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புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பாக மிக அதிகமாக
வினவப்படும் ேகள்விகளும் பதில்களும்
2019 இன் இறுதியில் மிகவும் ெதாற்றக்கூடிய புதிய ேநாய் ஒன்று ேதான்றியது. இது ேகாவிட்-19
என அைழக்கப்படுகின்றது. குறுகிய காலத்தில் உலகம் பூராகவும் பரவியுள்ள இந் ேநாய் புதிய
ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ஏற்படுகின்றது. மத்திய சுகாதார அலுவலகத்தின் (BAG) இவ்
உண்ைமப் படிவத்தில் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் பற்றி மிக அதிகமாக எழுப்பப்படும்
வினாக்களுக்கான விைடகைள நீங்கள் ெபற்றுக் ெகாள்கின்றீர்கள்.
இப் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ஏற்றப்படும் ெதாற்று கடுைமயான பின்விைளவுகைள
ஏற்படுத்தக்கூடியது. சிலர் இந் ேநாயினால் இறக்கின்றனர். எனேவ நாம் அைனவரும் இப் புதிய
ெகாேரானா ைவரஸ் இலிருந்து எம்ைமயும் ஏைனயவர்கைளயும் பாதுகாக்க ேவண்டியது
அவசியமாகும்.
சுய ெபாறுப்புணர்வுடன் கூடிய நடத்ைத முக்கியமாக இருக்கின்றது: சுகாதார மற்றும் நடத்ைத
விதிகைளக் கைடப்பிடிப்பதன் மூலம், உங்கைள நீங்கள் நன்கு பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
ேமற்படி ஒழுங்கு விதிகள் இவ் ஆவணத்தின் முகப்புப் பக்கத்திலும் மத்திய சுகாதார
அலுவலகத்தின் துண்டுப் பிரசுரத்திலும் பிரசுரிக்கபட்டுள்ளன. ைககைள அடிக்கடி
சவர்க்காரத்தினால் ஒழுங்காகக் கழுவி இைடெவளிையப் ேபணுதலும் இதற்குள் அடங்கும்.

தற்ேபாைதய கடைமகள் மற்றும் தைடகள்:

– விரிவு படுத்தப்பட்ட முகக்கவசத்திற்கான கடப்பாடு:
- முகக்கவசத்திற்கான கடப்பாடு சனநடமாட்டம் உள்ள நகர் உள்புரங்கள் மற்றும்
கிராமத்தின் மத்திய பகுதிகள், ெபாதுமக்கள் ெசல்லக்கூடிய நிைலயங்கள் மற்றும் ெதாழில்
நிறுவனங்களின் உள்ப்புற மற்றும் ெவளிப்புறப் பகுதிகள்
- ெபாதுப் ேபாக்குவரத்தில் முகக்கவசத்திற்கான கடப்பாடு: ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து
சாதனங்களில், விமானங்களில், புைகயிரத நிைலயங்களில், தரிப்பிடங்கள் மற்றும் விமான
நிைலயங்களில் முகக்கவசத்திற்கான கடப்பாடு
- மத்தியதர மற்றும் ெதாழில்துைற பாடசாைலகள் எல்லாவற்றிலும் முகக்கவசத்திற்கான
கடப்பாடு (உ+ம்: உயர்தப் பாடசாைலகள் (ஜிம்நாசிஸியம்), ெதாழில்துைற பாடசாைலகள்
மற்றும் துைற சார் நடுத்தரப் பாடசாைலகள்)
- ேவைலயின்ெபாழுது உள்ப்புறத்தில் முகக்கவசத்திற்கான கடப்பாடு, ேவைல ெசய்யும்
ெசாந்த இடத்தில் பரிந்துைரக்கப்பட்ட இைடெவளி கைடப்பிடிக்கப்பட முடியுமாயின்
விதிவிலக்களிகப்படுகின்றது.
– (கைல) நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஒன்று கூடல்கள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன (குறிப்பு:
பங்குபற்றுனர்களின் எண்ணிக்ைகயுடன் பிள்ைளகளும் ேசர்த்து எண்ணப்படுவர் )
- 10 நபர்களுக்கு ேமற்ப்பட்டவர்களுடன் கூடிய தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு தைட
- 50 நபர்களுக்கு ேமற்ப்பட்டவர்களுடன் கூடிய ெபாது நிகழ்ச்சிகளுக்கு தைட
- 15 நபர்களுக்கு ேமற்ப்பட்டவர்களுடன் கூடிய ெபாது இடங்களில் ஏற்படும் தற்ெசயலான
ஒன்றுகூடல்களுக்கு தைட
– உணவகங்கள் மற்றும் பார் ேபான்றவற்றுக்கான ஒழுங்கு விதிகள்:
- உணவகங்கள் மற்றும் பார் களில் இருப்பதற்கான கடப்பாடு: உணவும் குடிபானங்களும்
இருக்ைகயில் மட்டுேம உட்ெகாள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றது
- உணவகங்களில் ஆகக்கூடியது ஒரு ேமைசயில் நான்கு நபர்கள் (பிள்ைளகளுடன்
குடும்பங்களுக்கு விதிவிலக்கு )
- கிளப், டிஸ்ேகாேதக் மற்றும் நடன விடுதிகள் ேபான்றன இயங்குவதற்கு தைட
- உணவகங்கள் மற்றும் பார் களில் 23.00–06.00 மணித்தியாலங்கள் தைட ெசய்யப்பட்ட
ேநரங்களாகும்.
– விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சார (நிகழ்ச்சிகள்) க்கான ஒழுங்கு விதிகள்:
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- ஓய்வுேநர விைளயாட்டு:15 நபர்களுக்கு ேமற்ப்பட்டவர்களுடன் கூடிய
நடவடிக்ைககளுக்கு தைட, ெதாடர்பு விைளயாட்டுக்களுக்கு தைட, உள்ளரங்க
அரங்கங்களில் முகக்கவசம் அணிதலும் இைடெவளிையக் கைடப்பிடித்தாலும்
ெசல்லுபடியாகின்றது, ெவளிேய முகக்கவ்சம் அணிதல் அல்லது இைடெவளி; கட்டாயப்
பாடசாைலகளில் சிறுவர்கள் ெதாடர்ந்தும் கட்டுப்பாடுகள் இன்றி விைளயாட்டில் ஈடுபட
முடியும்.
- கலாச்சாரம் (இைச, நாடகம், நடனம் மற்றும் இைவ ேபான்றன ): சாதாரண மனித
நடமாட்டமுள்ள பகுதியில் 15 நபர்கள் வைரக்கும் பங்குபற்றும் நடவடிக்ைககள்
முகக்கவசத்துகான கடப்பாடு மற்றும் இைடெவளிைய கைடப்பிடித்தல் ேபான்ற
விதிகளின் கீழ் அனுமதிக்கப்படுகின்றது. துைறசார் நிபுணத்துவ பகுதிகளில் ஒத்திைக
மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி உள்ளது
- பாடகர்கள் (ேகாரஸ்)ேமைடகளில் ேதான்றும் நிகழ்ச்சிகள் தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன,
ெதாழில்முைற (ேகாரஸ்) பாடகர்களுடன் மட்டுேம ஒத்திைக அனுமதிக்கப்படுகிறது.
– பல்கைலக் கழகங்களிலும் உயர் கல்லூரிகளிலும் ெதாைலதூரக் கற்றல்
– சாத்தியமாயின் வீட்டு அலுவலகத்தில் ேவைல ெசய்யவும்.
– நாட்டினுள் பிரயாணித்து வருபவர்கலளுக்கு சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கான கடப்பாடு
குறிப்பு: குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் கடுைமயான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்லுபடியான்கின்றன.

