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www.foph-coronavirus.ch/vaccination   இன்ப ோலைன் ப ோவிட்-19-தடு ்பூசி: 0800 88 66 44 

இத் தடுப்பூசி பொது ொப்பு மற்றும் கெயல்திறன் 

உள்ளதொ? 

சுவிஸ் இை் ஒவ்வவோரு தடுபூசி ்கும் அனுமதி 

அவசியமோகும். இதற்கு  ோது ோ ்பு, வெயை்திறன்  

மற்றும் தரோதரம் என் வற்றிை் உயரிய 

தல லம லை ் பூரத்்தி வெய்ய ் டை் பவண்டும். 

சுவிஸ்வமடி ் என ் டும்  மருந்து ்வ ோருட ்ை் 

 ை்லூரி ப ோவிட்-19  ்வ திரோன mRNA-தடு ்பூசிலய 

நன்கு  ரிசீலித்து அதற்கு  அனுமதியைிதத்ுை்ைது. 

இது  ோது ோ ் ோனது என் துடன் 

வெயை்திறனுை்ைதுமோகும்.  ை்ைோயிர ்  ண ் ோன 

ம ் ை் இத ்தடு ்பூசிலய ஆய்வின் வ ோழுது 

வ ற்றுை்ைனர.் அதியுயர ்வயதோனவர ்ை் மற்றும் 

நீண்ட நோை் பநோயுற்ற ந ர ்ளு ்கும் கூட இது 

 ோது ோ ் ோனதும் வெயை்திறனுலடயதுமோகும்.  

இது அனுமதி ்  ் ட்ட பின் இைடெ் ் ண ் ோன 

ந ர ்ளு ்கு இத ்தடு ்பூசி ஏற்ற ் டட்ுை்ைது. 

துலறெோர ்வை்லுனர ்ை் வதோடரந்்தும் இத ்

தடு ்பூசியின்  ோது ோ ்பு மற்றும் வெயை்திறன்  ற்றி 

அவதோனித்து ் வ ோண்டு இரு ்கின்றனர.் ஒரு 

தடு ்பூசியினோை் ஏற் டும் அ ோயத்லத விட அதன் 

 யன் ோடு குறி ்பிட ்கூடிய அைவு அதி மோ  

இருத்தை் பவண்டும். அதன் பின்னர ் மடட்ுபம இது 

சுவிஸிை்  ரிந்துலர ்  ் டுகின்றது.  

எங்ர  நொன் தடுப்பூசிவய கபற்று ்க ொள்ள 

முடியம்? 

மத்திய கூட்டோட்சி அரசு ஒரு தடு ்பூசி திட்டத்லதம் 

மற்றும் சி ோரச்ு  ற்றி திட்டம் வகுத்திரு ்கிறது. 

தடு ்பூசி ்கு வ ோறு ் ோ  இரு ் து மோநிைங் ை். 

மோநிைத்தின் இலணயதோைத்திலும் மற்றும் உங் ை் 

மோநிை த வை் வதோலைப சி ஊடோ  எங்ப  நீங் ை் 

ஊசி ப ோடைோம் என் லதத் வதரிந்து வ ோை்ைைோம் 

(www.bag-coronavirus.ch/kantone). அை்ைது உங் ை் 

லவத்தியரிடம், உங் ை் அ ்ப ோதி ் ரியிலும் 

ப ட்டறிந்து வ ோை்ைைோம். 

                                                        

 
1 வி ரமோன பநோய் ைின்  ட்டியலை கீபே 

வ ற்று ்வ ோை்ைைோம்: Categories of persons at especially high risk) 

(PDF, 205 kB) 

தடுப்பூசி யொரு ்கு ப ிந்துவ  ் ப்படுகிறது? 

12 வயது மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ட அலனவரு ்கும் 

எம்ஆரஎ்ன்ஏ தடு ்பூசியுடன் ப ோவிட் -19 இ ் 

 ரிந்துலர விபெடமோ  கீே்வரும் ந ர ்ளு ்கு 

வ ோருந்தும் 

 வ ோபரோனோ லவரஸினோை் விபெட ஆ த்திை் 

உை்ைவர ்ை் (நோை் ட்ட பநோய் உை்ைவர ்ை்1, 65 

வயது ்கு பமற் ட்ட ந ர ்ை் மற்றும்  ர ்்பிணி ் 

வ ண் ை்);  

 தனி ் ட்ட மற்றும் வதோழிை்துலறெோர ்சூேலிை் 

வநருங்கிய வதோடரப்ு ந ர ்ை். 

