cv# k%டைம)p EDI
cகாதார)prv BAG

ptய ெகாேரானா ைவர#

pt)p;க)ப%ட தகவ=க> 06.07.2020

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

ெபாt ேபா;kவரFt= cகாதார mகmK க%டாயA

இ)ேபாt nOக> ptய vtகைள கSK)பாக pIப?ற ேவSTA:

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

ைககைள நIறாக;
கcvத=

Tamilisch / tamoul / tamil / தm3

எ)ேபாt ேவSTமானாlA
உOகைள
ெதாட^pெகா>ள;kKயவா@
உOக> mகவrைய
வழOகvA.

ைககைள நIறாக;
கcvத=

நப^கll;kைடyலான
ேசாதைனyI mKv
ெநr;கFைத
ேநாைய
தv^Ft;ெகா>llத=
உ@t)பTFtனா=:
த`ைம)பTFதவA.
ேநாy>ளவrடI
ெதாட^p= இrZtrZதா=:
cய த`ைம)பTFதvA.

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

மrFtவ nைலயFt?k
அ=லt அவசர மrFtவ
ckfைச nைலயFt?k
ெதாைலேபcy= ெதாட^p
ெகாSட pIன^ ெச=lத=

ெகாேரானா ைவர# ெதாட^பாக அtகமாக ேக%க)ப%ட ேக>vகllA
பt=கllA
ஆ` 22, 2020 mத=, ptய ெகாேரானா ைவரைஸ க%T)பTFtவத?கான பல நடவK;ைகக>
இைடn@Fத)ப%T>ளன. 1000 ;kA ேம?ப%ட நப^கllடI நைடெப@A ெபrA nக3vக> ஆi
மாத இ@t வைர தைடெசjய)பTA எI@ எt^பா^;க)பTkறt.
cv%ச^லாZt= ேசாதைனக> mலA உ@t)பTFத)ப%ட cல ெதா?@க> ம%Tேம உ>ளன. எனேவ
ptய ெகாேரானா ைவரsI பரவைல ெதா?@ சOklகைள; கSTpK)பதI mலA
க%T)பTFதலாA (ெதாட^pF தடமLத=).
ெபா@)pண^v m;க அவcயA: ெதா?@ேநாylrZt உOகைள) பாtகாFt; ெகா>வத?கான cறZத
வn, ைககைள சவ;காரFtடI தவறாம= கcvவtA, இைடெவllைய ைவFtr)பtA ஆkA.

cகாதார ம?@A நடFைத vtmைறகைள ெதாட^Zt pIப?றvA. ஏென`= ptய ெகாேரானா ைவர#
mSTA பரவ;kடாt.0.

