பாடு .

ெபாதுமக்கள் ெசல்லும்
உள்புற மற்றும்
ெவளிப்புறப் பகுதிகள்
மற்றும் ெபாதுப்
ேபாக்கு வரத்துச்
சாதனங்களில் முகக்
கவசம் அணிவதற்கான
கடப்பாடு .

ைககைள நன்றாகக்
கழுவுதல்.

ைகக்குட்ைடக்குள்
அல்லது முழங்ைக
மடிப்பிற்குள்
இருமுதல்,
தும்முதல்.

ைக குலுக்குவைதத்
தவிர்க்கவும்.

நாளாந்தம் பல தட
ைவகள் காற்ேறா
ட்டமாக்குதல்.

நிகழ்வுகள்:
ெபாது இடங்களில்
ஆகக்கூடியது 50
நபர்கள். தனிப்பட
ஆகக்கூடியது 10
நபர்கள், ெபாது
இடங்களில் ஒன்று
கூடுதல் ஆகக்கூடியது 15 நபர்கள்

எப்ேபாதும்
உங்கைள ெதாடர்பு
ெகாள்ளக் கூடியவா
று முகவரிைய
வழங்கவும்.

ெதாற்று ெதாடைர
நிறு த்துவதற்கு:
SwissCovid App ஐ
பதிவிறக்கம்
ெசய்வதுடன் அைத
ெசயலாக்குங்கள்.

ேசாதைனயின்
முடிவு ேநாைய
உறுதிப்படுத்தி
னால்:தனிைமப்படு
த்தவும்.ேநாயுள்ளவ
ருடன் ெதாடர்பில்
இருந்திருந் தால்:
சுய தனிைமப்
படுத்தவும்.

மருத்துவ நிைலயத்
திற்கு அல்லது
அவசர மருத்துவ
சிகிச்ைச
நிைலயத்திற்கு
ெதாைலேபசியில்
ெதாடர்பு ெகாண்ட
பின் மட்டுேம
ெசல்லுதல்,

உங்களுக்கு ேநாயின்
அறிகுறிகள்
இருந்தால், அைத
உடனடியாக
பரிேசாதித்து
வீட்டிேல இருங்கள்.

www.foph-coronavirus.ch
Tamilisch / tamoul / tamil / த�ழ்

சாத்தியமாயின், வீட்டு
அலுவலகத்தில்
இருந்து ேவைல
ெசய்தல்.

புதிய ேகாரன் ைவரஸ் ெதாடர்பாக மிக அதிகமாக வினவப்படும் ேகள்விகளும் பதில்களும்
2019 இறுதியில் ஒரு புதிய மற்றும் மிகவும் ெதாற்றக்கூடிய ேநாய் ஏற்பட்டுள்ளது. இைத
<<ேகாவிட்-19>> என அைழப்பர். இதற்கு காரணமாக ஒரு புதிய ைவரஸ் உள்ளதுடன், ஒரு
குறுகிய காலத்தில் உலெகங்கும் பரவிவருகின்றது. இந்த விபரப் பத்திரத்தில் இப் புதிய
ெகாேரானா ைவரஸ் குறித்து மத்திய சுகாதார அைமச்சு அதிகமாக வினவப்படும் ேகள்விகள்
மற்றும் அதற்கான பதில்கைள வழங்கியுள்ளது.
இப் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றினால் மிகவும் கடினமான பின்விைளவுகள் ஏற்படலாம்.
சில மனிதர்கள் இந்ேநாயினால் இறக்கின்றனர். ஆகேவ அைனவரும் இந்ேநாயிலிருந்து தம்ைமப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்வது முக்கியமானதாகும்.
சுய ெபாறுப்புணர்வுடன் கூடிய நடத்ைத முக்கியமாகும்: சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகைளக்
கைடப்பிடிப்பதன் மூலம், உங்கைள நீங்கள் நன்கு பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள். ேமற்படி ஒழுங்கு
விதிகள் இவ் ஆவணத்தின் முகப்புப் பக்கத்திலும் மத்திய சுகாதார அலுவலகத்தின் துண்டுப்
பிரசுரத்திலும் பிரசுரிக்கபட்டுள்ளன. ைககைள அடிக்கடி சவர்க்காரத்தினால் ஒழுங்காகக் கழுவி
இைடெவளிையப் ேபணுதலும் இதற்குள் அடங்கும்.
முக்கிய கடைமகள் மற்றும் தைடகள்: ஐப்பசி 29, 2020 இலிருந்து
•

அதிக நடமாட்டமுைடய உள்புற நகரம் மற்றும் கிராமம், ெபாதுமக்கள் ெசல்லக்கூடிய
உள்புற மற்றும் ெவளிப்புற இடங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ெதாழிலகங்கள்
ேபான்றவற்றுள் முகக்கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு.

•

சுவிஸ் முழுவதும் ெபாதுப் ேபாக்குவரத்தில் முகக்கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு:
ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து சாதனங்களில், விமானங்களில், புைகயிரத நிைலயங்களில்,
தரிப்பிலங்களில், விமான நிைலயங்களில்.

•

சகல நடுநிைல மற்றும் ெதாழில் துைறசார் பாடசாைலகளிலும் முகக்கவசம்
அணிவதற்கான கடப்பாடு

•

ேவைலத்தலங்களின் உள்ேள முகக்கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு ெசல்லுபடியாகும்,
பரிந்துைரக்கப்பட்ட இைடெவளி ேவைலத்தலத்தில் கைடப்பிடிக்கப்பட முடியுமாயின்
விதிவிலக்களிக்கப்படுகின்றது.

•

பல்கைலக்கழகங்களிலும் உயர் கல்வி நிைலயங்களிலும் ெவளிவாரிக்கல்வி
வகுப்புக்களின் அறிமுகம்

•

ேபாதுநிகழ்சிககளில் 50 நபர்களுக்கு ேமலும் தனிப்பட்ட நிகழ்சிகளுக்கு 10 நபர்களுக்கு
ேமலும் பங்குபற்றுவதற்ககு தைட

•

திட்டமிடப்படாத 15 நபர்களுக்கு ேமல்பட்ட நபர்களின் சந்திப்புக்களுக்கு தைட

•

உணவகங்களில் ஆகக்கூடியது நான்கு நபர்கள் ஒரு ேமைசயில் (ெபற்ேறார்
குழந்ைதகளுக்கு விதிவிலக்கு)

•

உணவகங்களிளும் பார் களிலும் 23.00 – 06,00 மணி ேநரங்கலளுக்கு தைட

•

உணவகங்களிளும் பார் களிலும் இருப்பதற்கான கடப்பாடு: குடிபானங்கள் மற்றும்
உணவு உட்ெகாள்ளல் இருக்ைகயில் அமர்ந்தவாறு உட்ெகாலவதற்கு மட்டுேம அனுமதி.

•

ேகளிக்ைக விடுதிகள், டிஸ்ேகா மற்றும் நடந் விடுதிகளுக்கு தைட

•

ஓய்வுேநர விைளயாட்டுக்கள்: 15 நபர்களுக்கு ேமலுள்ள நபர்களின் ெசயல்பாடுகளுக்கு
தைட, மனிதர்களிைடேய ெதாடர்புகைளயுைடய விைளயாட்டுக்களுக்குக் தைட,
உள்ப்புற அைறகளில் முகக்கவசம் அணிதல் மற்றும் இைடெவளிைய கைடப்பிடித்தல்,
ெவளிேய முகக்கவசம் அணிதல் அல்லது இைடெவளிைய கைடப்பிடித்தல், சிறுவர்கள்
ெசல்லும் கட்டாய பாடசாைலயில் ெதாடர்ந்தும் கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமின்றி பிள்ைளகள்
விைளயாடலாம்

•

கலாச்சார நிகழ்வுகள் (இைச, நடனம் ேபான்றன) பிரத்திேயகமற்ற பகுதி: 15 நபர்கள்
வைரயுமுள்ள ெசயல்பாடுகளுக்கு முகக்கவசத்துக்கான கடப்பாடு மற்றும்
இைடெவளிைய கைடப்பிடிக்கும் பட்சத்தில் அனுமதிக்கப்படுகின்றது. துைறசார்
நிபுணத்துவ பகுதி: ஒத்திைக மற்றும் நிகழ்வுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
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•

பாடகர் ேதான்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தைட.. ேதாழில் துைற சார் பாடல்களின் ஒத்திைக
அனுமதிக்கப்படுகின்றது.

•

சாத்தியப்படும் பட்சத்தில் வீட்டு அலுவலகம் இல் ேவைல ெசய்யவும்

•

நாட்டினுள் பயணிப்பவர்களுக்கு தனிைமப்படுத்தலுக்கான கடப்பாடு

குறிப்பு: குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் கடுைமயான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்ல்லுபடியாகின்றன.

