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

 

ப ோக ோனோவவ தடுத்தல்  

     

ப ோக ோனோ வவ ஸ்: அதி முக்கிய த வல் ள் 

க ொர ொனொ வை ஸினொல் ஏற்படும் க ொற்று  டுப்பூசி ரபொடொ ைர் ளுக்கு மற்றும் விரேட ஆபத் ொன 

நபர் ளுக்கு  டுவமயொன பின்விவைவு வை ஏற்படுத் லொம். இருப்பினும் ஒழுங்கு விதி வைக் 

 வடப்பிடிப்ரபொமொயின், எம்வமயும் மற்றும் பிறவ யும் க ொற்றிலிருந்து பொது ொக் லொம்.  

 

நீங் ள் அை ொனியுங் ள்: ஒழுங்குவிதி வைத் தீர்மொனிப்ப ற்கு மொநிலங் ரை கபொறுப்புைகிக்கின்றன. 

ஆ ரை மொநிலத்தில் கபொறுப்புைகிக்கும் நிவலயங் ளில்  ற்ரபொது அமுலிலுள்ை விதி ள் குறித்து நீங் ள் 

அறிந்து க ொள்ளுங் ள். இந் த்   ைல் படிைத்தில் உள்ைவை அடிப்பவடயொன   ல் ள், இவை 

ர சியமட்டத்திலொன   ைல் ள் அல்ல.  

1. புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் பதோற்றிப் ெ வுதல் 

இவ் வவ ஸ் அதி மோ  பதோற்றிப் ெ வுவது பெருங்கி இருப்ெதுடன் நீண்ட கெ ம் பதோடர்பில் 

இருப்ெதனோலோகும், இதன் பெோருள் யோபதனில், பதோற்றுதலுக்குள்ளோகிய ஒரு ெெருடன் 1,5  மீட்டர்  ஐ 

விட குவைதளவு இவடபவளியில் ெோது ோப்பு (மு க் வசம்) இல்லோது இருந்தோல், இவ்வோறு பதோற்று 

ஏற்ெடலோம்:  

– நுண்ணிய சிறு துளி ள் ஊடோ : கெோய் பதோற்றுக்கு உள்ளோகியவர் ள் சுவோசிக்கும் பெோழுது, இருமும் 

பெோழுது, கெசும் பெோழுது, அல்லது தும்மும் பெோழுது, கைளிைரும் வவ வை உள்ளடக்கிய நுண் 

துளி ள் கெ டியோ   மற்வைய அண்மித்திருக்கும் ஏவனய மனிதர் ளின் (மூக்கு, ைொய் மற்றும் 

 ண் ள் கெோன்ைவற்றின்) பமன் சவ்வு வளச் பசன்ைவடய முடியும்.  

–  ொற்றின் ஊடொ : நுண்ணிய சிறுதுளி ள் மூலம் ப வு ல் கூட குறுகிய தூ ங் ளில் அல்லது நீண்ட 

தூ ங் ளிலும் ேொத்தியமொகும். இந்  ைவ யொன ப வு ல் ள் பலரைவை ளில் சிறிய மற்றும் 

குவறைொன  ொற்ரறொட்டமுள்ை அவற ளில் ஏற்படுகின்றது, ஏகனன்றொல் அங்கு நுண்துளி ள் நீண்ட 

ரந த்திற்கு குவிந்திருக்கும். 

– கமற்ெ ப்புக் ள் மற்றும் வ  ள் ஊடோ : பதோற்ைக்கூடிய சிறு துளி ள் கமற்ெ ப்புக் வளச் 

பசன்ைவடயும் பெோழுது, பிறிபதோரு ெெர் இச் சிறு துளி வள வ யோல் பதோட்டு உள்வோங்கி பின்னர் 

வோய், மூக்கு மற்றும்  ண் வளத் பதோடும் பெோழுது பதோற்றுக்குள்ளோ லோம்.  