ெதா?@A mைற ம?@A ஆபFt;க>
இZத cகாதார, நடFைத நைடmைறக> ஏI அவcயA
ptய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபா@Fதவைர அத?k ம`த^க> இIqA எt^)pச;tைய
ெபறv=ைல. ஆகயா= பல^ ேநாjவாjபடலாA. ஆகயா= நாA ெகாேரானா ைவர# பரவைல தT;க
ேவSTA.அtக ேநாjவாj)பட வாj)p>ள ம;கைள பாtகா;க)பட= ேவSTA.
அCவாரானவ^க> 65 வயt?k ேம?ற)ப%டவ^க> ம?@A mIேப ேநாjவாj)ப%டவ^க>.
அCவாரான ேநாjக>:
அCவாரானவ^கள:
• 65 வயt?k ேம?ப%டவ^க>
• pIவrA ேநாjக> உ>ள ெபrயவ^க>:
o உய^ இரFத அcFதA
o nரnv ேநாj
o இrதய ேநாjக>
o நா>ப%ட cவாச ேநாjக>
o ேநாெயt^)p ச;Ftைய பலvன)பTFtA ேநாjக> ம?@A ckfைசக>
o p?@ேநாj
அ=லt
o உட= பrமI (40 kg/m2 அ=லt அத?k ேம?ப%ட BMI)
nOக> ஆபFt;krயவரானவரா எIபt உOகll;kF ெதrயேவSTA எIறா=, தயvெசjt உOக>
மrFtவைரF ெதாட^p ெகா>llOக>.
அரசாOகFதா= mIெமாnய)பTA நடவK;ைககைள ைக)ப?Lனா= நாA இCவா@
ேநாjவாj)ப%ட ம;கைளyA பாtகா;கலாA. இதrடாக கTைமயாக ேநாjவாj)ப%டவ^க>
மrFtவமைனகll= ேபாtய ckfைசகைள ெபற;kKய வாj)ைப அtகr;கலாA.இtம%டmIL
த?ேபாதய nைலy= அவசரckfைசசாைலகllலA ம;கைள உ>ளட;kA இடவசtகllA
kைறZtவrkறt.
nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவரா, அ=லt ேமேல ப%Kயlட)ப%ட mZைதய ேநாjக> ஏேதqA
உ>ளவரா?
அ)பKெயIறா= pIவrA நடவK;ைகக> ெபாrZtA:
• cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள nOக> கSK)பாக pIப?Lனா=, உOக> v%ைட v%T
ெவllேயறலாA. பல நப^கllடI (எ.கா. ெதாட^வSK nைலயOக>, ெபாt ேபா;kவரFt) ம?@A.
உfச ேநரOக> (எ.கா. ச`;kழைமகll= கைட;k ெச=வt, ெபாt ேபா;kவரFt= பயi)பைத)
தv^;கvA.
• ேதைவய?ற ெதாட^pகைளF தv^Ft, ம?றவ^கllடmrZt (kைறZதt 1,5 m%ட^) இைடெவllைய
ைவFtrOக>.
• mKZதா=, உOகll;காக ஒr நSப^, ப;கFt v%டவைர கைடகll;k ெபாr%க> வாOக
அq)pOக> அ=லt இைணயFt= அ=லt ெதாைலேபc mலA ெப?@;ெகா>llOக>. nOக>
வாcA நகரசைப mலA ப=ேவ@ அைம)pகllI உதvகைள ெபறலாA.
• வiக ம?@A த`யா^ சZt)pகll;k, ெதாைலேபc, Skype ேபாIற ெதாn=n%பOகைள
பயIபTFதvA.
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nOக> ஒr மrFtவைர) பா^;க ேவSTA எIறா=, உOக> த`யா^ வாகனFைத அ=லt
mtவSKைய பயIபTFtOக>, அ=லt நடZt ெச=lOக>. இt mKயாv%டா=, ஒr டா;sy=
பயi;கvA. ம?றவ^கllடmrZt kைறZதt இரST m%ட^ இைடெவllைய ைவFt cகாதார
vtகைள pIப?றvA. பrZtைர: உOகளா= இைடெவllைய கைட)pK;க mKயாv%டா= cகாதார
mகmKைய அiyOக>.
nOக> ேவைல ெசjபவராக இrZt mIேப ேநாjவாj)ப%Kr)பtனா= ஆபFt இrZதா=, உOக>
ேவைலFதளA உOகைள) பாtகா;க ேவSTA.
Unia cv%ச^லாZt வnயாக பயq>ள தகவ=கைள nOக> ெபறலாA: ேவைலFதளFt= உOக>
உrைமக> https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus
இrம= (ெபாtவாக வறSட), ெதாSைட ேநாj, mfcF tணற=, காjfச=, காjfச= kணA, தைச வl
அ=லt tuெரன வாசைன tற`I இழ)p அ=லt cைவ tற`I இழ)p ேபாIற அLkLக>
உOகll;k உ>ளதா? இCவா@ இrZதா= 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 nSடேநர ெதாட^p= ெதா?@A ேநாj. அதாவt
ேநாyடயவ^கllI 1,5 m%ட^ ெதாைலv;k> nIறா= இC ைவர# பரvA.
பரvA mைறக>:
• tllக> ஊடாக: ேநாj உடயவ^க> இrmனா= அ=லt tAmனா= ெவllவrA tllக> m;k,
வாj ம?@A கSக> ஊடாக ம`த^கllI உடl= உ3nைளyA.
• ைகக> ஊடாக: ெதா?@ேநாைய; ெகாSட tllக> ைககll= tAம= ம?@A இrமலா= ப%T
இr;கலாA. அ=லt ைவர# பtZt, நாA ெதா%ட ஓ^ ெபாrllI ேம?பkty= இrZt m;k,
வாj ம?@A கSகைள ெதாTA ேபாt ெதா?றலாA.
எAmடA இrZt எ)ேபாt ைவர# பரவலாA?
கவ`;கvA: ெகாேரானா ைவர# உ>ளவ^கllடA இrZt nSட காலA ைவர# பரvA. அதாவt:
• ேநாyI அLkLக> ேதாIற mZைதய நா> ெதாட;கA - அதாவt எம;k ேநாj உ>ளt எI@
அLய mI.
• ேநாyI அLkLக> இr;kA ேபாt, அtகமாக ெதா?@A.
• ேநாyI அLkLக> இ=லாt ேபாj kைறZதt அTFத 48 மiேநரA. ஆகயா= கSK)பாக
ம?றவ^கேளாT ெநr;கFைத தv^Ft அK;க% ைககைள கcவvA.
தாFதா பா%K தOக> ேபர;kழZைதகைள mSTA கவ`;க mKyமா?
65 வயt ம?@A அத?k ேம?ப%டவ^க> kL)பாக ஆபFt?krயவ^க>. அவ^க> அtக கவனA
ெசlFத ேவSTA. இt ெபrAபாlA தாFதா பா%Kகll;kA ெபாrZtA. இ@ty=, தாFதா பா%K
தOக> ேபர;kழZைதகைள கவ`Ft; ெகா>ள vrApkறா^களா எIபைத அவ^கேள t^மா`;க
ேவSTA.
எ)பKyrZதாlA, தாFதா பா%Kகll;k நாOக> பrZtைர;kேறாA:
•
•

