cv# k%டைம)p EDI
cகாதார)prv BAG

ptய ெகாேரானா ைவர#

pt)p;க)ப%ட தகவ=க> 11.05.2020

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

v%K= இrOக>. உyTகைள கா)பா?@Oக>.
cகாதார ம?@A நடFைத vtmைறகைள ெதாடTUt pIப?றvA. ஏெனW= ptய ெகாேரானா ைவர#
mYZA பரவ;kடாt.

நபTகll;kைடyலான
ெநr;கFைத
தvTFt;ெகா>llத=

ஒrவr;ெகாrவT இைடெவllைய
கைட)pK;க mKயாv%டா=
cகாதார mகmKைய அ`yOக>

mKUதா= ெதாடTUt
v%K= இrUt ேவைல
ெசcயvA.

nOக> எIன ெசcய ேவYZA?
நபTகll;kைடyலான
ெநr;கFைத
தvTFt;ெகா>llத=

ைககைள நIறாக; கevத=

ஒrவr;ெகாrவT ைக
kl;kவைதF
தvTFt;ெகா>llத=

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

மrFtவ nைலயFt?k
அ=லt அவசர மrFtவ
ckkைச nைலயFt?k
ெதாைலேபcy=
ெதாடTp ெகாYட
pIனT ெச=lத=

அLkLக> ெதIப%டா=
v%Kேல இrOக>.

Tamilisch / tamoul / tamil / தm3

ெகாேரானா ைவர# ெதாடTபாக அtகமாக ேக%க)ப%ட ேக>vகllA
பt=கllA
cvsI மFtய அரc ேம 11, 2020 mத= அIறாட வா3;ைக;k trAப ேமலtக நடவK;ைககைள
எZFt>ளt: kழUைதகll;kA இைளஞTகll;kA mYZA ப>ll;kடFt?k ெச=லலாA. கைடக>,
சUைதக>, அrOகா%cயகOக>, nலகOக> ம?@A உணவகOக> கYK)பான பாtகா)p
vtmைறகll?k இணOக mYZA tற;க அpமt;க)ப%Z>ளt.
cvsI மFtய அரc cvsI nைலைய இIpA அசாதாரண c3nைலயாகேவ
வைக)பZFty>ளt.
cகாதார ம?@A நடFைத vtmைறகைள ெதாடTUt pIப?றvA. ஏெனW= ptய ெகாேரானா ைவர#
mYZA பரவ;kடாt.

ெதா?@A mைற ம?@A ஆபFt;க>
இUத cகாதார, நடFைத நைடmைறக> ஏI அவcயA
ptய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபா@Fதவைர அத?k மWதTக> இIpA எtT)pச;tைய
ெபறv=ைல. ஆகயா= பலT ேநாcவாcபடலாA. ஆகயா= நாA ெகாேரானா ைவர# பரவைல தZ;க
ேவYZA.அtக ேநாcவாc)பட வாc)p>ள ம;கைள பாtகா;க)பட= ேவYZA.
அCவாரானவTக> 65 வயt?k ேம?ற)ப%டவTக> ம?@A mIேப ேநாcவாc)ப%டவTக>.
அCவாரான ேநாcக>:
அCவாரானவTகள:
• 65 வயt?k ேம?ப%டவTக>
• pIவrA ேநாcக> உ>ள ெபrயவTக>:
o உயT இரFத அeFதA
o nரtv ேநாc
o இrதய ேநாcக>
o நா>ப%ட cவாச ேநாcக>
o ேநாெயtT)p ச;Ftைய பலvன)பZFtA ேநாcக> ம?@A ckkைசக>
o p?@ேநாc
அ=லt
o உட= பrமI (40 kg/m2 அ=லt அத?k ேம?ப%ட BMI)
nOக> ஆபFt;krயவரானவரா எIபt உOகll;kF ெதrயேவYZA எIறா=, தயvெசct உOக>
மrFtவைரF ெதாடTp ெகா>llOக>.
அரசாOகFதா= mIெமாtய)பZA நடவK;ைககைள ைக)ப?Lனா= நாA இCவா@
ேநாcவாc)ப%ட ம;கைளyA பாtகா;கலாA. இதuடாக கZைமயாக ேநாcவாc)ப%டவTக>
மrFtவமைனகll= ேபாtய ckkைசகைள ெபற;kKய வாc)ைப அtகr;கலாA.இtம%டmIL
த?ேபாதய nைலy= அவசரckkைசசாைலகllலA ம;கைள உ>ளட;kA இடவசtகllA
kைறUtவrkறt.
nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவரா, அ=லt ேமேல ப%Kயlட)ப%ட mUைதய ேநாcக> ஏேதpA
உ>ளவரா?
அ)பKெயIறா= pIவrA நடவK;ைகக> ெபாrUtA:
• cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள nOக> கYK)பாக pIப?Lனா=, உOக> v%ைட v%Z
ெவllேயறலாA. பல நபTகllடI (எ.கா. ெதாடTவYK nைலயOக>, ெபாt ேபா;kவரFt)
ம?@A. உkச ேநரOக> (எ.கா. சW;kழைமகll= கைட;k ெச=வt, ெபாt ேபா;kவரFt=
பய`)பைத) தvT;கvA.
• ேதைவய?ற ெதாடTpகைளF தvTFt, ம?றவTகllடmrUt (kைறUதt இரYZ m%டT)
இைடெவllைய ைவFtrOக>.
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•

