
க ொர ொனொவை தடுத்தல்  

     

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ்: அதி முக்கிய த ைல் ள் 

புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் ஏற்படும் கதொற்று  டுவையொன பின் விவைவு வை ஏற்படுத்த 

முடியுகைன்பதுடன் ை ணத்வதயும் ஏற்படுத்தலொம். நொம் எல்ரலொரும் ஒழுங்கு விதி வை 

 வடப்பிடிப்ரபொைொயின், எம்வையும் விரேட ஆபத்தொன நபர் வையும் பொது ொப்பதற்கு எைது 

பங் ளிப்வப நல்  முடியும்.  

 
அைதொனியுங் ள்: இவ் உண்வைப் படிைத்திலுள்ை த ைல் ள் ரதசிய ைட்டத்திலுள்ை ஒழுங்கு விதி வை 

உள்ைடக்கி இருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட சில ைொநிலங் ளில் இறுக் ைொன ஒழுங்கு விதி ள் 

கேல்லுபடியொகின்றன.  

1. புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றிப் ப வுதல் 

இவ் வை ஸ் அதி ைொ  கதொற்றிப் ப வுைது கநருங்கி இருப்பதுடன் நீண்ட ரந ம் கதொடர்பில் 

இருப்பதனொலொகும், இதன் கபொருள் யொகதனில், கதொற்றுதலுக்குள்ைொகிய ஒரு நபருடன் 1,5  மீட்டர்  ஐ 

விட குவறதைவு இவடகைளியில் பொது ொப்பு (மு க் ைேம்) இல்லொது இருந்தொல், இவ்ைொறு கதொற்று 

ஏற்படலொம்:  

– சிறு துளி ள் ைற்றும் (ைளிைண்டல) எச்சில் ேொ ல் ள் ஊடா : ரநொய் கதொற்றுக்கு உள்ைொகியைர் ள் 

சுைொசிக்கும் கபொழுது, இருமும் கபொழுது, ரபசும் கபொழுது, அல்லது தும்மும் கபொழுது, வெளிெரும் 

வை வே  உள்ைடக்கிய நுண் துளிகள் ரந டியொ   ைற்வறய அண்மித்திருக்கும் ஏவனய ைனிதர் ளின் 

(மூக்கு, ொய் மற்றும் கண்கள் ரபொன்றைற்றின்) கைன் ேவ்வு வைச் கேன்றவடய முடியும். இவை 

நுண்துளி ளினூடொ  (ஆர ொகேொல்) ேற்று கதொவல தூ த்தில் கதொற்றிப் ப வுதலும் கூட 

ேொத்தியைொயினும், இது அடிக் டி நவடகபறுைதில்வல.  

– ரைற்ப ப்புக் ள் ைற்றும் வ  ள் ஊடொ : கதொற்றக்கூடிய சிறு துளி ள் ரைற்ப ப்புக் வைச் 

கேன்றவடயும் கபொழுது, பிறிகதொரு நபர் இச் சிறு துளி வை வ யொல் கதொட்டு உள்ைொங்கி பின்னர் 

ைொய், மூக்கு ைற்றும்  ண் வைத் கதொடும் கபொழுது கதொற்றுக்குள்ைலொம்.  

 
முக்கியம்: உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருப்பதொ  நீங் ள் உண ொவிட்டொலும் கூட, நீங் ள் ைற்வறய 

நபர் ளுக்கு கதொற்வற ஏற்படுத்த முடியும். ஏகனனில் ரநொய்ைொய்ப்பட்ட ஒரு நபர் அறிகுறி ள் 

ஆ ம்பிப்பதற்கு 2 நொட் ளுக்கு முன்பிலிருந்தும் 10 நொட் ளுக்கு பின்பும் கதொற்வற ஏற்படுத்தக் 

கூடியை ொைர்.  டுவையொ  ரநொய்ைொய்ப்பட்டிருக்கும் கபொழுது நீண்ட  ொலத்துக்கு கூட கதொற்வற 

ஏற்படுத்தக்கூடியை ொ  இருக்  முடியும். 