தடுப்பூசிவய  யொ ்  கபற்று ் க ொள்ளலொ ொது? 

கீே்வரும் ந ர ்ளு ்கு mRNA-தடு ்பூசியுடன் கூடிய 

ப ோவிட்-19-தடு ்பூசிலய நோம் சி ோரச்ு 

வெய்யவிை்லை: 

  டுலமயோன உறுதி ் டுத்த ் ட்ட ஒவ்வோலம 

(அை்பைரஜ்ி)  உை்ை ந ர ்ை், குறி ் ோ  வ ோலி 

எவதலீன்  லைவ ோை் (PEG) ஐ ் வ ோண்டுை்ை 

தடு ்பூசி ை்.  

 12 வயது ்குட் ட்ட பிை்லை ை் மற்றும் 

இைவயதினர.் இது வலர ்கும் பமபை குறி ்பிட்ட 

வயதினர ்ளு ்கு  தடு ்பூசி வதோடர ்ோன தரவு ை் 

ப ோதியைவு இை்லை. 

தயவு வெய்து அவதோனியுங் ை்: உங் ளு ்கு 

அதி மோ   ோய்ெெ்ை் ஏற் டட்ுை்ைத? நீங் ை் 

உடை்நைம் குன்றியிரு ் துடன் அவெௌ ரியமோ  

இரு ் ோதோ  உணரக்ின்றீர ்ை? அ ் டியோயின் 

தடு ்பூசி ் ோன தவலணலய ஒத்தி ்ப ோடுங் ை்.  

ப ோவிட்-19-வெோதலன முடிவு ்கு 

 ோத்திரு ்கின்றீர ்ைோ? அை்ைது நீங் ை் 

சுயதனிலம ் டுத்தலிை் அை்ைது 

தனிலம ் டுத்தலு ்கு உட் டுத்த டட்ுை்ைீர ்ைோ? 

அவ்வோறோயின் தடு ்பூசிலய தற்வ ோழுது ஏற்ற 

பவண்டோம். முடியுமோனவலர விலரவோ  பிறிவதோரு 

ெந்தர ்் த்திை் தடு ்பூசிலய ப ோடவும். 

ப ோவிட்-19-தடு ்பூசி  

ஒரு mRNA-தடு ்பூசி (ல வெர/் பயோன்வர ், வமோபடரன்ோ) 

உடன் கூடிய ர ொவிட்-19-தடுப்பூசி பற்றிய கபொதுைொன 

த ைல் ள்  

http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
http://www.bag-coronavirus.ch/kantone
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 ரமலதி  

த ைல்  
 

நொன்   ்ப்பம் த ித்திருந்தொல் அல்லது   ்ப்பம் 

த ி ்  விரும்பும் பட்ெெ்த்தில் எவை 

கெல்லுபடியொகும்? 

நீங் ை்  ர ்் ம் தரி ் தற்கு திட்டமிடுகின்றீர ்ைோ? 

அவ்வோறோயின் விலரவிை் தடு ்பூசிலய ப ோடவும். 

நீங் ை் ஏற் னபவ  ர ்் ம் தரித்துை்ைீர ்ைோ மற்றும் 

 ர ்் ம் தரி ் தற்கு முன் தடு ்பூசி 

ப ோடவிை்லையோ? அ ் டியோயின்,  ர ்் ம் தரிதத்ு 12 

வோரங் ைிலிருந்து (அதோவது  ர ்் த்தின்  மூன்றிை் 

இரண்டின் 2 வது  ோை ் குதியிலிருந்து) 

தடு ்பூசிலய ப ோதுவதற்கு  ரிந்துலர ்கிபறோம். 

இரு ்பினும், வ ோை்ல யைவிை், ஆயினும் இது 

 ர ்் த்தின் ஆரம் த்திலும் கூட ெோத்தியமோகும். 

