
க ோவிட்-19: புலம்பெயர்ந்த மக் ளின் பமோழி ளில் த வல் ள்  

 

ப ோக ோனோவவ தடுத்தல்  

     

புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ்: அதி முக்கிய த வல் ள் 

புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் ஏற்ெடும் பதோற்று  டுவமயோன பின் விவைவு வை ஏற்ெடுத்த 

முடியுபமன்ெதுடன் ம ணத்வதயும் ஏற்ெடுத்தலோம். நோம் எல்கலோரும் ஒழுங்கு விதி வை 

 வடப்பிடிப்கெோமோயின், எம்வமயும் விகேட ஆெத்தோன நெர் வையும் ெோது ோப்ெதற்கு எமது 

ெங் ளிப்வெ நல்  முடியும்.  

 
அவதோனியுங் ள்: இவ் உண்வமப் ெடிவத்திலுள்ை த வல் ள் கதசிய மட்டத்திலுள்ை ஒழுங்கு விதி வை 

உள்ைடக்கி இருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட சில மோநிலங் ளில் இறுக் மோன ஒழுங்கு விதி ள் 

பேல்லுெடியோகின்றன.  

1. புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் பதோற்றிப் ெ வுதல் 

இவ் வவ ஸ் அதி மோ  பதோற்றிப் ெ வுவது பநருங்கி இருப்ெதுடன் நீண்ட கந ம் பதோடர்பில் 

இருப்ெதனோலோகும், இதன் பெோருள் யோபதனில், பதோற்றுதலுக்குள்ைோகிய ஒரு நெருடன் 1,5  மீட்டர்  ஐ 

விட குவறதைவு இவடபவளியில் ெோது ோப்பு (மு க் வேம்) இல்லோது இருந்தோல், இவ்வோறு பதோற்று 

ஏற்ெடலோம்:  

– நுண்ணிய சிறு துளி ள் ஊடோ : கநோய் பதோற்றுக்கு உள்ைோகியவர் ள் சுவோசிக்கும் பெோழுது, இருமும் 

பெோழுது, கெசும் பெோழுது, அல்லது தும்மும் பெோழுது, வெளிெரும் வவ வை உள்ைடக்கிய நுண் 

துளிகள் கந டியோ   மற்வறய அண்மித்திருக்கும் ஏவனய மனிதர் ளின் (மூக்கு, ொய் மற்றும் 

கண்கள் கெோன்றவற்றின்) பமன் ேவ்வு வைச் பேன்றவடய முடியும். நுண்ணிய சிறுதுளிகள் மூலம் 

பரவுதல் கூட குறுகிய தூரங்களில் அல்லது நீண்ட தூரங்களிலும் சாத்தியமாகும். இந்த ெககயான 

பரவுதல்கள் பலவெகைகளில் சிறிய மற்றும் குகைொன காற்வைாட்டமுள்ை அகைகளில் 

ஏற்படுகின்ைது, ஏவனன்ைால் அங்கு நுண்துளிகள் நீண்ட வேரத்திற்கு குவிந்திருக்கும். 

– கமற்ெ ப்புக் ள் மற்றும் வ  ள் ஊடோ : பதோற்றக்கூடிய சிறு துளி ள் கமற்ெ ப்புக் வைச் 

பேன்றவடயும் பெோழுது, பிறிபதோரு நெர் இச் சிறு துளி வை வ யோல் பதோட்டு உள்வோங்கி பின்னர் 

வோய், மூக்கு மற்றும்  ண் வைத் பதோடும் பெோழுது பதோற்றுக்குள்ைோ லோம்.  

 
முக்கியம்: உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருப்ெதோ  நீங் ள் உண ோவிட்டோலும் கூட, நீங் ள் மற்வறய 

நெர் ளுக்கு பதோற்வற ஏற்ெடுத்த முடியும். ஏபனனில் கநோய்வோய்ப்ெட்ட ஒரு நெர் அறிகுறி ள் 

ஆ ம்பிப்ெதற்கு 2 நோட் ளுக்கு முன்பிலிருந்தும் 10 நோட் ளுக்கு பின்பும் பதோற்வற ஏற்ெடுத்தக் 

கூடியவ ோவர்.  டுவமயோ  கநோய்வோய்ப்ெட்டிருக்கும் பெோழுது நீண்ட  ோலத்துக்கு கூட பதோற்வற 

ஏற்ெடுத்தக்கூடியவ ோ  இருக்  முடியும். 