ெதாற்றும் முைற மற்றும் ஆபத்துக்கள்
இவ்வாறான சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகள் ஏன் அவசியம்?
புதிய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபாறுத்தவைர அதற்கு மனிதர்கள் இன்னும் எதிர்ப்புசக்திைய
ெபறவில்ைல. ஆகேவ பலர் ேநாய்வாய்படலாம். நாம் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவைல தடுக்க
ேவண்டும். அதிக ேநாய்வாய்ப்பட வாய்ப்புள்ள மக்கைள பாதுகாக்க ேவண்டும்.
அவ்வாறானவர்கள் 65 வயதிற்கு ேமற்றப்பட்டவர்கள் மற்றும் முன்ேப ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள்.
அவ்வாறானவர்கள்:
• வேயாதிபர்கள் (புதிய ெகாேரான ைவரஸ் இனால் ெதாற்றுதலுக்குள்ளாகி அது மிகவும்
பாரதூரமாக ஆபத்ைத விைளவிக்கக்கூடிய தன்ைம ஒருவர் எவ்வளவு வேயாதிபராக
இருக்கின்றார் என்பைதப் ெபாறுத்து ஆபத்தானதாகும். எற்கனேவ ேநாய்கள் இருபின்,
ஆபத்து ேமலும் அதிகமாகும்).
• கர்ப்பமான ெபண்கள்
• பின்வரும் ேநாய்கள் உள்ள ெபரியவர்கள்:
o உயர் இரத்த அழுத்தம்
o இதய-குருதிச்சுற்ேறாட்ட-ேநாய்கள்
o நீரழிவு ேநாய்
o நாள்பட்ட சுவாச ேநாய்கள்
o புற்று ேநாய்
o ேநாெயதிர்ப்பு சக்திைய பலவீனப்படுத்தும் ேநாய்கள் மற்றும் சிகிச்ைசகள்
o அதிக உடல் பருமன் (ெகாழுப்ைப நாடுதல், BMI 40 அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட)
நீங்கள் ஆபத்துக்குரியவரானவரா என்பது உங்களுக்குத் ெதரியேவண்டும் என்றால், தயவுெசய்து
உங்கள் மருத்துவைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.
அரசாங்கத்தால் முன்ெமாழியப்படும் சுகாதார- மற்றும் நைடமுைறகைள பின்பற்றினால் நாம்
இவ்வாறு ேநாய்வாய்ப்பட்ட மக்கைளயும் பாதுகாக்கலாம். இதனூடாக கடுைமயாக
ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் மருத்துவமைனகளில் ேபாதிய சிகிச்ைசகைள ெபறக்கூடிய வாய்ப்ைப
அதிகரிக்கலாம்.இதுமட்டுமின்றி தற்ேபாதய நிைலயில் அவசரசிகிச்ைச சாைலகளிலும் மக்கைள
உள்ளடக்கும் இடவசதிகளும் குைறந்துவருகிறது.
நீங்கள் 65 வயதிற்கு ேமற்பட்டவரா, கர்ப்பமானவரா அல்லது ேமேல பட்டியலிடப்பட்ட
முந்ைதய ேநாய்கள் ஏேதனும் உள்ளவரா? அப்படியானால் இவ்வாறு உங்கைளப் பாதுகாத்துக்
ெகாள்ளலாம்:
சிறப்பாகத் ெதாடர்ந்தும் சுகாதார- மற்றும் நைடமுைற ஒழுங்குகைளக் கைடப்பிடித்து
உங்கைள ெதாற்றுேநாயிலிருந்து பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள். பின்வரும் விதந்துைரகள்
ஏற்புைடயது:
• உங்கள் ைககைள நன்றாக மற்றும் ஒழுங்காக சவர்க்காரத்தால் கழுவுங்கள்.
• ேவறு நபர்களுடன் இைடெவளிைய ைவத்திருங்கள் (ஆகக்குைறந்தது 1,5 மீற்றர்)
• ெபாதுப்ேபாக்குவரத்தில் முகமூடிைய கட்டாயமாக அணியுங்கள்.
• நீங்கள் நண்பர்கைளேயா அல்லது குடும்பங்கைளேயா சந்தித்தால் சுகாதார- மற்றும்
நைடமுைற ஒழுங்குகைளக் கைடப்பிடியுங்கள். உதாரணமாக ஒேர கரண்டிகளால்
உணைவத் ெதாடாதிருப்பது மற்றும் ஒேர குவைளகளில் குடிக்காதிருப்பது ேபான்றைவ.
• ெபாதுமக்கள் நடமாடும் அதிக ெநரிசல் உள்ள ேநரங்கைளத் தவிர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்
(உதாரணமாக ேவைல முடியும் அல்லது ஆரம்பிக்கும் ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து ேநரங்கள்,
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ெதாடரூந்து நிைலயம், சனிக்கிழைமகளில் ெகாள்வனவு). இருந்தும் அதிக மக்கள் உள்ள
இடங்கைள தவிர்க்க மற்றும் ேதைவப்படும் இைடெவளிையக் கைடப்பிடிக்க
முடியாதிருந்தால், ஒரு சுகாதார முகமூடிைய அணியுமாறு பரிந்துைர ெசய்கின்ேறாம்.
இருமல் (ெபாதுவாக வறண்ட), ெதாண்ைட ேநாய், மூச்சுத் திணறல், காய்ச்சல், ெநஞ்சுவலி,
காய்ச்சல் குணம், அல்லது திடீெரன வாசைன திறனின் இழப்பு அல்லது சுைவ திறனின் இழப்பு
ேபான்ற அறிகுறிகள் உங்களுக்கு உள்ளதா? இவ்வாறு இருந்தால் உடனடியாக உங்கள்
மருத்துவருடன் அல்லது மருத்துவமைனயுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும், வார இறுதி நாட்களில்
கூட. உங்கள் அறிகுறிகைள விவரித்து, நீங்கள் ஆபத்துக்குரியவர் என்று கூறுங்கள்.
நீங்கள் கர்ப்பமாக உள்ளீர்கள் மற்றும் இதனால் விேசடமாக ெகாவிட்-19 ேநாயினால்
பாதிக்கப்படும் ஆபத்துள்ளது. நீங்கள் எைதக் கவனத்திற் ெகாள்ள ேவண்டும்?
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால், இயலுமானவைர இப் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றிலிருந்து
உங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஆகேவ விேசடமாகப் பாதிக்கப்படும்
நபர்களுக்கான எமது பரிந்துைரகைளக் கைடப்பிடிக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம் (பார்க்க
முன்ைனய பதில்கைள)
ேவைலத்தலத்தில் உங்கள் ெதாழில் வழங்குனர், கர்ப்பமான ெபண்ணான உங்கைள இப் புதிய
ெகாெறானா ைவரஸ் ெதாற்றாமல் பாதுகாக்க தாய்மார் பாதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகளின்டி
கடைமப்பட்டுள்ளார். இது இயலாதிருந்தால், உங்கள் ெதாழில் வழங்குனர் உங்களுக்கு அதற்குப்
பதிலான ேவைலைய வழங்க ேவண்டும். தற்சமயம் ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்ய முடியாவிட்டால்
உங்கள் கர்ப்பகால ைவத்தியர் உங்களுக்கு ெதாழில் ெசய்யத் தைடவிதிக்கலாம்.
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால், புதிய ஆய்வுகளின்படி, விேசடமாக நீங்கள் உடற்பருமனாக, வயது
அதிகமானவராக அல்லது குறிப்பிட்ட ேநாய்கள் இருப்பின் இந்ேநாயான புதிய ெகாேரானா
ைவரஸ் ஒரு கடினமான நிைலக்கு உங்கைள இட்டுச்ெசல்லலாம். தற்ேபாது கர்ப்பகாலம் மற்றும்
ேகாவிட்-19 குறித்து பல ேகள்விகள் விைடயில்லாமேலேய உள்ளன. இருப்பினும் தாய் மற்றும்
பிள்ைள மிகவும் கவனத்துடன் பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்.
தற்சமயம் உங்களுக்கு ேநாய் அறிகுறிகள் ெதன்பட்டால், உடனடியாக உங்கள் கர்ப்பகால
ைவத்தியைர ெதாைலேபசியில் அைழத்து, ேதைவப்படும் நடவடிக்ைககள் குறித்து கைதயுங்கள்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் எவ்வாறு ெதாற்றுகிறது?
ெநருக்கமானதும் நீண்ட ேநரமாகவும் ெதாடர்பிலிருக்ைகயில் இவ் ைவரஸ் அதிகமாக
ெதாற்றுகின்றது: ெதாற்றுதலுக்குள்ளாகிய ஒரு நபரிலிருந்து 1,5 மீட்டர் இைடெவளிக்குள்
பாதுகாப்பு (முகக்கவசம்) இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் (பாதுகாப்பு: இருவரும் முகக்கவசம்
அணிந்திருக்கின்றனர்). எவ்வளவுக்கு இவர்கள் ெநருக்கமாகவும் நீண்ட ேநரமும் உள்ளனேரா,
அவ்வளவுக்கு அவர்கள் ெதாற்றுக்குள்ளவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாகும்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் பின்வருமாறு ெதாற்றிக்ெகாள்ளலாம்:
• சிறு துளிகள் மற்றும் (வளிமண்டல) எச்சில் சாரல்கள் ஊடாக: ேநாய்
ெதாற்றுக்குள்ளாகியவர்கள் சுவாசிக்கும் ெபாழுது, இருமும் ெபாழுது, ேபசும் ெபாழுது,
அல்லது தும்மும் ெபாழுது, ெவளிவரும் ைவரஸ் உள்ள நுண் துளிகள் ேநரடியாக மற்ைறய
அண்மித்திருக்கும் (<1,5 m) மனிதர்களின் மூக்கு, வாய் மற்றும் கண்கள் ேபான்றவற்றின்
ெமன்சவ்வுகளினூடாக அவர்களின் உடலில் உழ்நுைளயும்.
இவ் நுண்துளிகளிநூடாக (ஆேராெசால்) சற்று ெதாைல தூரத்தில் பரவுதலும்
சாத்தியமாகுமாயினும், இது அடிக்கடி நைடெபறுவதில்ைல. இம் முைறயிலான
ெதாற்றிப்பரவுதல் குறிப்பாக தீவிரமான சுவாசம் அவசியமாகும் ெபாழுதுள்ள
நடவடிக்ைககளில் ஒரு பங்களிப்ைப ெகாண்டிருக்கலாம். உதாரணமாக உடல்வலுைவப்
பயன்படுத்தி ேவைல ெசய்யும் ெபாழுது, விைளயாட்டு, சத்தமாகப் ேபசும் ெபாழுதும் பாடும்
ெபாழுதும் இவ்வாறு வருகின்றது. இேத நிைலைம ேமாசமான காற்ேறாட்டம் அல்லது
காற்ேறாட்டமின்றிய அைறயில் நீண்ட ேநரம் தங்கியிருந்தாலும் இது ெபாருந்தும், குறிப்பாக
அைறகள் சிறிதாக இருக்கும் பட்சத்தில்.
• ேமற்பரப்புக்கள் மற்றும் ைககள் ஊடாக: ெதாற்றுக்குல்லாகிய நபர்கள் தும்மும் ெபாழுதும்
இருமும் ெபாழுதும் ெதாற்றக்கூடிய சிறு துளிகள் அவர்களது ைககளில் அல்லது
அண்மித்துள்ள ேமற்பரப்புக்கைளச் ெசன்றைடகின்றன. ேவெறாரு நபர் இச் சிறு துளிகைள
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ைகயால் ெதாட்டு பின்னர் மூக்கு, வாய் மற்றும் கண்கைள ெதாடும் ேபாது அவைர இது
ெதாற்றலாம்.
எம்மிடம் இருந்து எப்ேபாது ைவரஸ் பரவலாம்?
கவனிக்கவும்: ெகாேரானா ைவரஸ் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நீண்ட காலம் ைவரஸ் பரவும்.
அதாவது:
• ேநாயின் அறிகுறிகள் ேதான்ற இரண்டு நாட்களுக்கு முன்ேப - அதாவது எமக்கு ேநாய் உள்ளது
என்று அறிய முன்.
• ேநாயின் அறிகுறிகள் இருக்கும் ேபாது, அதிகமாக ெதாற்றும்.
• ேநாயின் அறிகுறிகள் இல்லாது ேபாய் குைறந்தது அடுத்த 48 மணிேநரம். ஆகயால் கண்டிப்பாக
மற்றவர்கேளாடு ெநருக்கத்ைத தவிர்த்து அடிக்கட் ைககைள கழுவவும்.