நீங் ை்  ர ்் ம் தரித்த்ரு ்கும்  டெ்த்திை் அை்ைது 

 ர ்் ம் தரி ்  திட்டமிடும்  டெ்த்திை், தவிரவும் 

தடு ்பூசி  ற்றி ப ை்வி ை் இரு ்பின், உங் ை் 

மருத்துவர ்அை்ைது ம  ்ப ற்று மருத்துவெச்ியுடன் 

ப சுங் ை். 

தடுப்பூசி எை்ைொறு ரபொடப்படுகின்றது? 

உங் ை் ல யின் பமை்  குதியிை் ஒரு ஊசி 

ஏற்ற ் டுகின்றது. 

எத்தவன முவற நொன் தடுப்பூசி ரபொட ரைண்டும்? 

வேலமயோ  இரண்டு முலற தடு ்பூசி 

பதலவ ் டுகின்றது. முதைோவது தடு ்பூசி ஏற்றி 

அண்ணைவோ  நோன்கு வோரங் ைின் பின் 

இரண்டோவது தடு ்பூசிலய நீங் ை் ப ோட முடியும்.  

இலத அறிந்து வ ோை்ைவது மு ்கியமோகும் :  

இரண்டு தடு ்பூசி லையும் ப ோடுங் ை். இதன் 

மூைம் மடட்ுபம நீங் ை் முடியுமோன அைவு 

 ோது ோ ்ல  வ ற்று ் வ ோை்வீர ்ை். உங் ளு ்கு 

ஏற் னபவ வ ோபரோனோ லவரஸ் வதோற்று 

ஏற் ட்டிருந்தலம உறுதி ் டுத்த ் ட்டிரு ்பின், 

mRNA-தடு ்பூசியுடன் கூடிய தடு ்பூசி ஒன்று மடட்ும் 

உங் ளு ்கு  ப ோதுமோனதோகும்.  

தடுப்பூசி என்வன எை்ைொறு பொது ொ ்கின்றது? 

உங் ை் உடை் ப ோவிட்-19  ்கு எதிரோ  ஒரு 

 ோது ோ ்ல  உற் த்தி வெய்கின்றது. இரண்டோவது 

தடு ்பூசி ்கு ்கு ் பின் அண்ணைவோ  ஒன்று, 

இரண்டு வோரங் ை் இதற்கு எடு ்கும். தடு ்பூசி 

உங் ை் எதிர ்்புெ ்ெ ்திலய  ை ் டுதத்ுகின்றது. 

லவரஸ்  ்கு எதிரோன ப ோரோட்டத்திை் இது உங் ை் 

உடலு ்கு உதவுகின்றது. ப ோவிட்-19 இனோை் 

பநோய்வோய் ் டும் ஆ தல்த இது மி வும் திறமோ  

குலற ்கின்றது. தற்ப ோலதய அறிவின் டி mRNA -

தடு ்பூசி இதுவலர அறிய ் ட்ட லவரஸ் 

மரபு ளு ்கும்  ோது ோ ்பு வேங்குகின்றது. 

இதலன அறிந்து வ ோை்வது மு ்கியமோகும்: 

முழுலமயோன  ோது ோ ்பு என்று எதுவுமிை்லை. 

தடு ்பூசி ஏற்றிய பின்னரும் கூட ஒரு சிைர ்ப ோவிட்-

19 இனோை் பநோயய்வோய் ் டைோம். ஆயினும் 

தடு ்பூசியின் மூைம் நீங் ை் ஓர ் யங் ரமோன 

பநோயிலிருந்து த ்பி ் வ ோை்ைைோம்.  உங் ளு ்கு 

ப ோவிட்-19 அறிகுறி ை் வதன் ட்டோை், உடனடியோ  ் 

 ரிபெோதலன வெய்துவ ோை்ளுங் ை். தடு ்பூசி 

எவ்வோறு வெயை் டுகின்றது என் து  ற்றி இங்ப  

நீங் ை் ெரியோன த வை் லை ் வ ற்று ்வ ோை்ை 

முடியும்: www.bag-coronavirus.ch/mrna. 

தடுப்பூசி எை்ைளவு  ொலம் என்வனப் 

பொது ொ ்கின்றது? 