  

தமிழ் / Tamil / tamoul / tamil 

புதுப்பிக் ப்ெட்ட தி தி  1.12.2022 

இவ்வோறு எம்வம நோம்  

ெோது ோத்துக் ப ோள்ைலோம் 
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2. க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் 

இவ் அறிகுறி ள் அதி மோ க்  ோணெடுகின்றன: 

 பதோண்வட கநோவு (வலி) 

 இருமல் (அகன மோ  வறண்ட) 

 குறுகிய சுவோேம் (மூச்சுத் திணறல்) 

 பநஞ்சுவலி  

  ோய்ச்ேல்  

 திடீப ன ஏற்ெடும் மணம் மற்றும் சுவவ இழப்பு 

 தவலயிடி (தவலவலி) 

 பெோதுவோன இவைப்பு, உடல்நலமின்வம  

 தவேவலி  

 தடிமல் 

 இவ ப்வெ குடல் அறிகுறி ள்  (குமட்டல், வோந்தி, வயிற்க ோட்டம், வயிற்று வலி) 

 கதோலில் ெருக் ள் ஏற்ெட்டு சிவத்தல் 

 

க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் பவவ்கவறு விதமோ   டுவமயோ  இருக் லோம். அத்துடன் ஒவ்வொரு 

கெரசின் ெககககைப் வபாறுத்து வித்தியாசப்படலாம். ஏற்கனவெ ஒரு தும்மல் இருந்தாலும் அது ஒரு 

வதாற்ைாகக் கருதப்படலாம். அவவ இகலேோனவவயோ வும் கூட இருக் லோம். நுவ யீ ல் பதோற்று ஒன்று 

ஏற்ெட்டு சிக் லோ க் கூட இருத்தல் ேோத்தியமோகும்.  

 
நீங் ள் கநோய்வோய்ப்ெட்டிருப்ெதோ  உணர்ந்தோல், வீட்டில் இருக்  கவண்டும். நீங் ள் பதோடர்பு வை 

தவிர்க்  கவண்டும் அல்லது குவறக்  கவண்டும், குறிப்ெோ  நீங் ள் ஆெத்துக்குள்ைோ க் கூடியவ ோ  

இருந்தோல் (அத்தியோயம் 6). வீட்டுக்கு பவளிகய ஒரு மு க் வேத்வத அணிதல் ெயனுள்ைதோ  

அவமயலோம்.    

 

3. «இவ்வோறு எம்வம நோம் ெோது ோத்துக் ப ோள்ைலோம்» - அடிப்ெவடக் ப ோள்வ  ள்  

 ப ோக ோனோ வவ ைுக்கு எதி ோ  தடுப்பூசி கெோடுமோறு நோம் ெரிந்துவ க்கிகறோம். ஏபனனில் 

க ோவிட்-19 கநோய், அதன் ெ வுதல் மற்றும் ேோத்தியமோன நீண்ட  ோல விவைவு ளுக்கு எதி ோ  

தடுப்பூசி சிறந்த ெோது ோப்பு என்ெதோல் ஆகும். அத்தியோயம் 7 ஐ ெோர்க் வும். 

 

நீங் ள் விரும்பும் ெட்ேத்தில் பதோடர்ந்தும் மு க் வேம் அணிந்து ப ோள்ைலோம். மு க் வேம் 

உங் வையும் மற்றவர் வையும் பதோற்றிலிருந்து ெோது ோக்கின்றது. விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க்  

கூடிய நெர் ளுடன் பதோடர்பு ப ோள்ளும் ெட்ேத்தில் மு க் வேம் அணிதல் ெயனுள்ைதோ  

இருக் லோம்.   

 

 ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்துவதன் மூலம் ப ோக ோனோ வவ ஸ் ளின் பேறிவு உள்புற 

அவற ளில் ஐதோக் ப்ெடுவதுடன் (குவறக் ப்ெடுவதுடன்), இது பதோற்றிப் ெ வுதவல தவிர்க்  

எதுவோ  அவமகின்றது. எனகவ பவவ்கவறு குடும்ெங் வைச் கேர்ந்த நெர் ள் இருக்கும்  

அவற ளுக்கு நன்கு  ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்திக் ப ோள்ளுமோறு நோம் ெரிந்துவ க்கின்கறோம். 

பவப்ெநிவல இடமளிக்கும் ெட்ேத்தில், ஜன்னல் வை நீண்ட கந த்துக்கு திறந்து விடுதல் 

ெயனுள்ைதோ  இருக்கும்.  