•

mKUதா=, உOகll;காக ஒr நYபT, ப;கFt v%டவைர கைடகll;k ெபாr%க> வாOக
அp)pOக> அ=லt இைணயFt= அ=லt ெதாைலேபc mலA ெப?@;ெகா>llOக>.
nOக> வாeA நகரசைப mலA ப=ேவ@ அைம)pகllI உதvகைள ெபறலாA.
வ`க ம?@A தWயாT சUt)pகll;k, ெதாைலேபc, Skype ேபாIற ெதாt=n%பOகைள
பயIபZFதvA.

nOக> ஒr மrFtவைர) பாT;க ேவYZA எIறா=, உOக> தWயாT வாகனFைத அ=லt
mtவYKைய பயIபZFtOக>, அ=லt நடUt ெச=lOக>. இt mKயாv%டா=, ஒr டா;sy=
பய`;கvA. ம?றவTகllடmrUt kைறUதt இரYZ m%டT இைடெவllைய ைவFt cகாதார
vtகைள pIப?றvA. பrUtைர: உOகளா= இைடெவllைய கைட)pK;க mKயாv%டா=
cகாதார mகmKைய அ`yOக>.
nOக> ேவைல ெசcபவராக இrUt mIேப ேநாcவாc)ப%Kr)பtனா= ஆபFt இrUதா=,
உOக> ேவைலFதளA உOகைள) பாtகா;க ேவYZA.
Unia cv%சTலாUt வtயாக பயp>ள தகவ=கைள nOக> ெபறலாA: ேவைலFதளFt= உOக>
உrைமக> https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus
இrம= (ெபாtவாக வறYட), ெதாYைட ேநாc, mkcF tணற=, காckச=, காckச= kணA, தைச
வl அ=லt txெரன வாசைன tறWI இழ)p அ=லt cைவ tறWI இழ)p ேபாIற அLkLக>
உOகll;k உ>ளதா? இCவா@ இrUதா= உடனKயாக உOக> மrFtவrடI அ=லt
மrFtவமைனyடI ெதாடTp ெகா>ளvA, வார இ@t நா%கll= kட. உOக> அLkLகைள
vவrFt, nOக> ஆபFt;krயவT எI@ k@Oக>.
ெகாேரானா ைவர# எCவா@ ெதா?@kறt
ெபாtவாக ெகாேரானா ைவர# ெநr;கA ம?@A nYடேநர ெதாடTp= ெதா?@A ேநாc. அதாவt
ேநாyடயவTகllI 2 m%டT ெதாைலv;k> nIறா= இC ைவர# பரvA.
பரvA mைறக>:
•
•

tllக> ஊடாக: ேநாc உடயவTக> இrmனா= அ=லt tAmனா= ெவllவrA tllக>
m;k, வாc ம?@A கYக> ஊடாக மWதTகllI உடl= உ3nைளyA.
ைகக> ஊடாக: ெதா?@ேநாைய; ெகாYட tllக> ைககll= tAம= ம?@A இrமலா= ப%Z
இr;கலாA. அ=லt ைவர# பtUt, நாA ெதா%ட ஓT ெபாrllI ேம?பkty= இrUt
m;k, வாc ம?@A கYகைள ெதாZA ேபாt ெதா?றலாA.