தடு ்பூசி எவ்வைவு  ோைம்  ோது ோ ்ல  

வேங்குகின்றது என் து  ற்றி துலறெோர ்நிபுணர ்ை் 

 ரிசீலி ்கின்றனர.்  தற்ப ோலதய ஆய்வு 

நிலையின் டி பநோய் ோன  ோது ோ ்பு 

ஆ  ்குலறந்தது  ன்னிவரண்டு மோதங் ளு ்கு 

நிலைத்திரு ்கும். அதன்பின்  டுலமயோன பநோய் ை் 

ஏற் டைோம் என் து குறிதத்ு தற்ப ோது எவ்வித 

ஆதோரங் ளுமிை்லை. மீண்டுவமோரு தடலவ 

தடு ்பூசி ் ோன அவசியம் சிைபவலை ைிை் பின்னர ் 

ஏற் டைோம்.  

தடுப்பூசி  ொ ணமொ  என ்கு ர ொவிட்-19 

ஏற்படலொமொ? 

இை்லை.  தடு ்பூசியின் மூைமோ  உங் ளு ்கு 

ப ோவிட்-19 ஏற் டுவதிை்லை. தடு ்பூசியிை் 

வ ோபரோனோ லவரசு ் ை் எதுவுமிை்லை.  

க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் நொன் ஏற் னரை 

கதொற்று ்கு உள்ளொகி இருந்தொலும் கூட, தடுப்பூசி 

ரபொட ரைண்டுமொ? 

வ ோபரோனோ லவரஸ் இனோை் ஏற் னபவ நீங் ை் 

வதோற்று ்குை்ைோகி இருந்தோலும் கூட தடு ்பூசி 

 யனுை்ைதோகும். அடி ் லட ரீதியோ  உங் ளு ்கு 

வதோற்றுபநோய் ஏற் ட்ட பின்னர ்மீண்டும் ஒரு புதிய 

வதோற்று ஏற் டுவதிலிருந்து  ோது ோ ்  ் 

 டுகின்றீர ்ை். வதோற்று ஏற் டட்ு தடு ்பூசி 

ஏற்றி ்வ ோை்ளுமோறு நோங் ை் உங் ளு ்கு ் 

 ரிந்துலர வெய்கிபறோம், இதன்மூைம் நீங் ை் 

நீண்ட ோைத்திற்கு ்  ோது ோ ்பு ் வ றுகின்றீர ்ை். 

எவ்வைவு  ோைத்து ்கு இது  ோது ோ ்கும் என் து 

ெரியோ த் வதரியவிை்லை. ஆனோை் தடு ்பூசி 

ப ோட்டவர ்ை் இந்பநோய் வந்து மோறியவர ்ைிலும் 

 ோர ்்  வலிலமயுை்ைவர ்ைோ  இரு ்கின்றனர.்  

நோங் ை் உங் ளு ்கு ்  ரிந்துலர வெய்கிபறோம் 

தடு ்பூசி ப ோடும் டி. அதனோை் நீங் ை் 

நீண்ட ோைத்து ்கு ்  ோது ோ ்  ் டுகின்றீர ்ை். 

http://www.bag-coronavirus.ch/mrna
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 ரமலதி  

த ைல்  
 

பநோய்வோய் ் டட்ு மூன்று மோதத்து ்குை் அதற் ோன 

தடு ்பூசிலய ் ப ோடவும். வ ோபரோனோலவரஸ்-

வதோற்று ஏற் ட்டதோ   உறுதிவெய்ய ் டட்ு நோன்கு 

வோரங் ை் வதோட ் ம் ஒரு தடு ்பூசி ப ோதுமோனது. 

இரண்டோவது படோசிஸ் தடுபூசி தவிர ்்  ் டைோம். 

விபெடமோ  ்  ோதி ்  ் ட ்கூடிய ந ர ்ளு ்கு 

விதிவிை ்கு வேங்  ் டும் ; ப ை்வி ை் இரு ்பின் 

தயவு வெய்து உங் ை் லவத்தியரிடம் 

ப டட்ு ்வ ோை்ளுங் ை். 

ப ் விவளவு ள் உள்ளனைொ? 