1. ெதாற்றிப்பரவுதலும் அபாயங்களும்
1.1

ஏன் இச் சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகள் மிக முக்கியமானைவயாகும்?
இப்புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் க்கு எதிராக மனிதனிடத்தில் இன்னும் ேநாெயதிர்ப்பு சக்தி
இல்ைல என்பதுடன் இது ஒரு முற்றுலும் புதிய ைவரஸ் ஆகும். இது அதிக ேநாய்கைளயும்
ெதாற்றுக்கைளயும் ஏற்படுத்த வல்லது. எனேவ நாம் அைனவரும் இப் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற்றிப்பரவும் ேவகத்ைத முடியுமானவைர குைறக்க ேவண்டும்
விேசடமாக ேமாசமாக ேநாய்ைவப்படக்கூடிய ஆபத்பதுள்ள நபர்கைள நாம் கட்டாயமாக
பாதுகாக்க ேவண்டும் (கீழ்வரும் வினாக்கைள பார்க்கவும் → யார் விேசடமாக
(பாதிப்புக்குள்ளாகி) ஆபத்திலுள்ளவர்கள் விேசட (பாதிப்புக்குள்ளாகி)
ஆபத்திலுள்ளவர்கள் யார்? ).

1.2

விேசட (பாதிப்புக்குள்ளாகி) ஆபத்திலுள்ளவர்கள் யார்?
விேசட பதிப்பிலுள்ளவர்கள்:
– வேயாதிபர்கள் (புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ெதாற்று ஏற்ப்பட்டு அதன் விைளவினால்
ஏற்படும் அபாயம் எவ்வளவுக்கு ஒருவர் அதிகம் முதுைமயடந்துள்ளாேரா அவ்வளவுக்கு
அதிகமாகும்) . 50 வயதிலிருந்து ைவத்தியசாைலயில் அனுமதிக்கப்படுபவர் வீதம்
அதிகரிக்கின்றது. ஏற்கனேவ ேநாய்கள் இருப்பின் இவ் ஆபத்து ேமலும் அதிகரிக்கின்றது)
– கர்ப்பிணிப் ெபண்கள்
– கீழ்வரும் ஏற்க்கனேவ ேநாய்வாய்ப்பட்டுள்ள வயதானவர்கள்:
- இரத்த உயர் அழுத்தம்
- இருதய மற்றும் குருதிச் சுற்ேறாட்ட ேநாய்கள்
- நீரிழிவு (சர்க்கைர) ேநாய்
- நாள்பட்ட சுவாச வழி ேநாய்கள்
- புற்று ேநாய்
- ேநாய் எதிர்ப்புசக்திைய பலவீனமாக்கும் ேநாய்களும் சிகிச்ைச முைறகளும்
- அதிகூடிய உடல் எைட (ெகாழுப்ைப நாடுதல் , BMI 40 அல்லது அதற்க்கு ேமல்)
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நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கபட்ட நபர்களுக்குரியவர்களா என்பதில் உங்களுக்கு சந்ேதகம் இருப்பின்,
ெமடிக் ெஹல்ப் ஐ அல்லது பரமரிப்பலர்கைள அணுகுங்கள்.
நாம் அைனவரும் இச் சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகைள கைடப்பிடிப்ேபாமாயின், ேமற்படி
நபர்கைளயும் நாம் நன்கு பாதுகாக்க முடியும். இதன் மூலமாக கடுைமயாக
ேநாய்ைவப்பட்டவர்கள் மருத்துவமைனகளில் ெதாடர்ந்தும் நன்றாக சிகிச்ைசைய
ேமற்ெகாள்வதற்கு நாம் எமது பங்களிப்ைப வழங்க முடியும் . ஏெனனில் அதி தீவிர சிகிச்ைசப்
பிரிவுகளில் சிகிச்ைசயளிப்பதற்க்கான அைறகள் மற்றும் ெசயற்ைகச் சுவாசக் கருவிகள் மிகவும்
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிேலேய உள்ளன.