cகாதார ம?@A நடFைத vtகைள) pIப?@Oக>. உ+A உOக> ைககைள அK;கK கcvத=,
kழZைதகllடI ேகா)ைபகைள பk^Zt ெகா>ளாt, ம?@A ெப?ேறாrடmrZt உOக>
இைடேவைளைய ைவFtrFத=.
அtக ம;க> kTA இடOகைளF தv^;கvA, எTFt;கா%டாக ெதாட^வSK nைலயOக>, உfச
ேநரOகll= ெபாt ேபா;kவரFt.

nOக> அ=லt kழZைத ேலசான அLkLகllடI ேநாjவாj)ப%KrZதா= kழZைதகைள கவ`Ft;
ெகா>ளாt^க>.
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அLkLக>, ேநாj கSடLத= ம?@A ckfைச
ெகாேரானா ைவர#sI அLkLக> யாைவ
pIவrA அLkLக> ெபrAபாlA
ெதIபடலாA:
•
இrம= (ெபrAபாlA உல^Zத)
•
ெதாSைட ேநாj
•
mfcF tணற=
•
காjfச=, காjfச= kணA
•
தைச வl
•
tu^ வாசைன / cைவ;kA tற`I
இழ)p

அrதானைவ:
• தைலவl
• ெசmபா%T kைறபாTக>
• கSகll= ேகாளாrக>
• தKமI

அLkLக> அவ?LI கTைமy= ேவ@பTA 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 ெசjyOக> (அTFத ேக>vy= இணயFதள இைண)ைப
பா^;கvA) அ=லt உOக> மrFtவைர அைழ;கvA. அைனFt ேக>vகll;kA இணய
ேக>v்Fதாll= mKZதவைர அைனFt; ேக>vகll;kA பtலll;கvA. mKv= nOக>
ெசjயேவSKய நடவK;ைக;கான பrZtைரைய) ெப@v^க>, ேதைவ)ப%டா=, ேசாt;க)பட
ேவSTA எI@ பrZtைர kைட;kA.
• «த`ைம)பTFத=» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) ஆன வnmைறகைள)
பKFt, அவ?ைற ெதாட^Zt கைட)pK;கvA.
nOக> 65 வயt?k ேம?ப%டவராக இrZதா= அ=லt mIேப ேநாயாllயாக இrZதா=, அLkLகll=
ஒI@ அ=லt அத?k ேம?ப%டவ?ைற nOக> அqபvFதா=, உடனKயாக மrFtவைர
அைழ;கvA. வார இ@tylA.
எ)பK நடZtெகா>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 அைமfcI அlவலகFtlrZt
(ெஜ^மI, pர|c, இFதாl ம?@A ஆOkலFt=) பrZtைரைய) ெப@v^க>.
ேவா மா`லFtI https://coronavirus.unisante.ch/evaluation இைணயதளFt= nOக> ேவ@ 8
ெமாnகll= ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனைய காணலாA.

ெகாேரானா ைவர# இணய ேசாதைன, மrFtவ ஆேலாசைன அ=லt ckfைச ெபrவt?k மா?றாக
இ=ைல. ேசாதைனy= vவr;க)ப%T>ள அLkLக> pற ேநாjகlllA ஏ?படலாA, அத?k
ேவ@ப%ட அ}kmைற ேதைவ)பTA.
ேமாசமாk வrA அ=லt kL)pடFத;க அLkLகைளய ப?L எ)ேபாtA மrFtவைர அ}கvA.
ெகாேரானா ைவர# ckfைச எCவா@ நைடெப@A
ckfைச அLkLகைள ம%T)பTFதேவ உதvA. c?L வாcA ம;கllI நலI கrt
ேநாjவாj)ப%டவ^க> த`ைம)பTFt ைவ;க)ப%Tவா^க>. அtதமாக ேநாj தா;கyrZதா=,
ேநாயாllக> tvர ckfைச nலயFt= ckfைச ெப@வா^க>. cல c3nைலகll= ெசய?ைக cவாசA
பயIபTFத)பTA.
ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாட^p=லாத ஏேதqA உண^vக>, ேநாjக> அ=லt அLkLக>
உOகll;k இr;kறதா?
ptய ெகாேரானா ைவரஸுடI ெதாட^p=லாத ஏேதqA உண^vக>, ேநாjக> அ=லt அLkLக>
இ)ேபாtA கவனFt= எTFt; ெகா>ள)ப%T ckfைசயll;க)படேவSTA. அtகA காFtr;காt
உதvைய நாTOக>. மrFtவைர ெதாைலேபcyடாக ெதாட^p ெகா>llOக>.
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ேமலtக தகவ=க>
எZத nக3vக> அqமt;க)பTkIறன?
300 ேப^ வைர த`யா^ ம?@A ெபாt nக3vக> அqமt;க)பTkIறன. kTAப nக3vக>, வ^Fதக
கSகா%cக>, இைச nக3fcக>, நாடக nக3fcக> ம?@A tைர)படF tைரyட=க>, அரcய=
ம?@A சmக ேபரiக>, அFtடI vைளயா%T nக3vக> ம?@A சOக nக3vக> ேபாIற
nக3vகllA இt= அடOkA.
த`யா^ nக3vக> ம?@A kTAப nக3vக>: இைவ த`யா^ v%K?;k ெவllேயyA
நடFத)படலாA(எகா: மSடபOகll=). பாtகா)p t%டA ேதைவy=ைல. இr)pqA, nக3fcைய
நடாFtபவ^ வrைகதZதவ^கllI ெதாட^p vவரOகllடI (mத= ெபய^, கைடc ெபய^,
ெதாைலேபc எS) ஒr ப%Kயைல ைவFtr;க ேவSTA.
ெபாt nக3vக> ம?@A vைளயா%T nக3vக> ம?@A ேபா%Kக>: இவ?@;k பாtகா)p t%டA
இr;க ேவSTA.