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

ெெர் ளுக்கு பதோற்வை ஏற்ெடுத்த முடியும். ஏபனனில் கெோய்வோய்ப்ெட்ட ஒரு ெெர் அறிகுறி ள் 

ஆ ம்பிப்ெதற்கு 2 ெோட் ளுக்கு முன்பிலிருந்தும் 10 ெோட் ளுக்கு பின்பும் பதோற்வை ஏற்ெடுத்தக் 

கூடியவ ோவர்.  டுவமயோ  கெோய்வோய்ப்ெட்டிருக்கும் பெோழுது நீண்ட  ோலத்துக்கு கூட பதோற்வை 

ஏற்ெடுத்தக்கூடியவ ோ  இருக்  முடியும். 

  

தமிழ் / Tamil / tamoul / tamil 

புதுப்பிக் ப்ெட்ட தி தி  30.12.2022 

இவ்வோறு எம்வம ெோம்  

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

இவ் அறிகுறி ள் அதி மோ க்  ோணெடுகின்ைன: 

 பதோண்வட கெோவு (வலி) 

 இருமல் (அகன மோ  வைண்ட) 

 ரை மொ  சுைொசித் ல் 

 பெஞ்சுவலி  

  ோய்ச்சல்  

 திடீப ன ஏற்ெடும் மணம் மற்றும் சுவவ இழப்பு 

 தவலயிடி (தவலவலி) 

 பெோதுவோன இவளப்பு, உடல்ெலமின்வம  

 தவசவலி  

 தடிமல் 

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

 கதோலில் ெருக் ள் ஏற்ெட்டு சிவத்தல் 

 

ர ொவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் பல்ரைறு வி மொனவையொ  மற்றும் ைழவமயொன  டிமன்  ொய்ச்ேல் 

ரபொன்றும் இருக் லொம். ஏற் னரை ஒரு தும்மல் இருந் ொலும் அது ஒரு க ொற்றொ க்  ரு ப்படலொம். 

அது ஒரு இலகுைொன ொ வும் இருக் லொம். நுவ யீ ல் க ொற்று ஏற்பட்டு அது ஒரு சிக் லொைதும் 

ேொத்தியமொனது. 

 
நீங் ள் கெோய்வோய்ப்ெட்டிருப்ெதோ  உணர்ந்தோல், வீட்டில் இருக்  கவண்டும். நீங் ள் பதோடர்பு வள 

தவிர்க்  கவண்டும் அல்லது குவைக்  கவண்டும், குறிப்ெோ  நீங் ள் ஆெத்துக்குள்ளோ க் கூடியவ ோ  

இருந்தோல் (அத்தியோயம் 6). வீட்டுக்கு பவளிகய ஒரு மு க் வசத்வத அணிதல் ெயனுள்ளதோ  

அவமயலோம்.    

3. «இவ்வோறு எம்வம ெோம் ெோது ோத்துக் ப ோள்ளலோம்» - அடிப்ெவடக் ப ோள்வ  ள்  

 ப ோக ோனோ வவ ைுக்கு எதி ோ  தடுப்பூசி கெோடுமோறு ெோம் ெரிந்துவ க்கிகைோம். ஏபனனில் 

 டுவமயொன க ோவிட்-19 கெோய், சோத்தியமோன நீண்ட  ோல விவளவு ளுக்கு எதி ோ  தடுப்பூசி 

சிைந்த ெோது ோப்பு என்ெதோல் ஆகும். அத்தியோயம் 7 ஐ ெோர்க் வும். 

 

நீங் ள் விரும்பும் ெட்சத்தில் பதோடர்ந்தும் மு க் வசம் அணிந்து ப ோள்ளலோம். மு க் வசம் 

உங் வளயும் மற்ைவர் வளயும் பதோற்றிலிருந்து ெோது ோக்கின்ைது. விரேடமொ  உங் ளுக்கு 

அறிகுறி ள் இருந் ொல் வை ஸக்  டத்துைதிலிருந்து மு க் ைேம் பொது ொக்கின்றது. 

 

இருமும்ரபொது அல்லது தும்மும்ரபொது ஒரு துவடக்கும்  ட ொசிவயரயொ அல்லது மடித்  

வ மூட்வடரயொ பொவியுங் ள். துவடக்கும்  ட ொசிவயப் உபரயொகித் ொல் அவ  ஒருமுவற 

மட்டுரம பொவியுங் ள். 