அறிகுறிகள், ேநாய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்ைச
ெகாேரானா ைவரஸ்ஸின் அறிகுறிகள் யாைவ?
பின்வரும் அறிகுறிகள் ெபரும்பாலும்
ெதன்படலாம்:
• இருமல் (ெபரும்பாலும் உலர்ந்த)
• ெதாண்ைட ேநாவு
• மூச்சுத் திணறல்
• ெநஞ்சுவலி
• காய்ச்சல்,
• திடீர் வாசைன / சுைவக்கும் திறனின்
இழப்பு

அரிதானைவ:
• தைலவலி
• உடல் பலவீனம், உடல்நலக்குைறவு
• ெசமிபாட்டு குைறபாடுகள் (குமட்டல்,
வாந்தி, வயிற்றுப்ேபாக்கு, வயிற்று வலி)
• தடிமன்
• தைசவலி
• ேதாலில் தடிப்புகள்

அறிகுறிகள் அவற்றின் கடுைமயில் ேவறுபடும் மற்றும் ேலசாகவும் இருக்கலாம். அத்துட்ன்
நுைரயீரல் வீக்கம் ேபான்ற சிக்கல்களும் ேதான்றலாம்.
உங்களிடம் ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட அறிகுறிகள் ெதன்பட்டால், உங்களுக்கு புதிய
ெகாேரானா ைவரஸ் இருக்கலாம்.
அப்படிெயன்றால்:
• வீட்டிேல இருங்கள் அத்துடன் ேவறு நபர்களுடனான அைனத்துத் ெதாடர்புகைளயும் தவிர்த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
• ெகாேரானா ைவரஸ் ேசாதைன ெசய்யுங்கள் (check.bag-coronavirus.ch) அல்லது உங்கள்
மருத்துவைர அைழக்கவும். அைனத்து ேகள்விகளுக்கும் இணய ேகள்வி்த்தாளில் முடிந்தவைர
அைனத்துக் ேகள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கவும். முடிவில் நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
நடவடிக்ைகக்கான பரிந்துைரையப் ெபறுவீர்கள், ேதைவப்பட்டால், ேசாதிக்கப்பட ேவண்டும்
என்று பரிந்துைர கிைடக்கும்.
• «தனிைமப்படுத்தல்» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) ஆன வழிமுைறகைளப்
படித்து, அவற்ைற ெதாடர்ந்து கைடப்பிடிக்கவும்.
நீங்கள் 65 வயதிற்கு ேமற்பட்டவராக இருந்தால், கர்ப்பவதியாக இருந்தால் அல்லது முன்ேப
ேநாயாளியாக இருந்தால், அறிகுறிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்டவற்ைற நீங்கள்
அனுபவித்தால், உடனடியாக மருத்துவைர அைழக்கவும். வார இறுதியிலும்.

எப்படி நடந்துெகாள்வது என்று உங்களுக்குத் ெதரியாதா?
check.bag-coronavirus.ch இணயத்தளத்தில் உள்ள ெகாேரானா ைவரஸ் ேசாதைன மூலம், சில
ேகள்விகளுக்கு பதிலளித்த பின்னர், நீங்கள் சுகாதார அைமச்சின் அலுவலகத்திலிருந்து (ெஜர்மன்,
பிரஞ்சு, இத்தாலி மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) பரிந்துைரையப் ெபறுவீர்கள்.
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வாட்ற் (Waadt) மாநிலத்தின் இைணயத் தளத்தின் coronavirus.unisante.ch/evaluation என்ற
பக்கத்தின் கீழ் ேமலும் எட்டு ெமாழிகளில் ெகாேரான பரிேசாதைனைய ( Corona-Check) நீங்கள்
பார்க்கலாம்.
ெகாேரானா ைவரஸ் இணய ேசாதைன, மருத்துவ ஆேலாசைன அல்லது சிகிச்ைச ெபருவதிற்கு
மாற்றாக இல்ைல. ேசாதைனயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் பிற ேநாய்களிலும்
ஏற்படலாம், அதற்கு ேவறுபட்ட அணுகுமுைற ேதைவப்படும்.
ேமாசமாகி வரும் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகைளய பற்றி எப்ேபாதும் மருத்துவைர
அணுகவும்.
எனது 12 வயதுக்குக் குைறவான பிள்ைளக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன. நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து
ெகாள்ள ேவண்டும்? பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்புக் குழுவிற்கு ெசல்லலாமா?
தற்ேபாைதய கண்டறிதலின் பிரகாரம் பிள்ைளகளுக்கும் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற்றிக்ெகாள்ளலாம். 12 வயதுக்குக் குைறவான பிள்ைளகைள இைளேயார்கள் மற்றும்
ெபரிேயார்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது குைறந்தளவு அறிகுறிகள் மற்றும் ைவரைச மிகக்
குைறவாகேவ ேவறு நபர்களுக்குப் பரப்பும் தன்ைம உள்ளது.
நிைலைம 1: பிள்ைள மற்றும் ெநருக்கமான ெதாடர்பு நபருக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன
உங்கள் பிள்ைள ஒரு நபருடன் ெநருங்கிய ெதாடர்பில் இருந்து, ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற்றியிருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் ெதன்பட்டால் (12 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்கள்). இந்த
ேவைளயில் அந்த ெநருக்கமாக இருந்த நபருக்கு இடம்ெபறும் ேமலதிக பரிேசாதைனகளிேலேய
தங்கியுள்ளது:
•

ெநருங்கியிருந்த நபருக்கு பரிேசாதைனயில் சாதகமாக இருந்தால்: பிள்ைள வீட்டில்
இருக்க ேவண்டும் மற்றும் பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியருடன் கைதத்து பரிேசாதிக்க
ேவண்டும். ேமலதிக நடவடிக்ைககள் குறித்து பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியரிடமிருந்து
தகவல்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்.