ெநrOkய உட= ெதாட^p ெகாSட ேபா%Kக> (ஜூேடா, ம=yFதA ேபாIறைவ) ஆK 6 வைர
அqமt;க)படாt.
தயvெசjt கவ`;கvA: த?ேபாt>ள ம;கllI பாtகா)ைப உ@t)பTFத பாtகா)p?கான
இைடேவைள ம?@A cகாதார vtக> உ@t ெசjய)பட ேவSTA.

ptய ெதா?@ேநாjகllI எSi;ைக kைறயாt, mSTA kKனா= எIன நட;kA?
nைலைம எCவா@ உrவாkறt எIபைத) ெபா@Fதt. ptய ெதா?@ேநாjகllI எSi;ைக
mSTA அtகrFதா=, மFtய அரc t%டm%ட தள^Fத= நடவK;ைககைள ஒFtைவ;kA, அ=லt
ஏ?கனேவ அLmக)பTFத)ப%ட தள^Fத= நடவK;ைககைள ஓரளv மா?Lயைம;kA. பாtகா)p
t%டOகllA மா?Lயைம;க)பட ேவSTA.

உதv ெப?ற=
எனt ெமாn மrFtவமைனy= ேபச)படாt இrZதா=, நாI எIன ெசjய ேவSTA?
ெதாட;கt= இrZt ஓ^ ெமாnெபய^)பாளைர ெப?@;ெகா>ள ேகllOக>. ெதாைலேபc ஊடான
ெமாnெபய^)pேசைவக> உST. npணFtவA உ>ள ெமாnெபய^)பாள^கllI உதvைய
ெப?@;ெகா>llA ஊடாக உOகllI ெசாZதபZதFைத சா^Zதவ^க> ெமாnெபய^;க
வரFேதைவy=ைல. இதrடாக அவ^க> கா;க)பTவா^க>. உOகll;k ேநாj ம?@A ckfைசைய
ப?L அLயvA உOகllI ஆதOகFைத pLZtெகா>ள)படvA mc உrைம உST. தாtக> ம?@A
ேவ@ மrFtவ ெதாllளாள^க> இடA உOக> ெமாnெபய^)p ெசலvக> ெகாேரானா ைவரsI
காலFt= உOகா> மrFtவ கா)pடா= ஏ?@;ெகா>ள)பTA எI@ k@Oக>.
nOக> v%Kேல இr;க ேவSTமா, உOகll;k உணv அ=லt மrZt ேதைவயா?
அ=லt nOக> உதவ vrApkƒ^களா?
உOகllI c?@வ%டாரFt= ேதK)பாrOக>:
• nOக> ஒrவrடA உதv ேக%கலாமா?
• அ=லt ஒrவr;k உதவலாமா?
pற வnக>:
• உOக> ஊரா%fcசைப ஊடாக
• «Five up» k@|ெசயl ஊடாக
• www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch தளA ஊடாக
pIவrபைவ இOேகyA ெபாrZtA: நடFைத ம?@A cகாதார vtக> எ)ேபாtA
கைடpK;க)பட ேவSTA.
உOகll;k kழZைதக> இr;kறா^களா?
kழZைதகைள தாFதா, பா%K அ=லt kL)பாக பாt;க)பட;kKய நப^களா=
பராமr;க)பட;kடாt. அtகப%சA ஐZt kழZைதக> ம%Tேம ேச^Zt vைழயாTA பK பாrOக>.
kழZைதக> ஒேர kc;களாக vைழயாட ேவSTA; அதாவt ஒேர kழZைதக> எ)ேபாtA ஒIறாக
இr;க ேவSTA. kழZைதக> vைளயாTAேபாt, ெபrயவ^க> kc;களாக சZt;க;kடாt.
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nOக> கவைல)பTkƒ^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 எSi= (Die Dargebotene Hand)
nOக> v%K= அfc@Fத)பTkƒ^களா? nOக> உதv அ=லt பாtகா)ைபF ேதTkƒ^களா?
• www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-alle-vittime.ch
இணயதளFt= cv%ச^லாZt mcவtA மைறmகமான ஆேலாசைன ம?@A பாtகா)p?கான
ெதாைலேபc எSக> ம?@A mIன|ச= mகவrகைள ெபரலாA.
• அவசரகாலFt=, காவ=tைறைய அைழ;கvA: ெதாைலேபc எS 117
pற m;kயமான ெதாைலேபc எSக>:
• மrFtவ அவசர எS (ஆApலI#) 144: cv%ச^லாZt mcவtA உ>ள அைனFt மrFtவ
அவசரnைலகll;kA எZதேநரmA ெதாட^pெகா>ளலாA.
• ptய ெகாேரானா ைவரs?கான தகவ=களA: ptய ெகாேரானா ைவர# kLFத ேக>vகll;k 058
463 00 00 இ= பtலll;க)பTA.
• உOகllடA ெபாtமrFtவ^ இ=ைலெயIறா=: ெம%ேக% (Medgate) 0844 844 911 இ= 24 மi
ே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, mKZதவ^கைள
v%KlrZt பiயா?ற பrZtைர;kறt. இr)pqA, nOக> எ)ேபாt பi;kF trAப ேவSTA
எIபைத nOக> பipryA n@வனேம t^மா`;kறt.
nOக> ேவைல ெசjkƒ^க> ம?@A ஏ?கனேவ ேநாjவாjப%T உOகll;k ஆபFt இrZதா=, உOக>
n@வனA உOகைள) பாtகா;க ேவSTA.