 

 ோற்கைோட்டத்வத ஏற்ெடுத்துவதன் மூலம் ப ோக ோனோ வவ ஸ் ளின் பசறிவு உள்புை 

அவை ளில் ஐதோக் ப்ெடுவதுடன் (குவைக் ப்ெடுவதுடன்), இது பதோற்றிப் ெ வுதவல தவிர்க்  

எதுவோ  அவமகின்ைது. எனகவ பவவ்கவறு குடும்ெங் வளச் கசர்ந்த ெெர் ள் இருக்கும்  

அவை ளுக்கு ென்கு  ோற்கைோட்டத்வத ஏற்ெடுத்திக் ப ோள்ளுமோறு ெோம் ெரிந்துவ க்கின்கைோம். 

பவப்ெநிவல இடமளிக்கும் ெட்சத்தில், ஜன்னல் வள நீண்ட கெ த்துக்கு திைந்து விடுதல் 

ெயனுள்ளதோ  இருக்கும்.  

 

உங் ள் வ  வை ஒழுங் ொ க்  ழுவுங் ள் அல்லது அல் ர ொல்- லந்  கிருமி அ ற்றும் 

தி ைத்வ ப் பொவித்து கிருமி அ ற்றிக் க ொள்ளுங் ள். இந்  அடிப்பவடக் க ொள்வ  ஊடொ  

நீங் ள் உங் வையும் பிறவ யும் பல்ரைறு கிருமி ளின் க ொற்றிலிருந்து (உ.ம்.  ொய்ச்ேல்-

கிருமி ள்,  டிமன்  ொய்ச்ேல் வை சு ள்) பொது ொப்பதுடன்,  டிமன் அல்லது இருமல் 
ஏற்படொமல்  ொத்துக்க ொள்ைலொம். 
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4. ெரிகசோதவன பசய்தல் 

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

உங் ளுக்கு இருப்பின், நீங் ள் சிலகவவள ளில் ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் கெோய்வோய்ப்-

ெட்டுள்ளீர் ள். உங் ளுக்கு அறிகுறி க ன்பட்டொல் அல்லது பிறவ ப் பொது ொக்  விரும்பினொல், 

நீங் ள் க ொடர்ந்தும் உங் ள் கேலவில் பரிரேொதித்துக் க ொள்ைலொம். 1. வ  2023 க ொடக் ம் 

பரிரேொ வனக் ொன  கேலவை க ொடர்ந்தும் மத்திய அ சு ைழங் ொது.    

 
நீங் ள் விரேட ஆபத்துக்குள்ைொ க்கூடிய நபர் ளுக்குள் அடங்குவீர் ைொனொல், மருத்துைத் துவறேொர் 

நபர் வைத் க ொடர்புக ொள்ளுங் ள். ர ொவிட்-19 க்கு முற் ொலத்துடனொன சிகிச்வேக்கு வை சுக்கு 

எதி ொன மருந்து ள் ர வைப்படுமொனொல்,  ட்டொய மருத்துைக்  ொப்புறுதி பரிரேொ வனக் ொன 

கேலவைப் கபொறுப்ரபற்கும். நீங் ள்  ைனியுங் ள்: வைத்திய சிகிச்வேக் ொன ைருடொந் ம் வ  ைொல் 

கேலுத்தும்  ட்டணம் மற்றும் கேொந் மொ ச் கேலுத்துைவ  நீங் ள் -ைழவமரபொன்று- கேொந் மொ ச் 

கேலுத்  ரைண்டும். 

 
ரமலதி    ைல் வை நீங் ள் இந் ப் பக் த்திலும்  ொணலொம் « டிமன்  ொய்ச்ேலில் இருந்து 

முற்பொது ொப்பு». 

 
ெரிகசோதவன நிவலயங் ளின் ெட்டியவல  www.bag.admin.ch/testing#197439718 என்ை இவணய 

மு வரியின் கீழ் நீங் ள்  ோணலோம்.  