2. ர ொவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் 

இவ் அறிகுறி ள் அதி ைொ க்  ொணபடுகின்றன: இவ் அறிகுறி ளும் ேொத்தியைொகும்: 

 கதொண்வட ரநொவு (ைலி) 

 இருைல் (அரன ைொ  ைறண்ட) 

 தவலயிடி (தவலைலி) 

 கபொதுைொன இவைப்பு, உடல்நலமின்வை  
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புதுப்பிக் ப்பட்ட த ைல் ள்  1.03.2021 

இவ்ைொறு எம்வை நொம்  

பொது ொத்துக் க ொள்ைலொம் 
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 குறுகிய சுைொேம் (மூச்சுத் திணறல்) 

 கநஞ்சுைலி  

  ொய்ச்ேல்  

 திடீக ன ஏற்படும் ைணம் ைற்றும் சுவை 

இழப்பு 

 தவேைலி  

 தடிைல் 

 இவ ப்வப குடல் அறிகுறி ள்  (குைட்டல், 

ைொந்தி, ையிற்ர ொட்டம், ையிற்று ைலி) 

 ரதொலில் பருக் ள் ஏற்பட்டு சிைத்தல் 

ர ொவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் கைவ்ரைறு விதைொ   டுவையொ  இருக் லொம். அவை 

இரலேொனவையொ வும் கூட இருக் லொம். நுவ யீ ல் கதொற்று ஒன்று ஏற்பட்டு சிக் லொ க் கூட இருத்தல் 

ேொத்தியைொகும்.  

3. சு ொதொ  ைற்றும் நடத்வத விதி ள் 

 

நீங் ள் முடியுைொன ைவ  குவறந்தைைொன ைனிதர் வை ேந்தியுங் ள். அதி ைவு ைனிதர் வை 

உள்ைடக்கிய குழுக் வை தவிர்த்துக் க ொள்ளுங் ள். 

 

ைற்வறய நபர் ளுடனொன இவடகைளிவய  வடப்பிடியுங் ள்: ஆ க் குவறந்தது 1,5 மீட்டர். 

 

 

மு க் ைேம் அணிைதற் ொன ஒழுங்கு விதி வை  ட்டொயம்  வடப்பிடியுங் ள். உங் ைொல் 1,5 

மீட்டர் இவடகைளிவயக்  வடப்பிடிக்  முடியொவிட்டொலும் கூட, மு க் ைேம் ஒன்வற 

அணிந்து க ொள்ளுங் ள்.  (மு க்)  ைேம் ைொவயயும் மூவ யும் மூடியிருக்  ரைண்டும். ஒரு 

துணி அல்லது துைொய் மு க் ைேத்வத ஈடுகேய்ைதில்வல.  

 

எல்லொ அவற ளுக்கும் குறிப்பிட்ட ரந  ஒரு இவடகைளியில் ஒழுங் ொ வும் அடிக் டியும் 

 ொற்ரறொட்டத்வத ஏற்படுத்துங் ள். எவ்ைைவுக்கு அதி  நபர் ள் ஒரு அவறயினுள் இருந்து 

அவ் அவற  சிறியதொ  இருக்கின்றரதொ, அவ்ைைவுக்கு அதி ைொ வும் அடிக் டியும் 

 ொற்ரறொட்டத்வத ஏற்படுத்த ரைண்டும்.  ொற்று அவறயினுள் ஒரு பக் த்தொல் உள்ரை ைந்து 

ைறுபக் த்தொல் கைளிரயறுைவத ேொத்தியைொக்குங் ள். 

 

உங் ள் வ  வை ஒழுங் ொ வும் அடிக் டியும் ேைர்க் ொ த்தினொல் நன்கு  ழுவுங் ள். 

ேைர்க் ொ ம் வை ஸ் ஐ பொதிப்பற்றதொக்குகின்றது.  

 

ஒரு வ க்குட்வடயினுள் அல்லது வ ைடிப்பினுள் இருமுங் ள் அல்லது தும்முங் ள்.  டதொசித் 

தொளினொலொன வ க்குட்வடவய பொவிப்பதுடன் இவத ஒருமுவற ைட்டுரை பயன்படுத்துங் ள். 

 

வ  குலுக்குதல்,  ட்டியவணத்தல், முத்தமிடல் ஆகியைற்வற தவிர்த்துக் க ொள்ளுங் ள். 

 

ேொத்தியைொனைவ  வீடிலிருந்தைொரற ரைவல கேய்யுங் ள்.  

 

வைத்திய நிவலயத்துக்கு அல்லது அைே   (ைருத்துை) ரேவை நிவலயத்துக்கு கேல்ைதற்கு 

முன், கதொவலரபசியூடொ  பதிவு கேய்யுங் ள்.  

 

சு ொதொ  ைற்றும் நடத்வத விதி ளுடன்  ைனத்தில் எடுக்  ரைண்டிய ஏவனய ஒழுங்கு விதி ளும் உள்ைன. 

இவ் ஒழுங்கு விதி ள் கீரழ இவ் உண்வைப் படிைத்தின் அத்தியொயங் ள்  Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-

funden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., 6 ைற்றும்  7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன.  