ெபாt ேபா;kவரFt= cகாதார mகmK க%டாயA
cகாதார mகmKyI எOேக க%டாயமாக அiயேவSTA?
cகாதார mகmK அைனFt ெபாt ேபா;kவரFt சாதனOகlllA அவcயA, அதாவt
pைகவSK, ராAக> ம?@A ேபrZtகll=, ேகp> கா^க> அ=லt க)ப=கll=. #k
lஃ)% (Skilifte) ம?@A நா?காl lஃ)% (Sesselbahnen) ஆkயைவ க%டாயA இ=ைல.

c@ kழZைதக> ம?@A pறr;k vtvல;kக> உ>ளதா?
பI`ரST வயt;k%ப%ட kழZைதகll;k mகmKF ேதைவylrZt vல;k அll;க)பTkறt.
kTதலாக, cற)p காரணOகll;காக mகmK அiய mKயாத நப^கllA, kL)பாக மrFtவ^கllA
vல;க)பTkறா^க>.

ரy= அ=லt ப# பாt காlயாக இr;kAேபாt நாqA mகmK அiய ேவSTமா?
ெபாt ேபா;kவரFt= எFதைன ேப^ இrZதாlA mகmK ேதைவ ெபாrZtA. எFதைன ேப^
வrவா^க> எIபt உOகll;k mIk%Kேய ெதrயாt.
vTmைற நா%கll= அவசர ேநர ேபா;kவரFt ம?@A ஓjv ேநர ேபா;kவரFைத கrFt= ெகாST,
அtக எSi;ைகyலான ம;க> ெபாtவாக எt^பா^;க)பTவா^க>.

என;k mகmK இ=ைலெயIறா=: எI mகA ம?@A m;ைக tiைய ெகாST
மைற;கலாமா?
இ=ைல, mகmK க%டாயA ஒr tiயா= p^Ft ெசjய)படமா%டாt. ஒr ti ேநாjFெதா?@;k
எtராக ேபாtமான பாtகா)ைப வழOகாt ம?@A ெவll)pற பாtகா)p ம%Tேம உ>ளt. ஒr
cகாதார mகmK அ=லt சrயானmைறy= தயாr;க)ப%ட mகmK ti mகmK அiய ேவSTA.

பயiக> cகாதார mகmK அiZtr;kறா^களா எIபைத யா^ கSகாi;kIறா^க>?