•

ெநருங்கியிருந்த நபருக்கு பரிேசாதைனயில் பாதகமாக இருந்தால்: 24 மணித்திலாயத்தின்
பின்பு பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் இல்லாதிருந்து அல்லது இருமல் நன்கு
குணமைடந்திருப்பின் உங்கள் பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்பு
நிைலயத்திற்கு மீண்டும் வரலாம்.

நிைலைம 2: ேநாயுற்றவருடன் எவ்வித ெதாடர்பும் இல்ைல, பிள்ைளக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன
உங்கள் பிள்ைளக்கு புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் ெதாற்றியுள்ள அறிகுறிகள் உள்ளன,
ஆனால் ேநாய் அறிகுறியுள்ள எவருடனும் ெநருங்கிய ெதாடர்பு இருக்கவில்ைல (12 வயதுக்கு
ேமற்பட்டவர்கள்). இந்த ேவைளயில் அறிகுறிகள் மற்றும் பிள்ைளயின் உடல்நல நிைலைமயில்
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் தங்கியுள்ளன:
•

உங்கள் பிள்ைளக்கு இலகுவான தடிமன் காய்ச்சல் அறிகுறிகள் உள்ளன (தடிமல் மற்றும்
/அல்லது ெதாண்ைடேநாவு மற்றும் /அல்லது இலகுவான இருமல்) மற்றும் ெபாதுவாக
மிகவும் நல்ல நிைலைம: உங்கள் பிள்ைள ெதாடர்ந்தும் பாடசாைலக்கு அல்லது
பராமரிப்பு நிைலயத்திற்கு ெசல்லலாம்.

•

உங்கள் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் உள்ளது மற்றும் ெபாதுவாக மிகவும் நல்ல நிைலைம
உள்ளது: உங்கள் பிள்ைள வீட்டில் இருக்க ேவண்டும். 24 மணித்தியாலத்தின் பின்பு
காய்ச்சல் இல்லாதிருந்தால் பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்ப நிைலயத்திற்கு
ெசல்லலாம். மூன்று நாட்களுக்கு அல்லது அதற்கு ேமல் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல்
குைறயாதுவிடின் பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்,
தற்சமயம் உங்கள் பிள்ைளக்கு ேமலதிக அறிகுறிகள் (வயிறு-குடல்-பிரச்சிைனகள்,
தைலயிடி, உடல்வலி, மணம் மற்றும் அல்லது சுைவ ஆற்றைல இழத்தல்) ஏற்பட்டால்,
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் குறித்து பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியேராடு கைதத்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.

•

உங்கள் பிள்ைளக்கு கடுைமயான இருமல் உள்ளது மற்றும் ெபாதுவாக மிகவும் நல்ல
நிைலைம உள்ளது: உங்கள் பிள்ைள வீட்டில் இருக்க ேவண்டும். மூன்று நாட்களுக்குள்
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இருமல் நன்கு குணமைடந்தால், பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்பு
நிைலயத்திற்கு மீளவும் ெசல்லலாம். தற்சமயம் மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக கடின
இருமல் ெதாடர்ந்தும் இருந்தால் பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு
ெகாள்ளுங்கள்.
தற்சமயம் உங்கள் பிள்ைளக்கு ேமலதிக அறிகுறிகள் (வயிறு-குடல்-பிரச்சிைனகள்,
தைலயிடி, உடல்வலி, மணம் மற்றும் அல்லது சுைவ ஆற்றைல இழத்தல்) ஏற்பட்டால்,
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் குறித்து பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியேராடு கைதத்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
• உங்கள் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் உள்ளது அல்லது கடின இருமல் மற்றும் /அல்லது மிகவும்
நலமற்ற நிைலைம உள்ளது: அடுத்த நடவடிக்ைக குறித்து, நீங்கள் ேநரடியாக
பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.

ெகாேரானா ைவரஸ் சிகிச்ைச எவ்வாறு நைடெபறும்
சிகிச்ைச அறிகுறிகைள மட்டுப்படுத்தேவ உதவும். சுற்றி வாழும் மக்களின் நலன் கருதி
ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் தனிைமப்படுத்தி ைவக்கப்பட்டுவார்கள். அதீதமாக ேநாய்
தாக்கயிருந்தால், ேநாயாளிகள் தீவிர சிகிச்ைச நிலயத்தில் சிகிச்ைச ெபறுவார்கள். சில
சூழ்நிைலகளில் ெசயற்ைக சுவாசம் பயன்படுத்தப்படும்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸுடன் ெதாடர்பில்லாத ஏேதனும் உணர்வுகள், ேநாய்கள் அல்லது
அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?
புதிய ெகாேரானா ைவரஸுடன் ெதாடர்பில்லாத ஏேதனும் உணர்வுகள், ேநாய்கள் அல்லது
அறிகுறிகள் இப்ேபாதும் கவனத்தில் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு சிகிச்ைசயளிக்கப்படேவண்டும்.
அதிகம் காத்திருக்காது உதவிைய நாடுங்கள். மருத்துவைர ெதாைலேபசியூடாக ெதாடர்பு
ெகாள்ளுங்கள்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸுக்கு நான் எப்ேபாது ேசாதிக்கப்பட ேவண்டும்?
நீங்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறீர்களா அல்லது புதிய ெகாேரானா ைவரஸின் ேநாய்
அறிகுறிகைள உணர்கிறீர்களா? வீட்டிேலேய இருங்கள், ெகாேரானா ைவரஸ் பரிேசாதைன
(check.bag-coronavirus.ch) ெசய்யுங்கள் அல்லது உங்கள் மருத்துவைர அைழக்கவும். இணய
தாளில் அல்லது ெதாைலேபசியில் ேகட்க்கும் அனத்து ேகள்விகளுக்கும் முடிந்தவைர சிறந்த
முைறயில் பதிலளிக்கவும். முடிவில் நீங்கள் நடவடிக்ைகக்கான பரிந்துைரையப் ெபறுவீர்கள்,
ேதைவப்பட்டால், ேசாதிக்கப்பட ேவண்டும் என்று அறிவீர்கள். ேசாதைன முடிவு கிைடக்கும்
வைர வீட்டிேலேய இருங்கள்.
நான் எங்ேக ேசாதைன ெசய்ய முடியும்?
ேசாதைனகள் மருத்துவர்கள், மருத்துவமைனகள் அல்லது சிறப்பாக நியமிக்கப்பட்ட ேசாதைன
ைமயங்களால் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றன. நீங்கள் ெகாேரானா ைவரஸ் பரிேசாதைன (check.bagcoronavirus.ch) ெசய்யலாம். நீங்கள் ேசாதிக்கப்பட ேவண்டும் என்று ேசாதைன பரிந்துைரத்தால்,
எவ்வாறு ெதாடரலாம் என்பதற்கான வழிமுைறகைளப் ெபறுவீர்கள்.
www.ch.ch/fr/coronavirus பக்கம் கன்ேடானல் வைலத்தளங்களுக்கான இைணப்புகள். புதிய