எAmடA இrUt எ)ேபாt ைவர# பரவலாA?
கவW;கvA: ெகாேரானா ைவர# உ>ளவTகllடA இrUt nYட காலA ைவர# பரvA. அதாவt:
•
•
•

ேநாyI அLkLக> ேதாIற mUைதய நா> ெதாட;கA - அதாவt எம;k ேநாc உ>ளt எI@
அLய mI.
ேநாyI அLkLக> இr;kA ேபாt, அtகமாக ெதா?@A.
ேநாyI அLkLக> இ=லாt ேபாc kைறUதt அZFத 48 ம`ேநரA. ஆகயா= கYK)பாக
ம?றவTகேளாZ ெநr;கFைத தvTFt அK;க% ைககைள கeவvA.
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எ=ேலாrA ெபாt இடOகll= cகாதார mகmK அ`ய ேவYZமா?
ேவYடாA. ஆேரா;kயமாக உ>ளவTகைள ெபாt இடOகll= mகmK அ`ய ேவYடாA எIேற
பrUtைர;kIேறாA. ஏனW= இt ெகாேரானா ைவரஸா= பாt;க)பZவtlrUt ேபாtமான அளv
பாtகா;காt.
எWpA, ஒr cகாதார mகmK ஏ?கனேவ பாt;க)ப%ட நபT அ`வதா= ம?றவTகll;k ெதா?றாt
krmைய தZ;கலாA.
ெதாடTUtA pIவrA vtmைறக> கைட)pK;க)படேவYZA: ெதாைலv/tர vtக> ம?@A
cகாதார vtmைறக>.

அLkLக>, ேநாc கYடLத= ம?@A ckkைச
ெகாேரானா ைவர#sI அLkLக> யாைவ
pIவrA அLkLக> ெபrAபாlA
ெதIபடலாA:
•
•
•
•
•
•

அrதானைவ:

இrம= (ெபrAபாlA உலTUத)
ெதாYைட ேநாc
mkcF tணற=
காckச=, காckச= kணA
தைச வl
txT வாசைன / cைவ;kA tறWI
இழ)p

•
•
•
•

தைலவl
ெசmபா%Z kைறபாZக>
கYகll= ேகாளாrக>
தKமI

அLkLக> அவ?LI கZைமy= ேவ@பZA 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>.
ஒr மrFtவT அ=லt மrFtவமைனைய ெதாடTpெகாYZ nOக> பrேசாt;க)பட
ேவYZமா எI@ ேகllOக>.
• «தWைம)பZFத=» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) ஆன வtmைறகைள) பKFt,
அவ?ைற ெதாடTUt கைட)pK;கvA.
nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவராக இrUதா= அ=லt mIேப ேநாயாllயாக இrUதா=, அLkLகll=
ஒI@ அ=லt அத?k ேம?ப%டவ?ைற nOக> அpபvFதா=, உடனKயாக மrFtவைர
அைழ;கvA. வார இ@tylA.
எ)பK நடUtெகா>வt எI@ உOகll;kF ெதrயாதா?
https://check.bag-coronavirus.ch/screening இணயFதளFt= உ>ள ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன mலA, cல
ேக>vகll;k பtலllFத pIனT, nOக> cகாதார அைமkcI அlவலகFtlrUt (ெஜTமI, pர~c,
இFதாl ம?@A ஆOkலFt=) பrUtைரைய) ெப@vTக>.
ேவா மாWலFtI https://coronavirus.unisante.ch/evaluation இைணயதளFt= nOக> ேவ@ 8 ெமாtகll=
ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனைய காணலாA.
ெகாேரானா ைவர# இணய ேசாதைன, மrFtவ ஆேலாசைன அ=லt ckkைச ெபrவt?k மா?றாக
இ=ைல. ேசாதைனy= vவr;க)ப%Z>ள அLkLக> pற ேநாcகlllA ஏ?படலாA, அத?k
ேவ@ப%ட அ•kmைற ேதைவ)பZA.
ேமாசமாk வrA அ=லt kL)pடFத;க அLkLகைளய ப?L எ)ேபாtA மrFtவைர அ•கvA.
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ெகாேரானா ைவர# ckkைச எCவா@ நைடெப@A
ckkைச அLkLகைள ம%Z)பZFதேவ உதvA. c?L வாeA ம;கllI நலI கrt
ேநாcவாc)ப%டவTக> தWைம)பZFt ைவ;க)ப%ZவாTக>. அtதமாக ேநாc தா;கyrUதா=,
ேநாயாllக> tvர ckkைச nலயFt= ckkைச ெப@வாTக>. cல c3nைலகll= ெசய?ைக cவாசA
பயIபZFத)பZA.

ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாடTp=லாத ஏேதpA உணTvக>, ேநாcக> அ=லt
அLkLக> உOகll;k இr;kறதா?
ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாடTp=லாத ஏேதpA உணTvக>, ேநாcக> அ=லt அLkLக>
இ)ேபாtA கவனFt= எZFt; ெகா>ள)ப%Z ckkைசயll;க)படேவYZA. அtகA காFtr;காt
உதvைய நாZOக>. மrFtவைர ெதாைலேபcyடாக ெதாடTp ெகா>llOக>.