 

5. விகசட ெோதிப்புக்குள்ளோ க் கூடிய ெெர் ள்  

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

அவர் ள்  டுவமயோ  கெோய்வோய்ப்ெடலோம் அல்லது இைக் லோம். விகசட ஆெத்துக்கு 

உள்ளோ க்கூடியவர் ள்: 

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

கெோய்வோய்ப்ெடுவதற் ோன ஆெத்து எவ்வளவுக்கு ஒருவர் முதுவமயவடந்துள்ளோக ோ அவ்வளவுக்கு 

அதி ரிக்கின்ைது. வவத்தியசோவலயில் அனுமதிக் ப்ெடுெவர் ளின் வீதம் 50 வயதிலிருந்து 

அதி ரிக்கின்ைது. ஏற் னகவ இருக்கும் கெோய் ள் கூட ஆெத்துக் ள் ஏற்ெடுவவத கமலும் 

அதி ரிக்கின்ைன. 

–  ர்ப்பிணிப் பெண் ள்  

– த்ரிபசோமீ (Trisomie) 21 உள்ள வயது வந்தவர் ள்  

– குறிப்பிட்ட சில வடிவிலோன கீழ்வரும் கெோய் ளோல் ஏற் னகவ பீடிக் ப்ெட்டிருக்கும் வயது 

வந்தவர் ள்:  

- உயர் இ த்த அழுத்தம்  

- இருதய-குருதிச்சுற்கைோட்ட-கெோய் ள் 

- நீரிழிவு (சர்க் வ  வியோதி) 

- நுவ யீ ல்- மற்றும் சுவோச வழிகெோய் ள் 

- கெோபயதிர்ப்பு சக்திவய ெலவீனப்ெடுத்தும் கெோய் ளும் சிகிச்வச ளும்  

- புற்றுகெோய்  

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

- சிறுநீ  ம் ெோதிக் ப்ெட்டு இயங் ோவம  

- ஈ ல் அழற்சி  

 
நீங் ள் இந்  நபர் ளுக்குள் அடங்கியிருப்பதுடன்  டிமன்  ொய்ச்ேல் அறிகுறி ள் க ன்பட்டொல், உங் ள் 

மருத்துை துவறேொர் நபவ த் க ொடர்புக ொள்ளுங் ள். 

 
நீங் ள் விகசட ஆெத்துக்குள்ளோ க்கூடிய ெெர் வளச் கசர்ந்தவ ோ என்ெதில் நீங் ள் நிச்சயமற்றிருப்பின், 

உங் ள் மருத்துவவ  பதோடர்பு ப ோண்டு க ளுங் ள்.  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.bag.admin.ch/testing#197439718
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6. தடுப்பூசி ஏற்றுதல் 

சுவிற்சர்லோந்தில் க ோவிட்-19 க்கு எதி ோ  நீங் ள் தடுப்பூசி ஏற்றிக்ப ோள்ள முடியும். குறிப்ெோ  விகசட 

ஆெத்துக்குள்ளோ க்கூடிய ெெர் ளுக்கு (தவலப்பு 6 ஐ ெோர்க் வும்) 2022/2023 குளிர்  ோலத்தில் ெோம் ஒரு 

பூஸ்டர் தடுப்பூசிவய ெரிந்துவ  பசய்கின்கைோம். 16 வயதுக்கு கமற்ெட்ட ஏவனய ச லரும்  கூட பூஸ்டர் 

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

ெ வும் அெோயத்வத சற்று குவைக்  விரும்பும் ச ல ெெர் ளுக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

ெரிந்துவ க் ப்ெடுகின்ைது. ரமலதி மொ  நீங் ள்  டிமன்  ொய்ச்ேலுக்கு எதி ொ வும்  டுப்பூசி 

ஏற்றிக்க ொள்ைலொம். 

 

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

தடுப்பூசி வள ென்கு ெரிகசோதித்து (அதன் ெோவவனக்கு) அனுமதியளித்துள்ளது. அவவ ெோது ோப்பு மற்றும் 

பசயல்திைன் உள்ளனவோகும். ஆயினும் ஒவ்பவோரு தடுப்பூசியின் பெோழுதும் ெக்  விவளவு ள் 

ஏற்ெடலோம். இன்று எமக்குள்ள அறிவுக்ப ட்டியவவ  க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற்றிய பின்  டுவமயோன 

ெக் விவளவு ளினோல் ஏற்ெடும் அெோயமோனது, ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்றுக்குள்ளோகிய பின் 

கமோசமோ  கெோய்வோய்ப்ெடும் அெோயத்வத விட மி வும் குவைவோகும்.  