ெகாேரானா ைவரஸ் மற்றும் ெதாடர்பு விவரங்கைளப் பற்றிய தகவல்கைள அங்கு காணலாம்.
எந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு PCR-ேசாதைனக்கான ெசலைவ மத்திய அரசு ஈடுகட்டுகிறது?
ஜூன் 25, 2020 முதல், BAG அளவுேகால்கைள பூர்த்தி ெசய்தால், ேசாதைன ெசலவுகைள (மூலக்கூறு
உயிரியல் பி.சி.ஆர் ேசாதைன) மத்திய அரசு ஏற்றுக்ெகாண்டது. எடுத்துக்காட்டாக, ேகாவிட் -19
உடன் ெபாருந்தக்கூடிய அறிகுறிகள் உங்களிடம் இருந்தால், புதிய ெகாேரானா ைவரஸுடன்
ெதாற்றுேநாய்க்கான பரிேசாதைனைய உங்கள் மருத்துவர் கட்டைளயிடுகிறார். பாதிக்கப்பட்ட
நபருடனான ெதாடர்புக்கான சுவிஸ் ேகாவிட் பயன்பாட்டின் அறிவிப்பும் ஒரு அளவுேகாலாகும்.
BAG ேசாதைன அளவுேகால்கள் பூர்த்தி ெசய்யப்படாவிட்டால், மத்திய அரசு ேசாதைன
ெசலவுகைள ஈடுெசய்யாது. உதாரணமாக, ஒரு பயணத்திற்கான ேசாதைன முடிவு உங்களுக்குத்
ேதைவப்பட்டால் அல்லது உங்கள் முதலாளியின் ேவண்டுேகாளின் ேபரில் மட்டுேம ேசாதைன
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் இதுதான்.
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ஒன்றுகூடல்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் ஓய்வு ேநர ெசயல்பாடுகள்
எவ்வாறான ஒன்றுகூடல்களுக்குத் தைடயுள்ளது?
ெபாதுஇடங்களில் திடீெரன 15 நபர்களுக்கு ேமல் ஒன்றுகூடுவதற்குத் தைடயுள்ளது.
ெபாது இடங்கள் எனும்ேபாது, உதாரணமாக ெபாதுமக்கள் பாவிக்கும் பகுதிகள், நைடபாைதகள்
மற்றும் பூங்காக்கள் அடங்கும்.
ெபாதுவான மற்றும் தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன ?
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கைள உள்ளடக்கிய வட்டத்தில் (ெபாதுமக்கள் ெசல்லாத
இடங்களில், உதாரணமாக வீடில்) ஆகக்கூடியது 10 நபர்கள் பங்குபற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்
படுகின்றது. தனிப்பட்ட நிகழ்வுகைள நீங்கள் இயலுமானவைர தவிர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
50 நபர்களுக்கு ேமற்ற்பட்டவர்கள் பங்கு பற்றும் நிகழ்வுகள் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இது சகல
விைளயாட்டு, கலாச்சார மற்றும் ஏைனய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ெபாருந்தும், பாராளுமன்ற மற்றும்
நகரசைப கூட்டங்களுக்கு விதிவிலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் ரீதியான ஆர்ப்பாட்டங்கள்
மற்றும் சர்வஜன வாக்ெகடுப்புக்கான ைகெயழுத்து ேசகரிப்பு மற்றும் இைவ ேபான்றவற்றுக்கு
இதுவைரகாலமும் ெசல்லுபடியாகின்ற பாதுகாப்பு முன்ேனர்த்பாடுகள் சாத்தியமாகும்.
விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சார ஓய்வுேநர நடவடிக்ைககளுக்கு எவ்வாறான ஒளுங்கு விதிகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன ?
ேபாதியளவு சமூக இைடெவளி கைடப் பிடிக்கப்படகூடியதாகவும் முகக்கவசமும் அணிந்து
ெகாள்ளும் பட்சத்தில், விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சார ஓய்வுேநர நடவடிக்ைககள்
உள்ளைறகளில் 15 நபர்கள் வைரக்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ெபரிய விஸ்தீரணம் உள்ள
அைறயுடன் கூடிய சூழ்நிைல, உதாரணமாக ெடன்னிஸ் ஹால் அல்லது ெபரிய அைற ேபான்றன,
இருக்கும் பட்சத்தில், முகக்கவசம் அணிவதிலிருந்து விலகளிக்கபட முடியும். ெவளிேய (சமூக)
இைடெவளி மட்டுேம கடிப்பிடிக்கபட ேவண்டும். (உடல்) ெதாடர்புள்ள விளயாட்டுகளுக்கு
தைட. இவ் ஒழுங்கு விதிகளிலிருந்து 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் விளக்களிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் விேசட ெதாழில்சார் பிரிவில், பயிற்சிகள் மற்றும்
ேபாட்டிகலுடன் ஒத்திைக மற்றும் நிகழ்சிகலுக்கு அனுமதி உண்டு. பாடும் ெபாழுது விேசடமாக
அதிக சிறு துளிகள் ெவளிேயற்றப்படுவதால், ெதாளில்துைற சாராத பாடகர்கலின் நிகழ்சிகள்
தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன, ெதாளில்துைரசார் பாடகர்களின் ஒத்திைக அனுமதிக்கப்படுகின்றது.
உண்டவகங்களுக்கும் பார் களுக்கும் எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்லுபடியாகின்றன?
•

வாடிக்ைகயாள்கள் குழுவில் ஆகக் கூடியது ஒரு ேமைசக்கு 4 நபர்கள்
அனுமதிக்கப்படுவர். இதிலிருந்து ெபற்ேறாரும் குழந்ைதகளும்
விதிவிலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

•

23.00 மணியிலிருந்து 06.00 மணி வைரக்கும் தைட ெசய்யப்பட்ட ேநரமாகும்.

•

உண்டவகங்கலிலும் பார் களிலும் இருப்பதர்த்கான கடப்பாடு குட்பானங்களும் உணவும்
இருக்ைகயில் அமர்ந்தவாேற உட்ெகாள்ள முடியும்.

டிஸ்ேகாேதக் மற்றும் நடன விடுதிகளில் எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்லுபடியாகின்றன?
டிஸ்ேகாேதக் மற்றும் நடன விடுதிகலின் ெசயல்பாடு மற்றும் நடன நிகழ்சிகள்
தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்லுபடியாகின்றன?
வீட்டு அலுவலகம்
இயலுமானவைர வீட்டு அலுவலகத்திலிருந்து நீங்கள் ேவைல ெசய்யுங்கள். இதன்மூலம்
ெதாடர்புகைள மற்றும் ைவரஸ் பரவைலத் தவிர்த்துக் ெகாள்ளலாம்.
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வீட்டிலிருந்து ேவைல ெசய்ய முடியாத ெதாழிலாளர்களுக்கு, ெதாழில் சட்டம் அமுலில்
இருக்கும்: ெதாழில் வழங்குனருக்கு, ெதாழிலாளர்களின் உடல்நலத்ைத குறிப்பிட்ட அளவில்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ள ேவண்டிய கடைம உள்ளது.

ேமலதிக தகவல்கள்
எங்கு நான் ேமலதிக தகவல்கைள எனது தாய்ெமாழியில் கண்டுெகாள்ளலாம்?
இைணயத்தளமான migesplus.ch இல் நீங்கள் ேகாவிட்-19 மற்றும் ேவறு சுகாதார விடயங்கள்
குறித்த பல நம்பிக்ைகயான தகவல்கைளக் காணலாம்:
https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19

உதவி ெபறல்
எனது ெமாழி மருத்துவமைனயில் ேபசப்படாது இருந்தால், நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
ெதாடக்கதில் இருந்து ஓர் ெமாழிெபயர்ப்பாளைர ெபற்றுக்ெகாள்ள ேகளுங்கள். ெதாைலேபசி
ஊடான ெமாழிெபயர்ப்புேசைவகள் உண்டு. நிபுணத்துவம் உள்ள ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களின்
உதவிைய ெபற்றுக்ெகாள்ளும் ஊடாக உங்களின் ெசாந்தபந்தத்ைத சார்ந்தவர்கள் ெமாழிெபயர்க்க
வரத்ேதைவயில்ைல. இதனூடாக அவர்கள் காக்கப்படுவார்கள். உங்களுக்கு ேநாய் மற்றும்
சிகிச்ைசைய பற்றி அறியவும் உங்களின் ஆதங்கத்ைத புறிந்துெகாள்ளப்படவும் முழு உரிைம
உண்டு. தாதிகள் மற்றும் ேவறு மருத்துவ ெதாளிளாளர்கள் இடம் உங்கள் ெமாழிெபயர்ப்பு
ெசலவுகள் ெகாேரானா ைவரஸின் காலத்தில் உங்காள் மருத்துவ காப்பீடால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும் என்று கூறுங்கள்.
நீங்கள் வீட்டிேல இருக்க ேவண்டுமா, உங்களுக்கு உணவு அல்லது மருந்து ேதைவயா?
அல்லது நீங்கள் உதவ விரும்புகிறீர்களா?
உங்களின் சுற்றுவட்டாரத்தில் ேதடிப்பாருங்கள்:
• நீங்கள் ஒருவரிடம் உதவி ேகட்கலாமா?
• அல்லது ஒருவருக்கு உதவலாமா?
பிற வழிகள்:
• உங்கள் ஊராட்ச்சிசைப ஊடாக
• «Five up» குறுஞ்ெசயலி ஊடாக
• www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch தளம் ஊடாக
பின்வருபைவ இங்ேகயும் ெபாருந்தும்: சுகாதார விதிகள் மற்றும் நடத்ைத எப்ேபாதும்
கைடபிடிக்கப்பட ேவண்டும்.
நீங்கள் கவைலப்படுகிறீர்களா அல்லது உங்களுக்கு ேபசுவதற்கு யாராவது ேதைவயா?
இங்ேக நீங்கள் தகவைலப் ெபரலாம்:
• இைணயத்தளத்தில் www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
• ெதாைலேபசியூடாக 143 எண்ணில் (Die Dargebotene Hand)
நீங்கள் வீட்டில் அச்சுறுத்தப்படுகிறீர்களா? நீங்கள் உதவி அல்லது பாதுகாப்ைபத் ேதடுகிறீர்களா?
• www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-allevittime.ch இணயதளத்தில் சுவிட்சர்லாந்து முழுவதும் மைறமுகமான ஆேலாசைன
மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான ெதாைலேபசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகைள
ெபரலாம்.
• அவசரகாலத்தில், காவல்துைறைய அைழக்கவும்: ெதாைலேபசி எண் 117
பிற முக்கியமான ெதாைலேபசி எண்கள்:
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• மருத்துவ அவசர எண் (ஆம்புலன்ஸ்) 144: சுவிட்சர்லாந்து முழுவதும் உள்ள அைனத்து
மருத்துவ அவசரநிைலகளுக்கும் எந்தேநரமும் ெதாடர்புெகாள்ளலாம்.
• புதிய ெகாேரானா ைவரஸிற்கான தகவல்களம்: புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் குறித்த
ேகள்விகளுக்கு 058 463 00 00 இல் பதிலளிக்கப்படும்.
• உங்களிடம் ெபாதுமருத்துவர் இல்ைலெயன்றால்: ெமட்ேகட் (Medgate) 0844 844 911
ஒவ்ெவாரு நாளும் மற்றும் இரவிலும் உங்களுக்கு உதவி கிைடக்கும்.