ேமலtக தகவ=க>
ெபாt ேபா;kவரFைத nOக> தvT;க ேவYZமா, kL)பாக உkச ேநரOகll=?
cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள கைட)pK;க mKUதா= ெபாt ேபா;kவரFைத பயIபZFதலாA.
உkச ேநரOகll=, mKUதா= ெபாt ேபா;kவரFைத தvTFt;ெகா>llOக>. mKயாv%டா=, ெபாt)
ேபா;kவரFt n@வனFtI பாtகா)p நடவK;ைகக> கைட)pK;க)பட ேவYZA.
kL)பாக ஆபFt;krயவTகைள mKUதவைர ெபாt ேபா;kவரFைத தvTFt;ெகா>ள BAG
பrUtைர;kறt.
2 m%டT tரFைத ைவFtr;க mKயாv%டா= நாI pகyTt, ேபrUt= அ=லt Kராm= cகாதார
mகmK அ`ய ேவYZமா?
ம;க> kைறவாக இr;kA ேபாt ெபாt ேபா;kவரFt= cகாதார mகmKைய அ`ய ேவYKய
அவcயm=ைல. உkச ேநரOகll= nOக> cகாதார mகmKைய அ`ய ேவYZA.
5 ;kA ேம?ப%ட நபTகllI சUt)p இIpA தைடெசcய)ப%Z>ளt.
மாTk 20, 2020 அI@, cvsI மFtய அரசாOகA 5 ;kA ேம?ப%டவTக> ெபாt இடOகll=
சUt)பைத தைடெசct>ளt. ெபாt இடOக> எIறா= நைட பாைதக>, pOகா;க> ேபாIறைவ.
nOக> ம?றவTகைளk சUt;kAேபாt, nOக> எ)ேபாtA ஒrவr;ெகாrவT 2 m%டr;k அtகமான
ெதாைலைவ ைவFtr;க ேவYZA. nOக> அCவா@ ெசcயF தவLனா=, உOகll;k அபராதA
vt;க)படலாA. எ=லா வயtனr;kA pIவrபைவ ெபாrUtA: cvsI மFtய அரசாOகA
வkFத தைடக> ம?@A நடவK;ைகக> ம?@A அைனFt பrUtைரகைளyA pIப?@Oக>.
உOகைள) பாtகாFt; ெகா>llOக>, யாைரyA பாt;காtTக>!
எனt ெமாt மrFtவமைனy= ேபச)படாt இrUதா=, நாI எIன ெசcய ேவYZA?
ெதாட;கt= இrUt ஓT ெமாtெபயT)பாளைர ெப?@;ெகா>ள ேகllOக>. ெதாைலேபc ஊடான
ெமாtெபயT)pேசைவக> உYZ. npணFtவA உ>ள ெமாtெபயT)பாளTகllI உதvைய
ெப?@;ெகா>llA ஊடாக உOகllI ெசாUதபUதFைத சாTUதவTக> ெமாtெபயT;க
வரFேதைவy=ைல. இதuடாக அவTக> கா;க)பZவாTக>. உOகll;k ேநாc ம?@A ckkைசைய
ப?L அLயvA உOகllI ஆதOகFைத pLUtெகா>ள)படvA me உrைம உYZ. தாtக> ம?@A
ேவ@ மrFtவ ெதாllளாளTக> இடA உOக> ெமாtெபயT)p ெசலvக> ெகாேரானா ைவரsI
காலFt= உOகா> மrFtவ கா)pடா= ஏ?@;ெகா>ள)பZA எI@ k@Oக>.
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nOக> v%Kேல இr;க ேவYZமா, உOகll;k உணv அ=லt மrUt ேதைவயா?
அ=லt nOக> உதவ vrApk…Tகளா?
உOகllI c?@வ%டாரFt= ேதK)பாrOக>:
• nOக> ஒrவrடA உதv ேக%கலாமா?
• அ=லt ஒrவr;k உதவலாமா?
pற வtக>:
•
•
•