ஒவ்வவோரு தடு ்பூசியின் வ ோழுதும் 

  ் விலைவு ை் ஏற் டைோம். அபந  

ெந்தர ்் ங் ைிை் இலவ சிறியதோ  இருந்து சிறிது 

 டுலமயோனதோ வும் இரு ்கும் விலரவிை் இை்ைோது 

ப ோய்விடுகின்றன. மி  அரிதோன ெந்தர ்் ங் ைிை் 

 டுலமயோன   ்  விலைவு ை் ஏற் டுகின்றன. ஒரு 

சிை ந ர ்ைிடத்திை் mRNA-தடு ்பூசியுடன் கூடிய 

ப ோவிட்-19-தடு ்பூசி ஏற்ற ் ட்டதும் உடனடியோ பவ 

 டுலமயோன ஒவ்வோலம (அபைரஜ்ி) தோ ் ம் 

ஏற் டைோம். மி வும் விதிவிை ் ோ  குலறவோன 

ந ர ்ளு ்கு தடு ்பூசி ப ோடட்ு 14 நோட ்ைிை் 

இதயத்தலெநோர ்நரம்பு ைிை் 

வலிலமயிை்ைோத்தன்லம ஏற் டுவது 

அவதோனி ்  ் டட்ுை்ைது, இது மி வும் சிறிதோ  

இரு ்கும் அத்துடன் அலத சுை மோ  மோற்றி ் 

வ ோை்ைைோம். தற்ெமயம் இது தடு ்பூசியுடன் 

வதோடரப்ு  டுத்தி அதனோை் வந்தது என 

 ணி ்  ் டுகிறது. இ ்ப ற் ட்ட சு யீனம் 

தடு ்பூசி ப ோடோமை் இரு ்கும் ந ர ்ைிபைபய 

 ோண ் டுகிறது. 

இது தவிர  டுலமயோன   ் விலைவு ை் 

வதோடர ்ோ  பவவறந்த அெோதோரண விலைவு ளும் 

இதுவலர அறிய ் டவிை்லை. தடு ்பூசி ப ோடட்ு ஒரு 

சிை மோதங் ளு ்குை் இவ்வோறோன    ் விலைவு ை் 

எதிர ்ோர ்்  ் டுகின்றன. துலற ெோர ்நிபுணர ்ை்  

ெோத்தியமோன அறிகுறி லை மி  ்  வனமோ  

அவதோனி ்கின்றனர.்   

எை்ைொறொன ப ்  விவளவு ள் ெொத்தியமொனவை? 

 ல யிை் தடு ்பூசி ஏற்றிய இடத்திை் சிவ ் ோகி, 

வலி அை்ைது வீ ் ம் ஏற் ் டுகின்றது. 

 தலைவலி (தலையிடி)  

 பெோரவ்ு  

 தலெ – மற்றும் மூடு வலி  

 நடு ் ம்,  ோய்ெெ்ை் உணரவ்ு அை்ைது வமை்லிய 

 ோய்ெெ்ை் ப ோன்ற வ ோதுவோன அறிகுறி ை்  

தடு ்பூசியின் பின் அபன மோ    ் விலைவு ை் 

ஏற் டுகின்றன. பநோய் ்வ திரோன  ோது ோ ்ல  

உடை் உற் த்தி வெய்கின்றது என் லத இது 

 ோண்பி ்கின்றது. எனபவ இலவ வமை்லிய 

வடிவிைோன ஒரு நை்ை அறிகுறியோகும்   

ஒவ்வோலம (அபைரஜ்ி) தோ ் ம் ஒன்று ஏற் டும் 

வ ோழுது தடு ்பூசி ஏற்ற்ற ் டட்ு உடனடியோ பவ 

உதோரணமோ   டுலமயோன வீ ் ம், பதோை் சிவத்தை், 

ெரிவு அை்ைது மூெச்ுத்திணறை் ப ோன்றன 

ஏற் டைோம். இதயதலெநோர ்பநோவு ைின் ப ோது 

வரும் லெல  ை் ஆவன, மோரப்ு பநோவு 

மூெச்ுத்திணறை் மற்றும் இதயஅடி ்பு ஆகும். 

இவ்வோறோன அறிகுறி ை் ஏற் ட்டோை் உடனடியோ  

லவத்தியரிடம் வெை்லுங் ை். 

எை்ைளவு  ொலம் ப ் விவளவு ள் 

நிவலத்திரு ்கும்? 