 

உங் ள் வ  வை ஒழுங் ோ வும் அடிக் டியும் ேவர்க் ோ த்தினோல் நன்கு  ழுவுங் ள். 

ேவர்க் ோ ம் வவ வை ெோதிப்ெற்றதோக்குகின்றது.  தற்சமயம் ககககைக் கழுெ 

ெசதியில்லாவிட்டால், அதற்குப் பதிலாக கெரகச பாதிப்பற்ைதாக்குெதற்கு, கககளுக்கு 

கிருமி அகற்றும் திரெத்கதப் பாவித்துக்வகாள்ளுங்கள். 

 

ஒரு வ க்குட்வடயினுள் அல்லது வ மடிப்பினுள் இருமுங் ள் அல்லது தும்முங் ள்.  டதோசித் 

தோளினோலோன வ க்குட்வடவய ெோவிப்ெதுடன் இவத ஒருமுவற மட்டுகம ெயன்ெடுத்துங் ள். 

 



க ோவிட்-19: புலம்பெயர்ந்த மக் ளின் பமோழி ளில் த வல் ள்  

தமிழ்  / Tamil / tamoul / tamil 3 

4. ெரிகேோதவன பேய்தல் 

க ோவிட்-19 இனோல் ஏற்ெடும் அறிகுறி ளுள் (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்) ஒன்று அல்லது ெல 

உங் ளுக்கு இருப்பின், நீங் ள் சிலகவவை ளில் ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் கநோய்வோய்ப்-

ெட்டுள்ளீர் ள். நீங் ள் விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க் கூடிய நெ ோயின் (அத்தியோயம் 6 ஐ ெோர்க் வும்) 

அல்லது விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க் கூடிய நெர் ளுடன் (பதோழில் ரீதியோ , ெ ோமரிப்பு, ஒக  வீட்டில் 

ஒன்றோ  தங்கியிருத்தல்) பநருக் ோமோ வும் அடிக் டியும் பதோடர்பு வைப் கெணும் ெட்ேத்தில், உங் வை 

நீங் ள் ெரிகேோதவனக்குட்ெடுத்த கவண்டும். நீங் ள் விரும்பும் ெட்ேத்தில், கமற்ெடி குழுவவச் 

கேர்ந்தவ ோ  இல்லோதிருப்பினும் கூட உங் வை நீங் கை ெரிகேோதவனக்குட்ெடுத்த முடியும். 

 
ெரிகேோதவன ஒன்வற நீங் ள் மருத்துவ நிவலயங் ளில், வவத்திய ேோவல ளில், அல்லது விகேட 

ெரிகேோதவன நிவலயங் ளில் கமற்ப ோள்ை முடியும். ெரிகேோதவன நிவலயங் ளின் ெட்டியவல  

www.bag.admin.ch/testing#197439718 என்ற இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள்  ோணலோம். 

ெரிகேோதவன இலவேம் ஆகும்.  

 
நீங் ள் எங்க  உங் வை ெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்துகின்றீர் கைோ, அங்கு க ளுங் ள், அதோவது 

ெரிகேோதவன முடிவு கிவடக் ப்பெற்ற பின்னர் எவ்வோறு நீங் ள் பதோடர்ந்து நடந்துப ோள்ை 

கவண்டுபமன்ெவத அல்லது கீழுள்ை இவணய மு வரியில் அவற்வற பதரிந்து ப ோள்ளுங் ள்:  

www.bag.admin. ch/testing#242157159.  
 

வகாவரானா கெரஸ் ெற்றி ெரிகேோதிக்  கவண்டுமோ அல்லது எவ்வோறு ெரிவசாதிக்  கவண்டுபமன்ெதில் 

நீங் ள் நிச்ேயமற்று இருக்கின்றீர் ைோ? «வசாதகன ேகடமுகை» கிராபிக்கில் என்ன வசய்ய வெண்டும் 

என்பகத நீங்கள் கண்டறிந்து ப ோள்ைலோம். அறிகுறிகள் இருந்தாலும் அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டோலும் 

கூட ெரிவசாதகன ஒன்று பயனுள்ைதாக இருக் லோம். 

 

5. உங் ளுக்கு பெோசிடிவோன ெரிகேோதவன முடிபவோன்று வந்துள்ைது. என்ன பேய்வது?  