 
தற்ரபொதுள்ை  எல்லொ ஒழுங்கு விதி ளின் ரைரலொட்டைொன பொர்வைவய www.bag.admin.ch/migra-

tion-covid-en.இன் கீழுள்ை சுைக ொட்டியில்  ொணலொம். 

4. அறிகுறி ள் ஏற்படும் கபொழுது பரிரேொதவன கேய்தல் 

 ர ொவிட்-19 இனொல் அதி ைொ  ஏற்படும் அறிகுறி ளுள் ஒன்று அல்லது பல உங் ளுக்கு 

இருப்பின், நீங் ள் சிலரைவை ளில் க ொர ொனொ வை ஸினொல் ரநொய்ைொய்ப்பட்டுள்ளீர் ள். 

கீழுள்ை அறிவுறுத்தல் வை கதொடர்ந்து  வடப்ப்டிடியுங் ள்: 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577
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– உடனடியொ  உங் வை பரிரேொதவனக்கு உட்படுத்துங் ள். பரிரேொதவன ஒன்வற நீங் ள் ைருத்துை 

நிவலயங் ளில், வைத்திய ேொவல ளில், அல்லது விரேட பரிரேொதவன நிவலயங் ளில் ரைற்க ொள்ை 

முடியும். பரிரேொதவன நிவலயங் ளின் பட்டியவல ந www.bag.admin.ch/testing#197439718 

என்ற இவணய மு ைரியின் கீழ் நீங் ள்  ொணலொம். 

– பரிரேொதவனயின் முன்பும் பின்பும் நீங் ள் வீட்டில் இருப்பதுடன் «தனிவைப்படுத்தலுக் ொன 

அறிவுறுத்தல் ள்» ஐ பின்பற்றுங் ள். அறிவுறுத்தல் வை www.bag.admin.ch/migration-covid-en 

என்ற இவணய மு ைரியின் கீழ் நீங் ள்  ொணலொம். பரிரேொதவன முடிவு கிவடக்கும் ைவ  ைற்வறய 

நபர் ளுடனொன ே ல கதொடர்பு வையும் நீங் ள் தவிர்த்துக்க ொள்ளுங் ள். 

 
பரிரேொதவன  [பீ சீ ஆர் (PCR)-பரிரேொதவன அல்லது அன்ரி ஜீன் விவ வு ரேொதவன] கீழ்ைரும் 

ேந்தர்ப்பங் ளில் இனொைொகும்: 

– ர ொவிட்-19 க்கு கபொருந்தக்கூடிய அறிகுறி ள் உங் ளுக்கு இருப்பின்; 

– ைொனில் நிவலயம், ஒரு ைருத்துைர் அல்லது ஒரு நிவலயம் (உ+ம்: வைத்தியேொவல, இல்லம் 

ரபொன்றன) ஒரு பரிரேொதவனக்கு அறிவுறுத்தும் பட்ேத்தில்; 

– கதொற்றுதலுக்கு உள்ைொகிய நபர் ஒருைருடன் நீங் ள் கதொடர்பில் இருந்ததொ  சுவிஸ் ர ொவிட் கேயலி 

இலிருந்து அறிவிப்கபொன்று உங் ளுக்கு கிவடக்கும் பட்ேத்தில். 

5. தனிவைப்படுத்தல் ைற்றும் சுய தனிவைப்படுத்தல் 

புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ரைலும் கதொற்றிப் ப வுதவல தனிவைப்படுத்தல் ைற்றும் 

சுயதனிவைப்படுத்தல் தடுக்கின்றது. க ொர ொனொ வை ஸ் இனொல் ரநொயுற்ற ஒரு நபர் அல்லது 

அைரில் கதொற்று ஏற்ப்பட்டுள்ைதொ  ேந்ரதகிக் ப்படும் பட்ேத்தில், அைர் வீட்டில் 

இருக் ரைண்டும் என்பதுடன் ைற்வறய நபர் ளுடன் கதொடர்பு ள் எதவனயும் வைத்திருத்தலொ ொது. 

இதன் மூலரை புதிய கதொற்றுக் ள் தவிர்க் ப்பட முடியும். ஒழுங்கு விதி ள் கீழ்ைருைொறு: 

 
தனிவைப்படுத்தல்: புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் கபொசிடிவ் என பரிரேொதிக் ப்பட்ட நபர் ள் 

தனிவைப்படுத்தலுக்கு கேல்ல ரைண்டும். முதலொைது அறிகுறி ள் ரதொன்றி 10 நொட் ள்  டந்து 

இருப்பதுடன் ைற்றும்  குறிப்பிட்ட நபக ொருைர்  48 ைணித்தியொலங் ள் ரநொய் அறிகுறி ள் எதவனயும் 

தன்ன த்ரத க ொண்டிருக் ொத பட்ேத்திலும் தனிவைப்படுத்தல் நிவறவுக்கு ை  முடியும். 