கSகாi)p ம?@A நைடmைற)பTFtவt ரy= ஊnய^க> ம?@A ரy=ேவ காவ=tைற ம?@A
பாtகா)p ேசவக^களா= ேம?ெகா>ள)பTkறt.
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நாI cகாதார mகmK அiய ம@Fதா= எIன நட;kA?
mகmK அiய ம@;kA எவrA ேபா;kவரFt சாதனFைத அTFத nைலயFt= v%T ெவllேயற
ேவSTA.
ஒr நப^ பாtகா)p; காவல^கllI ேகாr;ைககைள எt^Fதா=, வாகனFைத v%T ெவllேயறv=ைல
எIறா=, அவ^க> k3)பKயாைம;k ஒr அபராதFைத ெபறலாA (சாதாரண ெபாtேபா;kவரFt=
ெகாT;க)பTA அபராத நைடmைற mலA, ச%டrtயாக ெகாT;kA அபராதA இ=ைல).

எத?காக அைனFt ெபாt இடOகlllA mகmK க%டாயA இ=ைல?
ெபாt ேபா;kவரFt=, பல^ nSட ேநரA ஒrவr;ெகாrவ^ ெநr;கமாக இr;kறா^க>, இt ேநாj
பரvவத?கான அபாயFைத அtகr;kறt. kTதலாக, ெபாt ேபா;kவரFt= உ>ளவ^கllI ெதாட^p
vவரOகைள பtv ெசjய mKயாt. ஒr நப^ ேகாv% 19 ேநாயா= பாt;க)ப%டா= இt ெதாட^pF
t)பLதைல சாFtயம?றதா;kkறt.

nSட காலமாக, cகாதார mகmKக> ஆேரா;kயமான ம;கைள பாtகா;காt எI@ BAG
kLவZதt. அைவ இ)ேபாt ஏI க%டாயமாkIறன?
ஒr cகாதார mகmKைய யா^ அiZதாlA ம?றவ^கைள பாtகா;kIறா^க>.
ேநாjFெதா?@ைடயவ^க> அLkLக> ேதாI@வத?k இரST நா%கll;k mIனேர ேநாைய
பர)ப;kKயவ^களாக இr;kIறன^. எ=ேலாrA ஒr வைரய@;க)ப%ட இடFt= mகmKைய
அiyAேபாt, எ=ேலாrA ம?றவ^கைள பாtகா)பா^க>. இt 100 சதvத பாtகா)p;k உFதரவாதA
அll;காv%டாlA, k@myI பரவைல ச?@ தT;kA.

ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனக> ம?@A ெதாட^pகைள
கSகாiFத= ேநாjFெதா?ைற n@FtA.
இC இரST நடவK;ைகக> ஏI mகvA அவcயA.
ஏற;kைறய «இய=பான» வா3;ைக நைடெபற, ேநாyI அLkLகைள; ெகாSட
அைனFt ம;கllA உடனKயாக ptய ெகாேரானா ைவரஸு;k ேசாt;க)பட ேவSTA - ேலசான
அLkLகllடI kட. ேசாதைன;k ேமலtகமாக, அைனFt ம;கllA தOக> ெதாட^p vவரOகைள
கSTpK;க;kKயதாக வழOkவt m;kயA, எTFt;கா%டாக உணவகFt=. ஏென`=
பாt;க)ப%டவ^க> இIqA ஆேரா;kயமாக உண^ZதாlA ஏ?கனேவ ேநாj ெதா?L இr;கலாA.
ேசாதைனக> ம?@A ெதாட^p கSகாiFத= ஆkயைவ ெதா?@ேநாைய n@FtkIறன.

ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ேநாைய உ@t)பTFtனா=, ெதாட^pF தடமLத=
ெதாடOkkறt.
•
•
•