உOக> ஊரா%kcசைப ஊடாக
«Five up» k@~ெசயl ஊடாக
www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch தளA ஊடாக

pIவrபைவ இOேகyA ெபாrUtA: நடFைத ம?@A cகாதார vtக> எ)ேபாtA கைடpK;க)பட
ேவYZA.
உOகll;k kழUைதக> இr;kறாTகளா?
kழUைதகைள தாFதா, பா%K அ=லt kL)பாக பாt;க)பட;kKய நபTகளா=
பராமr;க)பட;kடாt. அtகப%சA ஐUt kழUைதக> ம%Zேம ேசTUt vைழயாZA பK பாrOக>.
kழUைதக> ஒேர ke;களாக vைழயாட ேவYZA; அதாவt ஒேர kழUைதக> எ)ேபாtA ஒIறாக
இr;க ேவYZA. kழUைதக> vைளயாZAேபாt, ெபrயவTக> ke;களாக சUt;க;kடாt.
nOக> கவைல)பZk…Tகளா அ=லt உOகll;k ேபcவத?k யாராவt ேதைவயா?
இOேக nOக> தகவைல) ெபரலாA:
•

•

இைணயFதளFt= www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
ெதாைலேபcyடாக 143 எY`= (Die Dargebotene Hand)

nOக> v%K= அkc@Fத)பZk…Tகளா? nOக> உதv அ=லt பாtகா)ைபF ேதZk…Tகளா?
•
•

www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-alle-vittime.ch

இணயதளFt= cv%சTலாUt meவtA மைறmகமான ஆேலாசைன ம?@A
பாtகா)p?கான ெதாைலேபc எYக> ம?@A mIன~ச= mகவrகைள ெபரலாA.
அவசரகாலFt=, காவ=tைறைய அைழ;கvA: ெதாைலேபc எY 117

pற m;kயமான ெதாைலேபc எYக>:
•
•
•

மrFtவ அவசர எY (ஆApலI#) 144: cv%சTலாUt meவtA உ>ள அைனFt மrFtவ
அவசரnைலகll;kA எUதேநரmA ெதாடTpெகா>ளலாA.
ptய ெகாேரானா ைவரs?கான தகவ=களA: ptய ெகாேரானா ைவர# kLFத ேக>vகll;k
058 463 00 00 இ= பtலll;க)பZA.
HEKS / EPER இI ெகாேரானா தகவ= ெதாைலேபcெயY 10 ெமாtகll= (அ=ேபWயI /
அரp / ேபா#WயI-ெசTpயI-kேரா‡யI / kTtˆ / பாரcக, டr / ேபாTFtkcயA / #பாWˆ
/ தm3 / K;rIயா / tr;kயA): எY 0800 266 785 cv%சTலாUt= ெ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 ெபாtமrFtவT இ=ைலெயIறா=: ெம%ேக% (Medgate) 0844 844 911 இ= 24
ம` ேநரmA, வrடFt= 365 நா%கllA உOகll;k உதv kைட;kA.

ேவைல;kF trAp ெச=வt
n@வனOக> mYZA tற;க)பZAேபாt, ம;க> mYZA பயணA ெசcயF ெதாடOkvZவாTக>.
ஊtயTக> ம?@A வாK;ைகயாளTகைள ெகாேரானா ைவர# ெதா?LlrUt பாtகா;க n@வனOக>
cறUத பாtகா)p நடவK;ைககைள எZ;க ேவYZA. இைதk ெசcய, அவTக> பாtகா)p;
நைடmைறகைள உrவா;க ேவYZA.
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ெகாேரானா ைவர# எIன?
SARS-CoV-2 ம?@A COVID-19 எIன?
ptய ெகாேரானா ைவர# 2019 ஆYKI இ@ty= cனா vஹாI நகரFt= சராசr;kA ேமலான
cவாச;kழாc ேநாcகllI காரணமாக; கYZpK;க)ப%டt. இUத krm;k SARS-CoV-2 எIற
ெபயT c%ட)ப%டt. இt Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபாIற krmகllI வகையk ேசIறt.
ெகாேரானா ைவர# ஊடாக உrவான ேநாc;k உலக cகாதார சைப மாc
11, 2020 அI@ ெகாேரானா ைவர# ேநாc 2019 cr;கமாக COVID-19 (ேஜTமI ெமாty=
Coronavirus-Krankheit 2019) எIற ெபயrட)ப%Z>ளt.
த?ேபாைதய தரvக> இUேநாc mrகOகllடmrUt மWதTகll;k பரvயt எI@ k@kIறt.
mதl= இ; krm cனா vஹாI நகr= ஓT mI ம?@A இைறkc சUைதylrUt பரவFெதாடOkயt
எI@ நAப)பZkறt. அkசUைத த?ேபாt cனாvI அரசாOகFதா= mட)ப%Z>ளt.

kKய தகவ=க>:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
(ேஜTமI, pெரIk, இFதாlயI, ஆOkலA)
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