  ் விலைவு ை் ெோதரணமோ  ஒரு சிை நோட ்ைிை் 

இை்ைோமை் ப ோய்விடுகின்றன. ஒரு வோரத்தின் 

பின்னரும் கூட   ் விலைவு ை் உங் ளு ்கு 

இன்னும் இரு ்கின்றனவோ ? இலவ 

பமோெமலடகின்றனவோ ? அை்ைது நீங் ை் 

இலதயிடட்ு  வலை ் டுகின்றீர ்ைோ? 

அ ் டியோயின் நீங் ை் லவத்தியருடன் 

ஆபைோசியுங் ை். 

என ்கு தடுப்பூசி ரபொடப்பட்டுள்ளது. மற்வறய 

நப  ்ளு ்கு நொன் க ொர ொனொ வை ஸ் மூலம் 

கதொற்வற ஏற்படுத்த முடியுமொ? 

தடு ்பூசி முழுலமயோ  ் ப ோட ் ட்ட பின்னர,் 

உங் ளு ்கு வ ோபறோன வதோற்றும் என் து மி வும் 

அரிது அத்துடன் மற்றயவர ்ளு ்கு வதோற்ற 

லவ ்பீர ்ை் என் தும் குலறவோகும். ஆயினும் 

தடு ்பூசி எவரு ்கும் நூறு வீதமோன   ோது ோ ்ல  

வேங்குவதிை்லை.  

தயவு வெய்து அவதோனி ் வும்: தடு ்பூசி ஏற்ற 

முன்பும் ஏற்றிய பின்பும் சு ோதோர மற்றும் நடத்லத 

விதி லை வதோடரந்்தும்  லட ்பிடி ் வும்.  

ஆனோை்: உங் ளு ்கு முழுலமயோ ் தடு ்பூசி 

ஏற்ற ் டட்ிருபின், ழுலமயோ த் தடு ்பூசி ஏற்ற ் ட்ட 

மற்லறய ந ர ்ளுடன் தனி ் ட்ட ெந்தி ்பு ் லை 

பமற்வ ோை்ளும் வ ோழுது ெமூ  இலடவவைிலய ் 

 லட ்பிடி ் லத நீங் ை் தவிர ்் ைோம்.  

நீங் ை் இந்த சு வீனம் உை்ை ந ருடன் வநருங்கி 

வதோடரப்ு லவத்திருந்தோை், நீங் ை் தனிலம டுதத்ி 

இரு ்  பதலவயிை்லை. மற்றும் நீங் ை் ஏலனய 
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 ரமலதி  

த ைல்  
 

சு ோதோர நடவடி ்ல  ைிலிருந்து தவிர ்்  

 டுகிறீர ்ை்2.  

தடுப்பூசி ்கு  ட்டணம் கெலுத்துைது யொ ்?  

இத ்தடு ்பூசி உங் ளு ்கு இைவெமோகும். 

தடு ்பூசியின் வெைவின் ஒரு  குதிலய கிறங் ன் ெ 

எனும் லவத்திய ோது ோ ்பு நீறுவனம் வெலுதத்ும். 

மிகுதிலய  ன்பரோனும் அரெோங் மும் வெலுதத்ுவர.் 

தடுப்பூசி ரபொடுதல் சுயவிருப்பத்தின் ரப ிலொ? 

ஆம். சுவிஸ் இை் தடு ்பூசி ப ோடுவது 

சுயவிரு ் த்தின் ப ரிைோகும். 

ரமலதி  த ைல் வள நொன் எங்ர  

கபற்று ்க ொள்ைது? 

ப ோவிட்-19-தடு ்பூசி  ற்றிய பமைதி  த வை் லை 

BAG இன் இலணயத்தைதத்ிை் www.bag-

coronavirus.ch/impfung  ோர ்் ைோம். அை்ைது உங் ை் 

அை்ைது உங் ை் மருந்துெெ்ோலையிை் ப ட ்ைோம்.  

                                                        

 
2  சுவிடெ்ரை்ோந்திை் நுலேதை் – ஆங்கிை வமோழியிை் 

(admin.ch) 

http://www.bag-coronavirus.ch/impfung
http://www.bag-coronavirus.ch/impfung
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