•

பாt;க)ப%ட நபrடI மா`ல அtகாrக> ேச^Zt, அவ^க> யாrடI ெநrOkய ெதாட^p
ைவFtrZதா^க> எIபைத t^மா`)பா^க>.
ேநாj ெதா?Lyr;கலாA எI@A, அTFதக%ட நடவK;ைககைளyA அtகாrக> கSடLZத
நப^கll;k ெதrv)பா^க>.
இZத நப^கll;k அLkLக> இ=லாv%டாlA, அவ^க> த`ைம)பTFத)பட ேவSTA.
ெதா?Lyr;kA நபrடனான கைடc ெதாட^p;k) pறk பFt நா%கll;k இt ெபாrZtA.
«த`ைம)பTFத=» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) இ= உ>ள வnmைறகைள)
பKFt, அவ?ைற தவறாt கைட)pK;கvA.
இZத ேநரFt= எZத ெதா?@ேநாyA காண)படv=ைல எIறா=, அtகாrக> த`ைம)பTFதைல
mK;க அqமt தrவா^க>.
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cv# ேகாv% k@|ெசயl
ைகFெதாைலேபcy= இயOkA cv# ேகாv% k@|ெசயlyடI, ptய ெகாேரானா
ைவரsI க%T)பாட?ற பரவைல; க%T)பTFத mய=kேறாA. cv# ேகாv%
k@|ெசயlைய பயIபTFtA ம;கllI எSi;ைக kTA ேபாt அதI பயqA
அtகr;kA. kைறZத ப%சA ேநாyனா= பாt;க)ப%ட ஒr நபr;k அrk= nSட
ேநரA இrZத எவrA, k@|ெசயl mலA அF தகவ= ம?@A அTFதக%ட நடவK;ைககைள ப?L
அLய)ெபrவ^. த`yrைம பாtகா;க)பTkறt. k@|ெசயlைய பயIபTFtவைத
ஒCெவாrவrA த`Ft mKெவT;கலாA ம?@A அt இலவசமானt. k@|ெசயlைய ஆ)p> ஆ)
#ேடா^ ம?@A kk> pேள #ேடாrlrZt பtvற;கA ெசjயலாA.
ெதா?@f சOklகைள ேவகமாக n@Fத cv# ேகாv% k@|ெசயl உதvkறt
ைகFெதாைலேபcகll;கான cv# ேகாv% k@|ெசயl (ஆS%ராjT / ஐேபாI) ptய ெகாேரானா
ைவரைஸ; க%T)பTFத உதvkறt. இt "ெதாட^p தடமLதைல" nைறv ெசjkறt, அதாவt.
மா`லOகllடாக ptய ெதா?@கைள; கSTpK)பt - இதனா= ெதா?@f சOklகைள n@Fத
உதvkறt.
cv# ேகாv% k@|ெசயl ஆ)p> #ேடா^ ம?@A kk> )ேள #ேடாr= kைட;kறt
(ெமாnகll=: ெஜ^மI, pர|c, இFதாlயI, ைர%ேடா-ேராமா`;, அ=ேப`யI, ேபா#`யI,
ஆOkலA, kேரா‰யI, ேபா^FtkcயA, ெச^pயI, #பா`Š.)
• Android ;கான Google Play Store
• IOS ;கான ஆ)p> #ேடா^
cv# ேகாv% kk@|ெசயlைய பயIபTFtவைத ஒCெவாrவrA த`Ft mKெவT;கலாA
ம?@A அt இலவசமானt. பயIபTFtA ம;கllI எSi;ைக kTA ேபாt அதI பயqA
அtகr;kA. இt ptய ெகாேரானா ைவரைஸ; க%T)பTFத mகvA tறAபட உதvA.
cv# ேகாv% k@|ெசயl எCவா@ இயOkkறt?
உOக> ஆ)p> அ=லt ஆS%ராjT ைகFெதாைலேபcy= cv# ேகாv% k@|ெசயlைய
n@வvA. அதIpறk, pllŒFைத ெசய=பTFtவt ம%Tேம. ெமாைப= ேபாI pIன^ pllŒF
வnயாக ேசாதைன எS என அைழ;க)பTA மைறkLயா;க)ப%ட ஐKகைள அq)pkறt. இைவ
nSட, cர?ற ெதாட^க>. இரST வாரOகll;k) pறk, எ=லா ேசாதைன எSகllA
ைகFெதாைலேபcy= இrZt தானாகேவ n;க)பTA.
k@|ெசயl ேவ@ கrvகll;k உ>ள ெதாைலv ம?@A ேநரகாலFைத அளvTkறt. ெநrOkய
ெதாட^p இrZதேபாt இt பtvெசjkறt (1.5 m%டr;k> ம?@A ஒr நாll= ெமாFதA 15
nmடOகll;k ேம=). ஏன`= ைவர# பரvA வாj)p இ)பKயான தrணOகll= உ>ளt.
அLv)p இ)பKFதாI ெசjய)பTkறt
ஒr cv# ேகாv% k@|ெசயlைய பயபTFtபவ^ ெகாேரானா ைவர# இr)பதாக
ேசாt;க)ப%KrZதா=, இZத நப^ மா`ல அtகாrகllடmrZt ஒr kLy%ைட (ேகாv% kLyT)
ெப@kறா^. இZத kLy%ைட; ெகாST ம%Tேம நப^ தOக> k@|ெசயl அLv)p ெசய=பா%ைட
ெசய=பTFத mKyA. ேநாjFெதா?@ க%டFtI ேபாt (ேநாyI அLkLக> ேதாI@வத?k இரST
நா%கll;k mIp) அவ^ ெநrOkய ெதாட^p= இrZத pற k@|ெசயlைய பயIபTFtபவ^கைள
இt எfசr;kறt. kLyT உ>llட)ப%டtA, அLv)p தானாகvA உOகllI தகவ=க>
ெதrயாதவா@ அq)ப)பTA.
அLv;க)ப%ட நப^க> k@|ெசயly= kL)pட)ப%T>ள தகவ= எSைண அைழFt ேமலtக
நடவK;ைககைள ெதllvபTFதலாA. த`yrைம எ=லா ேநரOகlllA உFதரவாதA
அll;க)பTkறt. அLv;க)ப%ட நபr;k ஏ?கனேவ ேநாyI அLkLக> இrZதா=, அவ^க>
v%Kேலேய இr;க ேவSTA, ம?றவ^கllடI ெதாட^p ெகா>வைதF தv^;க ேவSTA,
ெகாேரானா ைவர# பrேசாதைன ெசjyOக> அ=லt அவ^கllI மrFtவைர அைழ;கvA.
இZத ஒ?@ைமyடI, ேநாjFெதா?LI சOklைய உைட;க நாA அைனவrA உதவலாA.
cய ஆllைமyI பாtகா)p
cv# ேகாv% k@|ெசயl ேசகr;kA தரvக> உOக> ெசாZத ைகFெதாைலேபcy= ம%Tேம
ேசm;க)பTA. இt மFtய இr)pடOக> அ=லt ேசைவயகOகll;k த`)ப%ட அ=லt இr)pட
தரைவ அq)பாt. எனேவ, nOக> யாrடI ெதாட^p ெகாSu^க>, ெதாட^p எOk நடZதt எIபைத
யாராlA பா^;க mKயாt. ெகாேரானா ைவர# mKZதா=, அ=லt k@|ெசயl பயன?றதாக
மாLனா=, இZத k@|ெசயl mட)பTA.
ேநாjFெதா?@ ஏ?பட வாj)p இr)பதாக cv# ேகாv% k@|ெசயlylrZt என;k ஒr ெசjt
வZt>ளt. என;k ேசாதைன;k உrைம உ>ளதா?
கSK)பாக, ெதா?@ேநாைய) ப?Lய ெசjt உOகll;k kைடFதvடI, அைத இலவசமாக
ேசாt;கலாA.