1.3

நீங்கள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகிய நபர்கைளச் ேசர்ந்தவரா? இவ்வாறு உங்கைள
நீங்கள் பாதுகாத்துக் ெகாள்ளலாம்.
உங்கைள நீங்கள் சிறந்த முைறயில் பாதுகாப்பதற்கான வழி, சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகைள
கண்டிப்பாக நீங்கள் கைடப்பிடிப்பதாகும். இதற்கு கீழ்வரும் பரிந்துைரகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன:
– உங்கள் ைககைள ஒழுங்காகவும் நன்றாகவும் சவர்க்காரத்தினால் கழுவுங்கள்.
– மற்ைறய நபர்களுடன் இைடெவளிையக் கைடப்பிடியுங்கள் (ஆகக்குைறந்தது 1,5 மீட்டர்).
– முகக் கவசத்துக்கான கடப்பாட்டு ஒழுங்கு விதிகைள பின்பற்றுங்கள். 1,5 மீட்டர்
இைடெவளிைய நீங்கள் கைடப்பிடிக்க முடியாதவிடத்தில், முகக் கவசத்ைத அணியுங்கள்.
– உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினைர நீங்கள் சந்திப்பதாயினும் கூட, சுகாதார மற்றும்
நடத்ைத விதிகைளக் கைடப்பிடியுங்கள். உதாரணமாக உணைவ ெவளிேய எடுப்பதாயினும்
கூட, ஒேர கரண்டி ேபான்றவற்ைறப் ெதாடாதிருப்பதுடன் ஒேர கிளாஸில் குடிக்காதிருத்தல்
ேபான்றன.
– ெபரியளவிலான மனித ஒன்று கூடல்கைள தவிர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். அதிக நபர்கள்
ஒன்றுேசரும் இடங்களாகிய சனநெநரிசல் ேநரங்கைளத் தவிர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
(உதாரணமாக ெபாதுப் ேபாக்குவரத்தில் அல்லது புைகயிரத நிைலயங்களில் ேவைலக்குச்
ெசல்லும் பணியாளர்கள் அதிகம் ஒன்றுேசரும் ேநரங்கள் மற்றும் சனிக்கிழைமயில்
சாமான்கள் வாங்குதல் ேபான்றன ).
உங்களுக்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ேமற்ப்பட்ட ேநாய் அறிகுறிகள் இருப்பின், (வினாைவப்
பார்க்கவும் → புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ேநாய் ஏற்படும் ெபாழுது எவ்வாறான
அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன) அவ்வாறாயின் உடனடியாக மருத்துவைர ைவத்தியசாைலைய
அைழப்பதுடன் உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்த விடுங்கள். வார இறுதி நாட்கள் என்றாலும்
கூட. உங்கள் அறிகுறிகைள விபரிப்பதுடன், நீங்கள் விேசடமாக பதிக்கப்பட்ட நபர்கைளச்
ேசர்ந்தவர் என்பைத கூறுங்கள்.

1.4

நீங்கள் கர்ப்பம் தரித்துள்ளீர்கள் என்பதுடன் விேசடமாக ேகாவிட்-19 இனால்
கடுைமயாக ேநாய்வாய்ப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் உள்ளது. நீங்கள்
எதைன கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்?
நீங்கள் கர்ப்பம் தரித்திருப்பின், புதிய ெகாேரான ைவரஸ் இனால் ெதாற்றுதலுக்குள்ளகுவதிலிருந்து
முடியுமானவைர உங்கைளப் பாதுகாக்க ேவண்டும். எனேவ விேசடமாக அதிகம் பாதிக்கப்
பட்டவர்களுக்கான எமது பரிந்துைரகைள கைடப்பிடிக்குமாறு நாம் உங்கலளுக்கு அறிவுறுத்துகின்ேறாம்.
(ேமல் கூறப்பட்ட வினாைவப் பார்க்கவும் → நீங்கள் விேசடமாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கைளச்
ேசர்ந்தவரா நீங்கள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகிய நபர்கைளச் ேசர்ந்தவரா? இவ்வாறு உங்கைள நீங்கள்