முகக் கவசம்
சுவிஸ் இல் அேநகமான இடங்களில் முகக்கவசம் அணிதல் கட்டாயமாகும்.
ெபாதுவாக ெசல்லுபடியாவன: ெநஞ்ங்கள் வீடில் இல்லாத ெபாழுதும் மற்ைறய
நபர்களுடனான இைடெவளிைய ெதாடர்ந்தும் கைடப்பிடிக்க முடியாதவிடத்து,
முகக்கவசெமான்ைற அணியுங்கள். முகக்கவசமானது எப்ெபாழுதும் மூக்ைகயும்
வாையயும் மூடியிருக்க ேவண்டும்.
ெபாதுஇடங்களில் முகமூடிைய அணிந்து ெகாள்வது முன்னிைலயாக ஏைனய நபர்கைளப்
பாதுகாப்பதற்கு உதவுகின்றது. ெதாற்று ஏற்பட்ட ஒருவர் அதுகுறித்த அறிகுறிகள் ெதரிவதற்கு 2
நாட்களுக்கு முன்பாகேவ அது குறித்து ெதரியாமல் ெதாற்ைறப் பரப்பிவிடலாம். அதாவது ஒரு
சிறிய அைற என்றால் அைனவரும் முகமூடி அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும், இதனால்
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவைரப் பாதுகாத்துக் ெகாள்கின்றனர். முகமூடி அணிவதால் நூறு வீதமான
பாதுகாப்பு உள்ளது எனக்கூற முடியாது, இருப்பினும் இப்பதிய ெகாேரானா ைவரஸ் பரவைல
ெமதுைமயாக்க முடியும்.
முகக் கவசம் எங்ேக கட்டாயமாக அணியேவண்டும்?
• ெபாதுப் ேபாக்குவரத்திலும் விமானத்திலும் முககவசம் அணிவது கட்டாயமாகும்: கீேழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேபாக்குவரத்து சாதனங்களிலும் கீழுள்ள ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து
இடங்களிலும் முகக்கவசம் அணிதல் கட்டாயமாகும்:
o
o
o
o
o
o
•

ெதாடரூந்து, ட்றாம், பஸ்
மைலக்குச் ெசல்லும் ெதாடரூந்தும் ேகபிள் ெதாடரூந்து
கப்பல்
விமானம் (சுவிதஎர்லாந்து இல் தைரயிறங்கும் அல்லது இங்கிருந்து புறப்படும் சகல
ேநர அட்டவைண விமானங்கள் மற்றும் விேசட சார்ட்டர் விமானங்கள்)
ெதாடரூந்து, ட்றாம், பஸ் ேபான்றவற்றின் தரிப்பிடங்கள், இப்பகுதிகள் ெவளிேய
இருந்தாலும் கூட
புைகயிரத நிைலயங்கள், விமான நிைலயங்கள் மற்றும் ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து
நிைலயங்களுக்குச் ெசல்லும் இடங்க, இைவ ெவளிேய இருந்தாலும் கூட

சுவிஸ் முழுவதுமாக ெபாது மக்கள் ெசல்லகூடிய பகுதிகளில் முகமூடி அணியும்
கட்டாயம்: ெபாது மக்கள் ெசல்லகூடிய சகல பகுதிகளிலுமுள்ள ெதாழில் நிறுவனங்கள்
மற்றும் நிைலயங்கள் முகமூடி அணியும் கட்டாயம். இது உள்புற மற்றும் ெவளிப்புறப்
பகுதிகளுக்கும் ெசல்லுபடியாகும்.
உதாரணமாக இதற்குரியன
o வியாபார நிைலயங்கள், பாரிய வியாபாரத் திடல்கள், வங்கிகள் மற்றும் தபால்
நிைலயங்கள்
o அருங்காட்சியகம், நூல்நிைலயங்கள், சினிமாக் ெகாட்டைக, நாடக அரங்குகள்
மற்றும் இைசமண்டபங்கள்
o மிருக மற்றும் தாவரக் காட்சிச்சாைலகள்
o உணவகங்கள், மதுநிைலயங்கள், விைளயாட்டு அைறகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள்
(வரேவற்பு அைறகள் விதிவிலக்காக)
o நீச்சல்தாடாக மற்றும் ேமலுைடகள் ெகாழுவும் இடங்கள், விைளயாட்டு
நிைலயங்கள், உடற்பயிற்சி நிைலயங்களின் நுைழவாயில்
o சுகாதார நிைலயங்கள், ைவத்தியர் நிைலயங்கள் மற்றும் ெபாதுவாக
உள்நுைழயக்கூடிய ைவத்தியசாைலகள் மற்றும் முதிேயார் பராமரிப்பு நிைலயங்கள்
o ஆலயங்கள் மற்றும் சமய நிைலயங்கள்
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o
o
o

சமூக நிைலயங்கள், ஆேலாசைன நிைலயங்கள், தங்கும் இடங்கள்
ெபாது மக்கள் ெசல்லும் திைணக்களப் பகுதிகள், உதாரணமாக சமூகேசைவ
நிைலயங்கள், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பார்ைவயாளர்கள் ெசல்லும் உள்அைறகளான
நாடாளுமன்றம் அல்லது நகரசைப ஒன்றுகூடல்கள் ேபான்றைவ
சந்ைதகள், நத்தார் சந்ைதகள் உள்ளடங்கலாக

•

ெபாது இடத்தில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு: ெபாது இடத்தில் (நைட
பாைதகள், பூங்காக்கள், விைளயாடு இடங்கள் ேபான்றன)முகக் கவசம் அணிவதற்கான
கடப்பாடு கீழ்வருமாறு ெசல்லுபடியாகின்றது:
o நகர் மற்றும் கிராம மத்தியில் அதிக நடமாட்டம் உள்ள நைட பாைதகள்
o அேநக நபர்கள் நடமாடுகின்றதும் ஏைனய நபர்களுக்கிைடயில் 1,5 மீட்டர்
இைடெவளிையக் கைடப்பிடிக்க முடியாததுமான இடங்கள் எல்லாவற்றிலும்.
நீங்கள் ெசல்கின்ற வழியில் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கைள சந்திக்கும் ெபாழுது
மீட்டர் இைடெவளிையக் கைடப்பிடிக்க முடியாத ேபாளிதும் கூட இது ெபாருந்தும்.

•

ேவைல ெசய்யும்ெபாழுது உள் அைறகளில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு:
ேவைல ெசய்யும்ெபாழுது உள் அைறகள் எல்லாவற்றிலும் முகக் கவசம் கட்டாயமாக
அணிய ேவண்டும். நீங்கள் தனி அைர ஒன்றில் ேவைல ெசய்யும் பட்சத்தில் அல்லது
மற்ைறய நபர்களுக்கிைடயில் 1,5 மீட்டர் இைடெவளிைய கைடப்பிடிக்கக் கூடியதாக
இருக்கும் பட்சத்தில், விதிவிலக்களிக்கப்படுகின்றது. தவிரவும் பாதுகாப்புக்
காரணங்களினால் நீங்கள் முகக் கவசம் அணிய முடியாதவிடத்தில்.