 ெரிகேோதவன முடிவு ெற்றி பதோடர்பு ப ோள்ளுதல்: விகேட ஆெத்துள்ை நெர் ளுடன் பதோடர்பு 

எற்ெட்டிருக்கும் ெட்ேத்தில், எவ்வைவு விவ வோ  ேோத்தியகமோ, அவ்வைவு விவ வோ  கமற்ெடி 

பெோசிடிவோன முடிவு ெற்றி அவர் ளுக்கு அறிவிக் வும்.  

 நீங் ள் கநோயுற்றிருப்பின்: நீங் ள் கநோய்வோய்ப்ெட்டிருப்ெதோ  உணர்ந்தோல், வீட்டில் இருக்  

கவண்டும் என்ெதுடன் பதோடர்பு வை தவிர்க்  கவண்டும் அல்லது குவறக்  கவண்டும். முக்கியமோ  

இதில் ேம்ெந்தப்ெட்டவர் ள் விகேட ஆெத்துக்குள்ை க் கூடிய நெ ோ  இருப்பின்.  

 விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க் கூடிய நெர் ள்: நீங் ள் விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க் கூடிய நெர் ைோ  

இருப்பின், உங் ள் மருத்துவ நிபுணருடன் பதோடர்பு ப ோள்வது ெற்றி சிந்தியுங் ள். இதன் மூலம் 

உரிய கந த்தில், அதோவது முன்கூட்டிகய க ோவிட்-19 க் ோன சிகிச்வே ெற்றி ஆகலோசிக்  முடியும்.  

 மு க்  வேம்: வீட்டுக்கு பவளிகய மு க்  வேம் அணிதல் ெயனுள்ைதோ  இருக் லோம்.  

 கவவல: நீங் ள் கவவல பேய்ெவ ோ  இருப்பின், உங் ள் கவவலத்தல நிவலவம, கதவவயோன 

ெோது ோப்பு நவடமுவற ள் மற்றும்  மருத்துவச் ேோன்றிதழுக் ோன அவசியம், தவி வும் அதன் 

 ோலவவ யவற கெோன்றன ெற்றி உங் ள் கவவல வழங்குநருடன் கெசுங் ள்.  

 பெோதுவோனவவ: அடிப்ெவடக் ப ோள்வ  ள் ெற்றி அத்தியோயம் 3 ஐ அவதோனியுங் ள்.  

 

6. விகேட ெோதிப்புக்குள்ைோ க் கூடிய நெர் ள்  

குறிப்பிட்ட சில நெர் ளுக்கு ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்று ஏற்ெடுதல் ஆெத்தோனதோகும். 

அவர் ள்  டுவமயோ  கநோய்வோய்ப்ெடலோம் அல்லது இறக் லோம். விகேட ஆெத்துக்கு 

உள்ைோ க்கூடியவர் ள்: 

 
– வகயோதிெர் ள்: புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்று ஏற்ெடுவ யில்,  டுவமயோ  

கநோய்வோய்ப்ெடுவதற் ோன ஆெத்து எவ்வைவுக்கு ஒருவர் முதுவமயவடந்துள்ைோக ோ அவ்வைவுக்கு 

அதி ரிக்கின்றது. வவத்தியேோவலயில் அனுமதிக் ப்ெடுெவர் ளின் வீதம் 50 வயதிலிருந்து 

http://www.bag.admin.ch/testing#197439718
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
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அதி ரிக்கின்றது. ஏற் னகவ இருக்கும் கநோய் ள் கூட ஆெத்துக் ள் ஏற்ெடுவவத கமலும் 

அதி ரிக்கின்றன. 

–  ர்ப்பிணிப் பெண் ள்  

– த்ரிபேோமீ (Trisomie) 21 உள்ை வயது வந்தவர் ள்  

– குறிப்பிட்ட சில வடிவிலோன கீழ்வரும் கநோய் ைோல் ஏற் னகவ பீடிக் ப்ெட்டிருக்கும் வயது 

வந்தவர் ள்:  

- உயர் இ த்த அழுத்தம்  

- இருதய-குருதிச்சுற்கறோட்ட-கநோய் ள் 

- நீரிழிவு (ேர்க் வ  வியோதி) 

- நுவ யீ ல்- மற்றும் சுவோே வழிகநோய் ள் 

- கநோபயதிர்ப்பு ேக்திவய ெலவீனப்ெடுத்தும் கநோய் ளும் சிகிச்வே ளும்  

- புற்றுகநோய்  

- அதி  உடல் எவட  (உடல் ெருமன், BMI 35 இலிருந்து அல்லது அதற்கு கமல்) 