 
சுய தனிவைப்படுத்தல்: புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் அரன ைொ  கதொற்றுதலுக்குள்ைொகிய நபர் ள் 10 

நொட் ளுக்கு சுய தனிவைப்படுத்தலுக்கு கேல்ல ரைண்டும். இது கீழ்ைரும் ேந்தர்ப்பங் ளில்: 

– புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் கபொசிடிவ் என பரிரேொதிக் ப்பட்ட ஒரு நபருடன் கநருங்கிய 

கதொடர்பில் இருந்த பின்னர். 

– அதி  கதொற்று அபொயமுள்ை ஒரு பி ரதேத்தில் அல்லது நொட்டில் தங்கி இருந்த பின்னர். 

 
குறுகிய  ொல சுய தனிவைப்படுத்தளுக் ொன நிபந்தவன ள் 

ைொநில அ ே நிவலயம் அனுைதிக்கும் பட்ேத்தில், சுய தனிவைப்படுத்தல்  7. ஆைது நொளுக்கு குவறக் ப்பட 

முடியும். இதற் ொன நிபந்தவன யொகதனில், நீங் ள் எதிர்ைவறயொன (கந டிவ்)பரிரேொதவன முடிவை 

ேைர்ப்பிக் க் கூடியதொ  இருத்தல் ரைண்டும். இவ்ைொறொன ேந்தர்ப்பத்தில் பரிரேொதவனக் ொன கேலவை 

நீங் ரை கேலுத்த ரைண்டும். 

 
னிவைப்படுத்தல் ைற்றும் சுய தனிவைப்படுத்தல் பற்றிய ரைலதி  த ைல் வை நீங் ள் 

«தனிவைப்படுத்தலுக் ொன அறிவுறுத்தல் ள்» ைற்றும் «சுய தனிவைப்படுத்தலுக் ொன அறிவுறுத்தல் ள்»  

www.bag.admin.ch/migration-covid-en இன் கீழ் கபற்றுக்க ொள்ைலொம். 

 
தனிவைப்படுத்தல் பற்றிய விைக் க்  ொகணொளி ஒன்வற நீங் ள் ரேர்ைன், பிக ஞ்சு, இத்தொலியம் ைற்றும் 

ஆங்கிலத்தில் www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation இன் கீழ் கபற்றுக்க ொள்ைலொம். 

 ொகணொளி புலம் கபயர்ந்ரதொர்க் ொன கதொவலக் ொட்சியில் 16 கைொழி ளில் ஒத்திவேக் ப்பட்டைொறு 

 ொட்சிப்படுத்தபடுைவத www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-corona-

virus என்ற  இவணப்பின் கீழ் கபற்றுக் க ொள்ைொலொம். 

https://www.bag.admin.ch/testing#197439718
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#2066338518
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation
file:///P:/Krisen/2019_nCov/08%20AG%20Kommunikation/10%20Kampagne/100_Massnahmen/09_Kommunikation_Migrationsbevoelkerung/01_Faktenblatt%20Migrationsbevölkerung/210212_V20_gekürzte_Version/www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus
file:///P:/Krisen/2019_nCov/08%20AG%20Kommunikation/10%20Kampagne/100_Massnahmen/09_Kommunikation_Migrationsbevoelkerung/01_Faktenblatt%20Migrationsbevölkerung/210212_V20_gekürzte_Version/www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus
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6. கதொடர்பு ள் தடைறிதல்  

ஒரு நபரின் க ொர ொனொ வை ஸ்-பரிரேொதவன கபொசிடிவ் என்று  ண்டறியப்படின், ைொநில 

அதி ொரி ளினொல் கதொடர்பு ள் தடைறிதல் ஆ ம்பிக்கின்றது:  

 

– கதொற்றுக்குள்ைொகியைருடன், அதொைது கபொசிடிவ் என்று பரிரேொதிக் ப்பட்ட நபருடன் ஒன்று 

ரேர்ந்து யொருடன் அைர் கநருங்கிய கதொடர்பிலிருந்தொர் என்பவத ைொநில அதி ொரி ள் புலனொய்வு 

கேய்ைர் ரநொயறிகுறி ளுக்கு இ ண்டு நொட் ளுக்கு முன்பிருந்து தனிவைப்படுத்தல் ைவ . 

– இவ்  அதி ொரி ள் கதொற்றுக் ொன ேொத்தியக்கூறு பற்றி கதொடர்பு நபர் ளுக்கு அறிவிப்பதுடன் 

ரைற்க ொண்டு எடுக் ரைண்டிய நவடமுவற ள் பற்றியும் அறிவிப்பொர்.   