பாதுகாத்துக் ெகாள்ளலாம்.
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ேவைலத்தலத்தில் உங்கள் ெதாழில் வழங்குனர், கர்ப்பமான ெபண்ணான உங்கைள இப் புதிய
ெகாேறானா ைவரஸ் ெதாற்றாமல் பாதுகாக்க தாய்மார் பாதுகாப்பு ஒழுங்குவிதிகளின்டி
கடைமப்பட்டுள்ளார். இது இயலாதிருந்தால், உங்கள் ெதாழில் வழங்குனர் உங்களுக்கு அதற்குப்
பதிலான ேவைலைய வழங்க ேவண்டும். தற்சமயம் ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்ய முடியாவிட்டால்
உங்கள் கர்ப்பகால ைவத்தியர் உங்களுக்கு ெதாழில் ெசய்யத் தைடவிதிக்கலாம்..
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால், புதிய ஆய்வுகளின்படி, விேசடமாக நீங்கள் உடற்பருமனாக, வயது
அதிகமானவராக அல்லது குறிப்பிட்ட ேநாய்கள் இருப்பின் இந்ேநாயான புதிய ெகாேரானா
ைவரஸ் ஒரு கடினமான நிைலக்கு உங்கைள இட்டுச்ெசல்லலாம். தற்ேபாது கர்ப்பகாலம் மற்றும்
ேகாவிட்-19 குறித்து பல ேகள்விகள் விைடயில்லாமேலேய உள்ளன. இருப்பினும் தாய் மற்றும்
பிள்ைள மிகவும் கவனத்துடன் பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்.
தற்சமயம் உங்களுக்கு ேநாய் அறிகுறிகள் ெதன்பட்டால், உடனடியாக உங்கள் மாதர் ைவத்தியைர
ெதாைலேபசியில் அைழத்து, ேதைவப்படும் நைடமுைறகள் குறித்து ேபசுங்கள். அத்துடன்
பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்துங்கள்.

1.5

புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் எவ்வாறு ெதாற்றுகிறது?
ெநருக்கமானதும் நீண்ட ேநரமாகவும் ெதாடர்பிலிருக்ைகயில் இவ் ைவரஸ் அதிகமாக
ெதாற்றுகின்றது: ெதாற்றுதலுக்குள்ளாகிய ஒரு நபரிலிருந்து 1,5 மீட்டர் இைடெவளிக்குள்
பாதுகாப்பு (முகக்கவசம்) இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் (பாதுகாப்பு: இருவரும் முகக்கவசம்
அணிந்திருக்கின்றனர்). எவ்வளவுக்கு இவர்கள் ெநருக்கமாகவும் நீண்ட ேநரமும் உள்ளனேரா,
அவ்வளவுக்கு அவர்கள் ெதாற்றுக்குள்ளவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாகும்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் பின்வருமாறு ெதாற்றிக்ெகாள்ளலாம்:
– சிறு துளிகள் மற்றும் (வளிமண்டல) எச்சில் சாரல்கள் ஊடாக: ேநாய்

ெதாற்றுக்குள்ளாகியவர்கள் சுவாசிக்கும் ெபாழுது, இருமும் ெபாழுது, ேபசும் ெபாழுது,
அல்லது தும்மும் ெபாழுது, ெவளிவரும் ைவரஸ் உள்ள நுண் துளிகள் ேநரடியாக மற்ைறய
அண்மித்திருக்கும் (<1,5 m) மனிதர்களின் மூக்கு, வாய் மற்றும் கண்கள் ேபான்றவற்றின்
ெமன்சவ்வுகளினூடாக அவர்களின் உடலில் உழ்நுைளயும்.
– இவ் நுண்துளிகளிநூடாக (ஆேராெசால்) சற்று ெதாைல தூரத்தில் பரவுதலும்
சாத்தியமாகுமாயினும், இது அடிக்கடி நைடெபறுவதில்ைல. இம் முைறயிலான
ெதாற்றிப்பரவுதல் குறிப்பாக தீவிரமான சுவாசம் அவசியமாகும் ெபாழுதுள்ள
நடவடிக்ைககளில் ஒரு பங்களிப்ைப ெகாண்டிருக்கலாம். உதாரணமாக உடல்வலுைவப்
பயன்படுத்தி ேவைல ெசய்யும் ெபாழுது, விைளயாட்டு, சத்தமாகப் ேபசும் ெபாழுதும்
பாடும் ெபாழுதும் இவ்வாறு வருகின்றது. இேத நிைலைம ேமாசமான காற்ேறாட்டம்
அல்லது காற்ேறாட்டமின்றிய அைறயில் நீண்ட ேநரம் தங்கியிருந்தாலும் இது ெபாருந்தும்,
குறிப்பாக அைறகள் சிறிதாக இருக்கும் பட்சத்தில்..
– ேமற்பரப்புக்கள் மற்றும் ைககள் ஊடாக: ெதாற்றுக்குல்லாகிய நபர்கள் தும்மும் ெபாழுதும்
இருமும் ெபாழுதும் ெதாற்றக்கூடிய சிறு துளிகள் அவர்களது ைககளில் அல்லது
அண்மித்துள்ள ேமற்பரப்புக்கைளச் ெசன்றைடகின்றன. ேவெறாரு நபர் இச் சிறு துளிகைள
ைகயால் ெதாட்டு பின்னர் மூக்கு, வாய் மற்றும் கண்கைள ெதாடும் ேபாது அவைர இது
ெதாற்றலாம்.