- சிறுநீ  ம் ெோதிக் ப்ெட்டு இயங் ோவம  

- ஈ ல் அழற்சி  

 
நீங் ள் விகேடமோன ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெர் வைச் கேர்ந்தவர் என்ெதுடன் க ோவிட்-19 கநோய் 

அறிகுறி ள் இருக்கும் ெட்ேத்தில் (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்), உடனடியோ  உங் ள் மருத்துவர் அல்லது 

வவத்தியேோவலக்கு பதோவலகெசியில் பதோடர்வெ ஏற்ெடுத்துவதுடன் உங் வை ெரிகேோதவனக்கு 

உட்ெடுத்துங் ள். வோ  இறுதி நோட் ளிலும் கூட. உங் ள் அறிகுறி வை விெரித்துக் கூறுவதுடன் நீங் ள் 

விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெவ ச் கேர்ந்தவர்  என்ெவதயும் கூறுங் ள். 

 
நீங் ள் விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெர் வைச் கேர்ந்தவ ோ என்ெதில் நீங் ள் நிச்ேயமற்றிருப்பின், 

உங் ள் மருத்துவவ  பதோடர்பு ப ோண்டு க ளுங் ள்.  

 

7. தடுப்பூசி ஏற்றுதல் 

சுவிற்ேர்லோந்தில் க ோவிட்-19 க்கு எதி ோ  நீங் ள் தடுப்பூசி ஏற்றிக்ப ோள்ை முடியும். குறிப்ெோ  விகேட 

ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெர் ளுக்கு (தவலப்பு 6 ஐ ெோர்க் வும்) இவலயுதிர்  / குளிர்  ோலத்தில் நோம் ஒரு 

பூஸ்டர் தடுப்பூசிவய ெரிந்துவ  பேய்கின்கறோம். 16 வயதுக்கு கமற்ெட்ட ஏவனய ே லரும்  கூட பூஸ்டர் 

ஒரு தடுப்பூசிவய பெற்றுக் ப ோள்ை முடியும். பதோழில் ரீதியோ  அல்லது தனிப்ெட்ட ரீதியோ  பதோற்றிப் 

ெ வும் அெோயத்வத ேற்று குவறக்  விரும்பும் ே ல நெர் ளுக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

ெரிந்துவ க் ப்ெடுகின்றது.  

 

சுவிஸ்பமடிக் எனப்ெடும் சுவிஸ் நோட்டு மருத்துவப்பெோருட் ள்  ல்லூரி  க ோவிட்-19 க்கு எதி ோன 

தடுப்பூசி வை நன்கு ெரிகேோதித்து (அதன் ெோவவனக்கு) அனுமதியளித்துள்ைது. அவவ ெோது ோப்பு மற்றும் 

பேயல்திறன் உள்ைனவோகும். 

 
ஆயினும் ஒவ்பவோரு தடுப்பூசியின் பெோழுதும் ெக்  விவைவு ள் ஏற்ெடலோம். இன்று எமக்குள்ை 

அறிவுக்ப ட்டியவவ  க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற்றிய பின்  டுவமயோன ெக் விவைவு ளினோல் ஏற்ெடும் 

அெோயமோனது, ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்றுக்குள்ைோகிய பின் கமோேமோ  கநோய்வோய்ப்ெடும் 

அெோயத்வத விட மி வும் குவறவோகும்.  

 
மோநிலங் கை தடுப்பூசி ஏற்றுதலுக்கு பெோறுப்ெெோகும். எப்பெோழுது எங்க  நீங் ள் தடுப்பூசிவய 

ஏற்றிக்ப ோள்ைலோம் மற்றும் எங்க  இதற்கு ெதிவு பேய்து ப ோள்ைலோம் என்ெவதயும் உங் ள் மோநிலத்தின் 

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

க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ெற்றிய கதசிய இன்கெோவலன்  (+41 58 377 88 92, தினேரி  06.00-23.00 மணி) உம் கூட 

உங் ள் மோநிலத்தின் பெோறுப்பு வோய்ந்த நிவலயம் எது என்ெோத்து ெற்றிய த வவல உங் ளுக்கு வழங்கும். 

உங் வை தடுப்பூசி ஏற்றுவதற்கு ெதிந்துப ோள்வதற்கு நீங் ள் ஒரு மருத்துவவ  அல்லது உங் ள் 

நம்பிக்வ க்குரிய ஒருவவ க் கூட கவண்டிக்ப ோள்ைலோம். 