– இத் கதொடர்பு நபர் ளுக்கு றிகுரி ள் எதுவும் இல்லொவிடினும் கூட, அைர் ள் தனிவைப்படுத்தளுக்குச் 

கேல்ல ரைண்டும். கதொற்றுக்குள்ைகிய நபருடன் இறுதியொ  கதொடர்பில் இருந்த பின் 10 

நொட் ளுக்குச் கேல்லுபடியொகும். 

– இப்  10 நொட் ளிலும் ரநொய்த்கதொற்று எதுவும்  ண்டரியப்படொத பட்ேத்தில், அதி ொரி ள் 

தனிவைப்படுத்தவல மீண்டும் விலக்கிக் க ொள்ைர்.   

– கதொடர்பு நபர் ஒருைருக்கு ரநொயறிகுறி ள் இருக்குைொயின், அல்லது தனிவைப்படுத்தல் 

 ொலப்பகுதியில் அறிகுறி ள் ஏற்படுைொயின், அைர் ள் தம்வை பரிரேொதவனக்குட்படுத்த 

ரைண்டுகைன்பதுடன் உடனடியொ  தனிவைப்படுத்தளுக்குச் கேல்ல ரைண்டும்.  

 
கதொடர்பு ள் தடைறிதல் பற்றிய விைக் க்  ொகணொளி ஒன்று ரேர்ைன், பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கைொழி 

ைற்றும் ரறற்ர ொரறொைொனியம், ஆங்கிலம், அல்ரபனிய கைொழி, கேர்பிய கைொழி ரபொர்த்துர ய கைொழி 

ைற்றும் ஸ்பொனிய கைொழி ரபொன்றைற்றில் கீழ்ைரும் இவணயத்தைத்தில்  ொணலொம் www.foph-corona-

virus.ch/downloads/#tracing. 

 
ைொநில அதி ொரி ள் உடனடியொ  உங் ளுடன் கதொடர்பு க ொள்ைொைல் விடுைதற்கு ைொய்ப்பு உள்ைது. 

எனரை அைசியைொயின், நீங் ைொ ரை சுயைொ  தனிவைப்படுத்தலுக்கு அல்லது சுய தனிவைப்படுத்தளுக்குச் 

கேல்லுங் ள். அத்துடன் நீங் ள் ர ொவிட்-19 கபொசிடிவ் என்று பரிரேொதிக் ப்பட்டிருக்கும் பட்ேத்தில், 

நீங் ைொ ரை உங் ள் கதொடர்புனபருக்கு இவத அறிவியுங் ள்.    

7. சுவிற்ேர்லொந்தினுள் பயணித்தல்  

நீங் ள் அதி கூடிய கதொற்று அபொயமுள்ை ஒரு நொட்டிலிருந்து அல்லது பி ரதேத்திலிருந்து இந் நொட்டினுள் 

பி யொணித்து ைரும் கபொழுது, நீங் ள் கீழ்ைருைனைற்வற கேய்ய ரைண்டும்: 

– நொட்டினுள் பி ரைசிக்கு முன்: நொட்டினுள் பி ரைசிப்பதற் ொன படிைத்வத பூர்த்தி கேய்தல், இதன் 

கீழ்  swissplf.admin.ch/home. 

– நொட்டினுள் பி ரைசிக்கு முன்: Einen Coronavirusக ொர ொனொ வை ஸ்-பரிரேொதவன ஒன்வற 

கேய்தல் ைற்றும் கந டிவ் பரிரேொதவன கபறுரபற்வற  ொண்பித்தல். 

– நொட்டினுள் பி ரைசித்த பின்: 10 நொட் ள் சுய தனிவைப்படுத்தலுக்கு கேல்லல். சுய 

தனிவைப்படுத்தலுக் ொன  டப்பொட்வட  ைனத்தில் எடுக் ொத நபர் ளுக்கு அதி  பணத்தண்ட 

அச்சுறுத்தல் (CHF 10 000 ைவ ). சுய தனிவைப்படுத்தல் குறிப்பிட்ட சில நிபந்தவன ளின் கீழ் 7. ைது 

நொளிலிருந்து குவறக் ப்பட முடியும். இது பற்றிய த ைல் வை அத்தியொயம் Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. இன் கீழ் கபற்றுக்க ொள்ைலொம்.  

– நொட்டினுள் பி ரைசித்த பின்: நொட்டினுள் பி ரைசித்து ைருைது பற்றி இ ண்டு நொட் ளுக்குள் உரிய 

கபொறுப்பு ைொய்ந்த ைொநில நிவலயத்தில் அறிவிக் வும் (www.bag.admin.ch/entry#-

1675462321). இன் நிவலயத்தின் அறிவுறுத்தல் வை பின்பற்றுங் ள். 