•

உயர்நிைலப் பாடசாைல II இல் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு:உயர்நிைலப்
பாடசாைல II, ஜிம்னாசியம், ெதாளில்பாடசைலகள் மற்றும் துைற சார் இைடநிைலப்
பாடசாைலகளில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு உள்ளது. இளவயதினர்,
ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கட்டசம் முகக் கவசம் அணிய ேவண்டும். முகக் கவசம்
அணிவதற்கான கடப்பாடு வகுப்பு நைடெபறும் ெபாழுதும் பாடசாைலயிலும்
உள்ப்புறத்திலும் ெசல்லுபடியாகும்.

சிறு குழந்ைதகள் மற்றும் பிறருக்கு விதிவிலக்குகள் உள்ளதா?
பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்ைதகளுக்கு முகமூடித் ேதைவயிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, சிறப்பு காரணங்களுக்காக முகமூடி அணிய முடியாத நபர்களும்,
குறிப்பாக மருத்துவ காரணங்களுக்காக விலக்கப்படுகிறார்கள்.
எனக்கு முகமூடி இல்ைலெயன்றால்: என் முகம் மற்றும் மூக்ைக துணிைய ெகாண்டு
மைறக்கலாமா?
இல்ைல, முகமூடி கட்டாயம் ஒரு துணியால் பூர்த்தி ெசய்யப்படமாட்டாது. ஒரு துணி
ேநாய்த்ெதாற்றுக்கு எதிராக ேபாதுமான பாதுகாப்ைப வழங்காது அது பிறருக்கும் ேபாதியளவு
பாதுகாப்ைப வழங்காது ஒரு சுகாதார முகமூடி அல்லது சரியானமுைறயில் தயாரிக்கப்பட்ட துணி
முகமூடி அணிய ேவண்டும்.

சுவிட்சர்லாந்திற்கு பயணம் / நுைழவு
ஆடி 6, 2020 முதல், சில நாடிகளில் இருந்து சுவிஸிற்க்கு வருபவர்கள்,10 நாட்களுக்கு தம்ைம
தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
இந்த நடவடிக்ைக சர்வேதச பயணிகள் ேபாக்குவரத்துத் துைறயில் புதிய ெகாேரானா ைவரைஸ
(ேகாவிட் -19) எதிர்த்துப் ேபாராடுவதற்கான கட்டைளச் சட்டத்தின் அடிப்பைடயில்
அைமந்துள்ளது, ேமலும் ெகாேரானா ைவரஸுடன் ெதாற்று அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ள
நாடுகள் அல்லது பகுதிகளிலிருந்து நுைழபவர்களுக்கு இது ெபாருந்தும்.
உங்கள் நுைழைவ இரண்டு நாட்களுக்குள் முன், உங்களுக்கு ெபாறுப்பான மாநில
அதிகாரிகளிடம் கூறி, அவர்களின் வழிமுைறகைளப் பின்பற்றவும்
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தனிைமப்படுத்தலில் இருந்து விலகும் அல்லது அறிக்ைகயிடல் கடைமக்கு இணங்காத எவரும்
ெதாற்றுேநாய் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு குற்றத்ைதச் ெசய்கிறார்கள், இது CHF 10,000 வைர அபராதம்
விதிக்கப்படுகிறது.
ெகாேரானா ைவரஸ் குறித்த மானில ெதாடர்புகள் மற்றும்
தனிைமப்படுத்தப்பட்ட கடைமக்கு விதிவிலக்குகள், அதிக ஆபத்து உள்ள
நாடுகள் அல்லது பகுதிகளின் பட்டியைல இங்ேக காணலாம்:
www.bag.admin.ch/entry

ெகாேரானா ைவரஸ் ேசாதைனகள் மற்றும் ெதாடர்புகள்
தடமறிதல் ேநாய்த்ெதாற்று ெதாடைர நிறுத்தும்.
இவ் இரண்டு நடவடிக்ைககள் ஏன் மிகவும் அவசியம்.
ஏறக்குைறய «இயல்பான» வாழ்க்ைக நைடெபற, ேநாயின் அறிகுறிகைளக்
ெகாண்ட அைனத்து மக்களும் உடனடியாக புதிய ெகாேரானா ைவரஸுக்கு ேசாதிக்கப்பட
ேவண்டும் - ேலசான அறிகுறிகளுடன் கூட. ேசாதைனக்கு ேமலதிகமாக, அைனத்து மக்களும்
தங்கள் ெதாடர்பு விவரங்கைள கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக வழங்குவது முக்கியம்,
எடுத்துக்காட்டாக உணவகத்தில். ஏெனனில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் ஆேராக்கியமாக
உணர்ந்தாலும் ஏற்கனேவ ேநாய் ெதாற்றி இருக்கலாம். ேசாதைனகள் மற்றும் ெதாடர்பு
தடமறிதல் ஆகியைவ ெதாற்றுேநாைய நிறுத்துகின்றன.
ெகாேரானா ைவரஸ் ேசாதைன ேநாைய உறுதிப்படுத்தினால், ெதாடர்பு தடமறிதல்
ெதாடங்குகிறது.
•
•
•
•

பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் மானில அதிகாரிகள் ேசர்ந்து, அவர்கள் யாருடன் ெநருங்கிய
ெதாடர்பு ைவத்திருந்தார்கள் என்பைத தீர்மானிப்பார்கள்.
ேநாய் ெதாற்றியிருக்கலாம் என்றும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்ைககைளயும் அதிகாரிகள்
கண்டறிந்த நபர்களுக்கு ெதரிவிப்பார்கள்.
இந்த நபர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும், அவர்கள் தனிைமப்படுத்தப்பட
ேவண்டும். ெதாற்றியுருக்கும் நபருடனான கைடசி ெதாடர்புக்குப் பிறகு பத்து நாட்களுக்கு
இது ெபாருந்தும்
இந்தக் காலப்பகுதியில் எந்த ெதாற்றுேநாயும் காணப்படவில்ைல என்றால், அதிகாரிகள்
தனிைமப்படுத்தைல முடிக்க அனுமதி தருவார்கள்.
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சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி
ைகத்ெதாைலேபசியில் இயங்கும் சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலியுடன், புதிய
ெகாேரானா ைவரஸின் கட்டுப்பாடற்ற பரவைலக் கட்டுப்படுத்த
முயல்கிேறாம். சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலிைய பயன்படுத்தும் மக்களின்
எண்ணிக்ைக கூடும் ேபாது அதன் பயனும் அதிகரிக்கும். குைறந்த பட்சம்
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு அருகில் நீண்ட ேநரம் இருந்த எவரும்,
குறுஞ்ெசயலி மூலம் அத் தகவல் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்ைககைள பற்றி அறியப்ெபருவர்.
தனியுரிைம பாதுகாக்கப்படுகிறது. குறுஞ்ெசயலிைய பயன்படுத்துவைத ஒவ்ெவாருவரும்
தனித்து முடிெவடுக்கலாம் மற்றும் அது இலவசமானது. குறுஞ்ெசயலிைய ஆப்பிள் ஆப் ஸ்ேடார்
மற்றும் கூகிள் பிேள ஸ்ேடாரிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யலாம்.
ெதாற்றுச் சங்கிலிகைள ேவகமாக நிறுத்த சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி உதவுகிறது
ைகத்ெதாைலேபசிகளுக்கான சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி (ஆண்ட்ராய்டு / ஐேபான்) புதிய
ெகாேரானா ைவரைஸக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இது "ெதாடர்பு தடமறிதைல" நிைறவு
ெசய்கிறது, அதாவது. மானிலங்களுடாக புதிய ெதாற்றுகைளக் கண்டுபிடிப்பது - இதனால்
ெதாற்றுச் சங்கிலிகைள நிறுத்த உதவுகிறது.
சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி ஆப்பிள் ஸ்ேடார் மற்றும் கூகிள் ப்ேள ஸ்ேடாரில் கிைடக்கிறது
(ெமாழிகளில்: ெஜர்மன், பிரஞ்சு, இத்தாலியன், ைரட்ேடா-ேராமானிக், அல்ேபனியன்,
ேபாஸ்னியன், ஆங்கிலம், குேராஷியன், ேபார்த்துகீசியம், ெசர்பியன், ஸ்பானிஷ். துருக்கியும்
டிக்ரின்யாவும் வரவுள்ளது.)
• Android க்கான Google Play Store
• IOS க்கான ஆப்பிள் ஸ்ேடார்
சுவிஸ் ேகாவிட் குகுறுஞ்ெசயலிைய பயன்படுத்துவைத ஒவ்ெவாருவரும் தனித்து
முடிெவடுக்கலாம் மற்றும் அது இலவசமானது. பயன்படுத்தும் மக்களின் எண்ணிக்ைக கூடும்
ேபாது அதன் பயனும் அதிகரிக்கும். இது புதிய ெகாேரானா ைவரைஸக் கட்டுப்படுத்த மிகவும்
திறம்பட உதவும்.
சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி எவ்வாறு இயங்குகிறது?
உங்கள் ஆப்பிள் அல்லது ஆண்ட்ராய்டு ைகத்ெதாைலேபசியில் சுவிஸ் ேகாவிட்
குறுஞ்ெசயலிைய நிறுவவும். அதன்பிறகு, புளூடூத்ைத ெசயல்படுத்துவது மட்டுேம. ெமாைபல்
ேபான் பின்னர் புளூடூத் வழியாக ேசாதைன எண் என அைழக்கப்படும் மைறகுறியாக்கப்பட்ட
ஐடிகைள அனுப்புகிறது. இைவ நீண்ட, சீரற்ற ெதாடர்கள். இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு, எல்லா
ேசாதைன எண்களும் ைகத்ெதாைலேபசியில் இருந்து தானாகேவ நீக்கப்படும்.
குறுஞ்ெசயலி ேவறு கருவிகளுக்கு உள்ள ெதாைலவு மற்றும் ேநரகாலத்ைத அளவிடுகிறது.
ெநருங்கிய ெதாடர்பு இருந்தேபாது இது பதிவுெசய்கிறது (1.5 மீட்டருக்குள் மற்றும் ஒரு நாளில்
ெமாத்தம் 15 நிமிடங்களுக்கு ேமல்). ஏனனில் ைவரஸ் பரவும் வாய்ப்பு இப்படியான
தருணங்களில் உள்ளது.
அறிவிப்பு இப்படித்தான் ெசய்யப்படுகிறது
ஒரு சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலிைய பயபடுத்துபவர் ெகாேரானா ைவரஸ் இருப்பதாக
ேசாதிக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த நபர் மானில அதிகாரிகளிடமிருந்து ஒரு குறியீட்ைட (ேகாவிட்
குறியீடு) ெபறுகிறார். இந்த குறியீட்ைடக் ெகாண்டு மட்டுேம நபர் தங்கள் குறுஞ்ெசயலி
எச்சரிப்பு ெசயல்பாட்ைட ெசயல்படுத்த முடியும். ேநாய்த்ெதாற்று கட்டத்தின் ேபாது (ேநாயின்
அறிகுறிகள் ேதான்றுவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு) அவர் ெநருங்கிய ெதாடர்பில் இருந்த
பிற குறுஞ்ெசயலிைய பயன்படுத்துபவர்கைள எச்சரிக்கிறது. குறியீடு உள்ளிடப்பட்டதும்,
அறிவிப்பு தானாகவும் உங்களின் தகவல்கள் ெதரியாதவாறு அனுப்பப்படும்.
அறிவிக்கப்பட்ட நபர்கள் குறுஞ்ெசயலியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல் எண்ைண அைழத்து
ேமலதிக நடவடிக்ைககைள ெதளிவுபடுத்தலாம். தனியுரிைம எல்லா ேநரங்களிலும் உத்தரவாதம்
அளிக்கப்படுகிறது. அறிவிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஏற்கனேவ ேநாயின் அறிகுறிகள் இருந்தால்,
அவர்கள் வீட்டிேலேய இருக்க ேவண்டும், மற்றவர்களுடன் ெதாடர்பு ெகாள்வைதத் தவிர்க்க
ேவண்டும், ெகாேரானா ைவரஸ் பரிேசாதைன ெசய்யுங்கள் அல்லது அவர்களின் மருத்துவைர
அைழக்கவும்.
இந்த ஒற்றுைமயுடன், ேநாய்த்ெதாற்றின் சங்கிலிைய உைடக்க நாம் அைனவரும் உதவலாம்.
சுய ஆளுைமயின் பாதுகாப்பு
சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி ேசகரிக்கும் தரவுகள் உங்கள் ெசாந்த ைகத்ெதாைலேபசியில்
மட்டுேம ேசமிக்கப்படும். இது மத்திய இருப்பிடங்கள் அல்லது ேசைவயகங்களுக்கு தனிப்பட்ட
அல்லது இருப்பிட தரைவ அனுப்பாது. எனேவ, நீங்கள் யாருடன் ெதாடர்பு ெகாண்டீர்கள்,
ெதாடர்பு எங்கு நடந்தது என்பைத யாராலும் பார்க்க முடியாது. ெகாேரானா ைவரஸ் முடிந்தால்,
அல்லது குறுஞ்ெசயலி பயனற்றதாக மாறினால், இந்த குறுஞ்ெசயலி மூடப்படும்.
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ேநாய்த்ெதாற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலியிலிருந்து எனக்கு ஒரு
ெசய்தி வந்துள்ளது. எனக்கு ேசாதைனக்கு உரிைம உள்ளதா?
கண்டிப்பாக, ெதாற்றுேநாையப் பற்றிய ெசய்தி உங்களுக்கு கிைடத்தவுடன், அைத இலவசமாக
ேசாதிக்கலாம்.
இந்த ேசாதைன ஏற்கனேவ பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆனால் இதுவைர அறிகுறிகள் இல்லாதவர்கைள
அைடயாளம் காண வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. சாத்தியமான ெதாற்றுேநாய்க்கு 5 நாட்களுக்குப்
பிறகு இது ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
ேசாதைன ேநாைய உறிதிப்படுத்துவதாக இருந்தால், நீங்கள் உங்களுக்கு ெபாறுப்பான மானில
அலுவலகத்தால் ெதாடர்பு ெகாள்ளப்படுவீர்கள், அவர்கள் ேமலதிக ெசயல்முைறகள் பற்றி
உங்களுக்குத் ெதரிவிப்பர். இது ைவரஸ் பரவுவைதத் தடுக்க உதவுகிறது.
ெதாற்றுேநாைய ெதாற்றியிருக்க சாத்தியம் என்று ெசய்து வந்தபின் வீட்டிேலேய தங்க முடிவு
ெசய்தால் நான் ெதாடர்ந்து எனது ஊதியத்ைதப் ெபறுேவனா?
ெதாற்றின் சாத்தியத்ைத பற்றிய ெசய்தி உங்களுக்கு வந்திருந்தால், தயவுெசய்து சுவிஸ் ேகாவிட்
தகவல் எண்ைண அைழக்கவும் (குறுஞ்ெசயலியிலிருந்து ஒரு ெசய்தி வரும்ேபாது ெதாைலேபசி
எண் காண்பிக்கப்படும்). இந்த ேகள்விகளுக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு ஆேலாசைன
வழங்குவார்கள்.
ெபாதுவாக, ேநாய்த்ெதாற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு காரணமாக நீங்கள் வீட்டிேலேய இருந்தால்
ெதாடர்ந்து ஊதியம் வழங்க நிறுவனத்திற்கு கடைம இல்ைல.
ெபாறுப்பான மானில அதிகாரிகள் வழங்கிய தனிைமப்படுத்தல் மட்டுேம ெதாடர்ச்சியான
ஊதியங்களுக்கு உங்களுக்கு உரிைம தரும்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் என்றால் என்ன? SARS-CoV-2 மற்றும் Covid-19 என்றால் என்ன?
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் 2019 ஆண்டின் இறுதியில் சீனா வுஹான் நகரத்தில் சராசரிக்கும்
ேமலான சுவாசக்குழாய் ேநாய்களின் காரணமாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த கிருமிக்கு SARSCoV-2 என்ற ெபயர் சூட்டப்பட்டது. இது Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபான்ற கிருமிகளின் வகையச் ேசன்றது.
ெகாேரானா ைவரஸ் ஊடாக உருவான ேநாய்க்கு உலக சுகாதார சைப மாசி
11, 2020 அன்று ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் 2019 சுருக்கமாக Covid-19 (ேஜர்மன் ெமாழியில்
Coronavirus-Krankheit 2019) என்ற ெபயரிடப்பட்டுள்ளது.
தற்ேபாைதய தரவுகள் இந்ேநாய் மிருகங்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியது என்று
கூறுகின்றது. முதலில் இக் கிருமி சீனா வுஹான் நகரில் ஓர் மீன் மற்றும் இைறச்சி சந்ைதயிலிருந்து
பரவத்ெதாடங்கியது என்று நம்பப்படுகிறது. அச்சந்ைத தற்ேபாது சீனாவின் அரசாங்கத்தால்
மூடப்பட்டுள்ளது.

கூடிய தகவல்கள்:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

(ேஜர்மன், பிெரன்ச், இத்தாலியன், தமிழ்)
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