 
மோநிலங் கள தடுப்பூசி ஏற்றுதலுக்கு பெோறுப்ெெோகும். எப்பெோழுது எங்க  நீங் ள் தடுப்பூசிவய 

ஏற்றிக்ப ோள்ளலோம் மற்றும் எங்க  இதற்கு ெதிவு பசய்து ப ோள்ளலோம் 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, தினசரி  06.00-23.00 மணி) உம் கூட 

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

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

ெம்பிக்வ க்குரிய ஒருவவ க் கூட கவண்டிக்ப ோள்ளலோம். 

 
க ோவிட்-19-தடுப்பூசி சுவிற்சர்லோந்தில் வசிக்கும் அவனவருக்கும் இலவசம் என்ெதுடன்  இது 

சுயவிருப்பின் கெரிலோகும். 

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

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

 
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ெற்றி சில தவைோன அறிக்வ  ள் உலோவருகின்ைன. இந்  வீடிரயொவில் அகெ மோன 

தடுப்பூசி ெற்றிய புவன வத ளும் ஏன் அவவ பசல்லுெடியற்ைவவ என்ெதற் ோன விளக் ங் வளயும் 

நீங் ள் இக்  ோபணோளி ளில் பெற்றுக்ப ோள்ளலோம்.  

 

7. உதவி பெைல் 

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

நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ளலோம். இத் த வல் ள் ெல்கவறு பமோழி ளில் பமோழிபெயர்க் ப்ெட்டுள்ளன: 

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

 
பமோழிபெயர்ப்ெோளர்: வவத்தியசோவலயில் உங் ளுக்கு விளங் வில்வலபயனில், பதோடக் த்திலிருந்கத 

ஒரு பமோழிபெயர்ப்ெோளர் கதவவபயன்று க ளுங் ள். பதோவலகெசியூடோன பமோழிபெயர்ப்பு கசவவயும் 

கூட உள்ளது. துவைசோர் நிபுணத்துவ பமோழிபெயர்ப்பு கசவவ அவழக் ப்ெடும் ெட்சத்தில், உங் ள் 

உைவினர் வள பமோழிபெயர்ப்புக்ப ன நீங் ள் அவழத்துச் பசல்லகவண்டியதில்வல என்ெதுடன் 

அவர் ள் பதோற்றிலிருந்து இவ்வோைோ  ெோது ோக் ப்ெடுகின்ைனர். மருத்துவ சிகிச்வச ளின் பெோழுது 

நீங் ள் விளங்கிக் ப ோள்வதற்கும் உங் வள மற்ைவர் ள் விளங்கிக் ப ோள்வதற்குமோன சட்ட உரிவம 

உங் ளுக்கு உள்ளது. 

 
முக்கியமோன பதோவலகெசி இலக் ங் ளும் மின்னஞ்சல் மு வரி ளும்  

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

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

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

அவச  கதவவயின் பெோழுது  ோவல்துவைவய 117 என்ை பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

– அவச  மருத்துவகதவவக்கு (அம்புலன்ஸ்) 144. என்ை பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள். 

சுவிஸ் பூ ோ வும் இருெத்தி ெோன்கு மணி கெ மும் ச ல அவச  மருத்துவ கசவவ ளுக்கும் இச் கசவவ 

கிடக்கின்ைது.      

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

ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய  வினோக் ளுக்கு விடயளிக் ப்ெடுகின்ைன . 

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

(Medgate) ஒவ்பவோரு ெோளும், இ விலும் கூட கசவவயிலுள்ளது.   

 

8. கமலதி  த வல் ள் 

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

மற்ையவர் வளயும் ெோது ோத்துக் ப ோள்ளுங் ள்) 

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

www.foph-coronavirus.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