 
அதி கூடிய கதொற்று அபொயமுள்ை நொடு ளின் கி ொைைொன புதுப்பிக் ப்பட்ட பட்டியவல அல்லது 

பி ரதேங் வை  கீழ்ைரும் இவணய மு ைரியின் கீழ் நீங் ள் கபற்றுக்க ொள்ைலொம், www.covid19.ad-

min.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world. 

 
நீங் ள் விைொனம் மூலம் கதொற்று அபொயமில்லொத் நொடு ளிலிருந்து பி யொணித்து இந் நொட்டினுள் 

பி ரைசிக்கும் கபொழுது கூட கந டிவ் பரிரேொதவன முடிகைொன்வறக்  ொண்பிக்  ரைண்டும். விைொனத்தில் 

ஏறுைதற்கு முன் இது ேரிபொர்க் ப்படுகின்றது.   

http://foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing
http://foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing
https://swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/entry#-1675462321
http://www.bag.admin.ch/entry#-1675462321
https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world
https://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world


ர ொவிட்-19: புலம்கபயர்ந்த ைக் ளின் கைொழி ளில் த ைல் ள்  

தமிழ்  / Tamil / tamoul / tamil 5 

 
நீங் ள் விைொனம்,  ப்பல், பஸ் அல்லது கதொடரூந்து (புவ யி தம்) மூலம் இன் நொடினுள் பி ரைசிப்பின், 

நொடினுள் பி யொணிப்பத ற்க்கு முன் உங் ளுடன்  கதொடர்புக ொள்ைக்கூடிய த ைல் வை இலத்தி னியல் 

படிைத்தில் பதிய ரைண்டும். இப் அப்டிைத்வத நீங் ள் கீழுள்ை இவணய மு ைரியில் 

கபற்றுக்க ொள்ைலொம் swissplf.admin.ch/home. 

 
சுவிற்ேர்லொந்தினுள் பயணித்து ைருைதற் ொன ஒழுகு விதி ள் கதொடர்பொ  பல்ரைறு விதிவிலக்கு ள் 

ைற்றும் விப ைொன ஏற்பொடு ள் உள்ைன. இவை யொவும் உண்வைப் படிைத்தில் குறிப்பிடப்படவில்வல.. 

இவ் இவணயத்தைத்தில் www.bag.admin.ch/entry ே ல த ைல் வையும் நீங் ள் 

கபற்றுக்க ொள்ைலொம்.  

8. விரேட பொதிப்புக்குள்ைொகிய நபர் ள்  

குறிப்பிட்ட சில நபர் ளுக்கு க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்று ஏற்படுதல் ஆபத்தொனதொகும். 

அைர் ள்  டுவையொ  ரநொய்ைொய்ப்படலொம் அல்லது இறக் லொம். விரேட ஆபத்துக்கு 

உள்ைொ க்கூடியைர் ள்: 

– ைரயொதிபர் ள்: புதிய க ொர ொன வை ஸ் இனொல் கதொற்று ஏற்பட்ட பின்  டுவையொ  

ரநொய்ைொய்ப்படுைதற் ொன ஆபத்து எவ்ைைவுக்கு ஒருைர் முதுவையவடந்துள்ைொர ொ அவ்ைைவுக்கு 

அதி ரிக்கின்றது. 50 ையதுக்கு ரைற்பட்டைர் ள் வைத்தியேொவலக்கு கேல்ல ரைண்டும். ஏற் னரை 

இருக்கும் ரநொய் ள் மூலம் ஆபத்துக் ள் அதி ரிக்கின்றன. 

–  ர்ப்பிணிப் கபண் ள்  

– ஏற் னரை கீழ்ைரும் ரநொய் ைொல் பீடிக் ப்பட்டிருக்கும் ையது ைந்தைர் ள்:  

- உயர் இ த்த அழுத்தம்  

- இருதய-குருதிச்சுற்ரறொட்ட-ரநொய் ள் 

- நீரிழிவு (ேர்க் வ  வியொதி) 

- நொள்பட்ட நுவ யீ ல்- ைற்றும் சுைொே ைழிரநொய் ள் 

- புற்றுரநொய்  

- ரநொகயதிர்ப்பு ேக்திவய பலவீனப்படுத்தும் ரநொய் ளும் சிகிச்வே ளும்  

- அதி  உடல் எவட  (உடல் பருைன், BMI 35 இலிருந்து அல்லது அதற்கு ரைல்) 