 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons


க ோவிட்-19: புலம்பெயர்ந்த மக் ளின் பமோழி ளில் த வல் ள்  

தமிழ்  / Tamil / tamoul / tamil 5 

க ோவிட்-19-தடுப்பூசி சுவிற்ேர்லோந்தில் வசிக்கும் அவனவருக்கும் இலவேம் என்ெதுடன்  இது 

சுயவிருப்பின் கெரிலோகும். 

 
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் ெற்றிய கமலதி  த வல் வை உண்வமப் ெடிவங் ளின் கீழ்வரும் இவணய 

மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.bag.admin.ch/migration-covid-en. 

 
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ெற்றி சில தவறோன அறிக்வ  ள் உலோவருகின்றன. அகந மோன தடுப்பூசி ெற்றிய 

புவன வத ளும் ஏன் அவவ பேல்லுெடியற்றவவ என்ெதற் ோன விைக் ங் வையும் நீங் ள் இக் 

 ோபணோளி ளில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.  

 

8. உதவி பெறல் 

இவணயத்தைம் migesplus.ch: க ோவிட்-19 ெற்றிய அகன  கமலதி  த வல் வை, இவ்  இவணயத்தில் 

நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம். இத் த வல் ள் ெல்கவறு பமோழி ளில் பமோழிபெயர்க் ப்ெட்டுள்ைன: 

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

 
பமோழிபெயர்ப்ெோைர்: வவத்தியேோவலயில் உங் ளுக்கு விைங் வில்வலபயனில், பதோடக் த்திலிருந்கத 

ஒரு பமோழிபெயர்ப்ெோைர் கதவவபயன்று க ளுங் ள். பதோவலகெசியூடோன பமோழிபெயர்ப்பு கேவவயும் 

கூட உள்ைது. துவறேோர் நிபுணத்துவ பமோழிபெயர்ப்பு கேவவ அவழக் ப்ெடும் ெட்ேத்தில், உங் ள் 

உறவினர் வை பமோழிபெயர்ப்புக்ப ன நீங் ள் அவழத்துச் பேல்லகவண்டியதில்வல என்ெதுடன் 

அவர் ள் பதோற்றிலிருந்து இவ்வோறோ  ெோது ோக் ப்ெடுகின்றனர். மருத்துவ சிகிச்வே ளின் பெோழுது 

நீங் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்கும் உங் வை மற்றவர் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்குமோன ேட்ட உரிவம 

உங் ளுக்கு உள்ைது. 

 
முக்கியமோன பதோவலகெசி இலக் ங் ளும் மின்னஞ்ேல் மு வரி ளும்  

– வீட்டில் நீங் ள் ெயமுறுத்தப்ெடுவதோ  உணர்ந்தோல், அனோமகதய ஆகலோேவன மற்றும் ெோது ோப்வெ 

நீங் ள் இவ் இவணய மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.opferhilfe-schweiz.ch (கஜர்மன்) / 

www.aide-aux-victimes.ch (பிப ஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch. (இத்தோலிய பமோழி). 

அவே  கதவவயின் பெோழுது  ோவல்துவறவய 117 என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

– அவே  மருத்துவகதவவக்கு (அம்புலன்ஸ்) 144. என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

சுவிஸ் பூ ோ வும் இருெத்தி நோன்கு மணி கந மும் ே ல அவே  மருத்துவ கேவவ ளுக்கும் இச் கேவவ 

கிடக்கின்றது.      

– புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய இன்கெோ வலன்: 058 463 00 00 என்ற இலக் த்தின் கீழ் புதிய 

ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய  வினோக் ளுக்கு விடயளிக் ப்ெடுகின்றன . 

– உங் ளுக்கு குடும்ெ மருத்துவர் இல்லோவிடில்: 0844 844 911 என்ற இலக் த்தின் கீழ் பமட்க ற் 

(Medgate) ஒவ்பவோரு நோளும், இ விலும் கூட கேவவயிலுள்ைது.   

 

9. கமலதி  த வல் ள் 

Languages - Protect yourself and others (foph-coronavirus.ch) (பமோழி ள் - உங் வையும் 

மற்றயவர் வையும் ெோது ோத்துக் ப ோள்ளுங் ள்) 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (கஜர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலிய பமோழி, ஆங்கிலம்) 

www.foph-coronavirus.ch 

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
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19/corona-vaccination-myths-and-facts
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19/corona-vaccination-myths-and-facts
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/
https://foph-coronavirus.ch/languages/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