இZத ேசாதைன ஏ?கனேவ பாt;க)ப%T>ள ஆனா= இtவைர அLkLக> இ=லாதவ^கைள
அைடயாளA காண வKவைம;க)ப%T>ளt. சாFtயமான ெதா?@ேநாj;k 5 நா%கll;k) pறk இt
ேம?ெகா>ள)பட ேவSTA.
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ேசாதைன ேநாைய உLt)பTFtவதாக இrZதா=, nOக> உOகll;k ெபா@)பான மா`ல
அlவலகFதா= ெதாட^p ெகா>ள)பTv^க>, அவ^க> ேமலtக ெசய=mைறக> ப?L உOகll;kF
ெதrv)பா^க>. இt ைவர# பரvவைதF தT;க உதvkறt.
ெதா?@ேநாைய ெதா?Lyr;க சாFtயA எI@ ெசjt வZதpI v%Kேலேய தOக mKv ெசjதா=
நாI ெதாட^Zt எனt ஊtயFைத) ெப@ேவனா?
ெதா?LI சாFtயFைத ப?Lய ெசjt உOகll;k வZtrZதா=, தயvெசjt cv# ேகாv% தகவ=
எSைண அைழ;கvA (k@|ெசயlylrZt ஒr ெசjt வrAேபாt ெதாைலேபc எS
காSp;க)பTA). இZத ேக>vகll;k அவ^க> உOகll;k ஆேலாசைன வழOkவா^க>.
ெபாtவாக, ேநாjFெதா?@ ஏ?பட;kKய வாj)p காரணமாக nOக> v%Kேலேய இrZதா=
ெதாட^Zt ஊtயA வழOக n@வனFt?k கடைம இ=ைல.
ெபா@)பான மா`ல அtகாrக> வழOkய த`ைம)பTFத= ம%Tேம ெதாட^fcயான
ஊtயOகll;k உOகll;k உrைம தrA.

ெகாேரானா ைவர# எIன?
ptய ெகாேரானா ைவர# 2019 ஆSKI இ@ty= cனா vஹாI நகரFt= சராசr;kA ேமலான
cவாச;kழாj ேநாjகllI காரணமாக; கSTpK;க)ப%டt. இZத krm;k SARS-CoV-2 எIற
ெபய^ c%ட)ப%டt. இt Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபாIற krmகllI வகையf ேசIறt.
ெகாேரானா ைவர# ஊடாக உrவான ேநாj;k உலக cகாதார சைப மாc
11, 2020 அI@ ெகாேரானா ைவர# ேநாj 2019 cr;கமாக COVID-19 (ேஜ^மI ெமாny=
Coronavirus-Krankheit 2019) எIற ெபயrட)ப%T>ளt.
த?ேபாைதய தரvக> இZேநாj mrகOகllடmrZt ம`த^கll;k பரvயt எI@ k@kIறt.
mதl= இ; krm cனா vஹாI நகr= ஓ^ mI ம?@A இைறfc சZைதylrZt பரவFெதாடOkயt
எI@ நAப)பTkறt. அfசZைத த?ேபாt cனாvI அரசாOகFதா= mட)ப%T>ளt.

kKய தகவ=க>:

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

(ேஜ^மI, pெரIf, இFதாlயI, ஆOkலA)
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