- ஈ ல் அழற்சி  

- நொள்பட்ட சிறுநீ   ரநொய் ள் 

 
நீங் ள் விரேடைொன ஆபத்துக்குள்ைொ க்கூடிய நபர் வைச் ரேர்ந்தைர் என்பதுடன் ர ொவிட்-19 ரநொய் 

அறிகுறி ள் இருக்கும் பட்ேத்தில் (அத்தியொயம் 2 ஐ பொர்க் வும்), உடனடியொ  உங் ள் ைருத்துைர் அல்லது 

வைத்தியேொவலக்கு கதொவலரபசியில் கதொடர்வப ஏற்படுத்துைதுடன் உங் வை பரிரேொதவனக்கு 

உட்படுத்துங் ள். ைொ  இறுதி நொட் ளிலும் கூட. உங் ள் அறிகுறி வை விபரித்துக் கூறுைதுடன் நீங் ள் 

விரேட ஆபத்துக்குள்ைொ க்கூடிய நபவ ச் ரேர்ந்தைர்  என்பவதயும் கூறுங் ள். 

9. தடுப்பூசி ஏற்றுதல் 

சுவிற்ேர்லொந்தில் ர ொவிட்-19 க்கு எதி ொ  நீங் ள் தடுப்பூசி ஏற்றிக்க ொள்ை முடியும். சுவிஸ்கைடிக் 

எனப்படும் சுவிஸ் நொட்டு ைருத்துைப்கபொருட் ள்  ல்லூரி  ர ொவிட்-19 க்கு எதி ொன தடுப்பூசி வை நன்கு 

பரிரேொதித்து (அதன் பொைவனக்கு) அனுைதியளித்துள்ைது. அவை பொது ொப்பு ைற்றும் கேயல்திறன் 

உள்ைனைொகும். 
ஆயினும் ஒவ்கைொரு தடுப்பூசியின் கபொழுதும் பக்  விவைவு ள் ஏற்படலொம். இன்று எைக்குள்ை 

அறிவுக்க ட்டியைவ  ர ொவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற்றிய பின்  டுவையொன பக் விவைவு ளினொல் ஏற்படும் 

அபொயைொனது, க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்றுக்குள்ைொகிய பின் ரைொேைொ  ரநொய்ைொய்ப்படும் 

அபொயத்வத விட மி வும். 

 
க ொர ொனொ வை ஸினொல் கதொற்றுதலுக்குள்ைொகி விரேட ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய நபர் ளுக்ர  

சுவிற்ேர்லொந்தில், முதலில் தடுப்பூசி ஏற்றப்படுகின்றது (அத்தியொயம் 8 ஐ பொர்க் வும்). அதன் பின்  16 

ையதுக்கு ரைற்பட்ட  ஏவனய ே ல ையது ைந்தைர் ளுக்கும் தடுப்பூசி ஏற்றப்படகூடிய ைொய்ப்பு உள்ைது.  

 ர்ப்பிணிப் கபண் ள் (குறிப்பிட்ட சில ரைவை ளில் விதிவிலக்கு), சிறுைர் ள் ைற்றும்  16 

https://swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/entry


ர ொவிட்-19: புலம்கபயர்ந்த ைக் ளின் கைொழி ளில் த ைல் ள்  

தமிழ்  / Tamil / tamoul / tamil 6 

ையதுக்குட்பட்ட இவைரயொர்க்கு ஏற்படக்கூடிய அபொயங் ள் பற்றிய ஆய்வு ள் எதுவும் இதுைவ  

இல்லொவையொல்,  அைர் ளுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றுைதற் ொன திட்டகைதுவும் இதுைவ  இல்வல.  

 
ைொநிலங் ரை தடுப்பூசி ஏற்றுதலுக்கு கபொறுப்பபொக்கும். எப்கபொழுது எங்ர  நீங் ள் தடுப்பூசிவய 

ஏற்றிக்க ொள்ைலொம் ைற்றும் எங்ர  இதற்கு பதிவு கேய்து க ொள்ைலொம் என்பவதயும் உங் ள் ைொநிலத்தின் 

உரிய அதி ொரி ளிடத்திலிருந்து அறிந்து க ொள்ளுங் ள் (www.foph-coronavirus.ch/cantons). 

ர ொவிட்-19-தடுப்பூசி பற்றிய ரதசிய இன்ரபொவலன்  (+41 58 377 88 92, தினேரி  06.00-23.00 ைணி) 

உம் கூட உங் ள் ைொநிலத்தின் கபொறுப்பு ைொய்ந்த நிவலயம் எது என்பொத்து பற்றிய த ைவல உங் ளுக்கு 

ைழங்கும். உங் வை தடுப்பூசி ஏற்றுைதற்கு பதிந்துக ொல்ைதர்த்கு நீங் ள் ஒரு ைருத்துைவ  அல்லது 

உங் ள் நம்பிக்வ க்குரிய ஒருைவ க் கூட ரைண்டிக்க ொள்ைலொம். 

 
ர ொவிட்-19-தடுப்பூசி சுவிற்ேர்லொந்தில் ைசிக்கும் அவனைருக்கும் இலைேம் என்பதுடன்  இது 

சுயவிருப்பின் ரபரிலொகும். 

 
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் பற்றிய ரைலதி  த ைல் வை உண்வைப் படிைங் ளின் கீழ்ைரும் இவணய 

மு ைரியில் கபற்றுக்க ொள்ைலொம் www.bag.admin.ch/migration-covid-en. 

 
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் பற்றிய விைக் க்  ொகணொளி புலம்கபய ந்ரதொர்க் ொன கதொவலக் ொட்சியில்  15 

கைொழி ளில் கீழ்ைரும் இவணய மு ைரியில் கிவடக்கின்றன www.migesplus.ch/en/publications/in-

formation-about-covid19-vaccination-in-switzerland. 

10. உதவி கபறல் 

இவணயத்தைம் migesplus.ch: ர ொவிட்-19 பற்றிய அரன  ரைலதி  த ைல் வை, இவ்  இவணயத்தில் 

நீங் ள் கபற்றுக்க ொள்ைலொம். இத் த ைல் ள் பல்ரைறு கைொழி ளில் கைொழிகபயர்க் ப்பட்டுள்ைன: 

www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19 

 
கைொழிகபயர்ப்பொைர்: வைத்தியேொவலயில் உங் ளுக்கு விைங் வில்வலகயனில், கதொடக் த்திலிருந்ரத 

ஒரு கைொழிகபயர்ப்பொைர் ரதவைகயன்று ர ளுங் ள். கதொவலரபசியூடொன கைொழிகபயர்ப்பு ரேவையும் 

கூட உள்ைது. துவறேொர் நிபுணத்துை கைொழிகபயர்ப்பு ரேவை அவழக் ப்படும் பட்ேத்தில், உங் ள் 

உறவினர் வை கைொழிகபயர்ப்புக்க ன நீங் ள் அவழத்துச் கேல்லரைண்டியதில்வல என்பதுடன் 

அைர் ள் கதொற்றிலிருந்து இவ்ைொறொ  பொது ொக் ப்படுகின்றனர். ைருத்துை சிகிச்வே ளின் கபொழுது 

நீங் ள் விைங்கிக் க ொள்ைதற்கும் உங் வை ைற்றைர் ள் விைங்கிக் க ொள்ைதற்குைொன ேட்ட உரிவை 

உங் ளுக்கு உள்ைது. 

 
முக்கியைொன கதொவலரபசி இலக் ங் ளும் மின்னஞ்ேல் மு ைரி ளும்  

– வீட்டில் நீங் ள் பயமுருத்தப்படுைதொ  உணர்ந்தொல், அனொைரதய ஆரலொேவன ைற்றும் பொது ொப்வப 

நீங் ள் இவ் இவணய மு ைரியில் கபற்றுக்க ொள்ைலொம் www.opferhilfe-schweiz.ch (ரேர்ைன்) / 

www.aide-aux-victimes.ch (பிக ஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch. (இத்தொலிய கைொழி ). 

அைே  ரதவையின் கபொழுது  ொைல்துவறவய 117 என்ற கதொவலரபசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

– அைே  ைருத்துைரதவைக்கு (அம்புலன்ஸ்) 144. என்ற கதொவலரபசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

சுவிஸ் பூ ொ வும் இருபத்தி நொன்கு ைணி ரந மும் ே ல அைே  ைருத்துை ரேவை ளுக்கும் இச் ரேவை 

கிடக்கின்றது.      

– புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிய இன்ரபொ வலன்: 058 463 00 00 என்ற இலக் த்தின் கீழ் புதிய 

க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிய  வினொக் ளுக்கு விடயளிக் ப்படுகின்றன . 

– உங் ளுக்கு குடும்ப ைருத்துைர் இல்லொவிடில்: 0844 844 911 என்ற இலக் த்தின் கீழ் கைட்ர ற் 

(Medgate) ஒவ்கைொரு நொளும், இ விலும் கூட ரேவையிலுள்ைது.   

11. ரைலதி  த ைல் ள் 

www.bag-coronavirus.ch 
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (ரேர்ைன், பிக ஞ்சு, இத்தொலிய கைொழி, ஆங்கிலம்) 

 

www.foph-coronavirus.ch 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-475159826
http://www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland
http://www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