1.6

ெதாற்று ஏற்ப்பட்டதிலிருந்து ேநாய் ஏற்ப்படுவதற்க்கு எவ்வளவு காலம்
எடுக்கின்றது? மற்றும் எப்ெபாழுதிலிருந்து ஒருவர் ெதாற்ைற ஏற்படுத்தக்கூடியவர் ?
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இன் «அைடகாக்கும் காலமாகிய (Inkubationszeit)» 5 நாட்களாகும்,
அதாவது ெதாற்று ஏற்பட்டதற்கும் முதலாவது ேநாய் அறிகுறி ெவளிப்பட்டதற்குமிைடயிலான
கால இைடெவளியாகும். இது 14 நாட்கள் வைர நீடிக்கலாம்.
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புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ேநாய்வாய்ப்பட்ட ஒருவர், நீண்ட காலத்துக்கு
ெதாற்றக்கூடுயவராக் இருப்பர்.:
– ெதாற்றக்கூடிய காலப்பகுதியின் ெதாடக்கம்: அறிகுறிகள் ெவளிப்படுவதற்கு 2 நாட்கள்
முன்னர். அதன் ெபாருள் யாெதனில், ஒருவர் ேநாயுற்றிருப்பதாக உணரும் முன்ேப மற்ைறய
நபர்களுக்கு ெதாடைர ஏற்படுத்தலாம்.
– ஒருவருக்கு ேநாய் அறிகுறிகள் இருக்ைகயில். இதன் ெபாழுதுதான் ஒருவர் மிக அதிகம்
ெதாற்ைற ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றார்.
– ெதாற்ைற ஏற்படுத்தக்கூடிய காலப்பகுதியின் நிைறவு : ேநாய் இேலசான ேபாக்ைக
ெகாண்டிருப்பின் «ெதாற்ைற ஏற்படுத்துவதற்கான தன்ைம» அறிகுறிகள்
ெதாடங்கியதிலிருந்து 10 நாட்கள் கழித்து நன்றாகக் குைறகின்றது. எனேவ சுட்டுவிரல்
விதியாக இவ்வாறு ெசல்லுபடியாகின்றதுl:அறிகுறிகள் ெதாடங்கியதிலிருந்து 10 நாட்களின்
பின் ெதாற்று ஏற்படும் காலப்பகுதி நிைறவுக்கு வருகின்றது. ேநாயின் ேபாக்கு கடுைமயாக்
இருக்கும் பட்சத்தில், ேநாய்வாய்ப்பட்ட நபர் நீண்ட காலத்துக்கு ெதாற்ைற
ஏற்ப்படுத்தக்கூட்டியவராக இருக்கலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன.
முழுக்காலப்பகுதியிலும் முக்கியமானது: மற்ைறய நபர்களுடனான தூரத்ைத 1,5 மீட்டர்
இைடெவளி உலாதாகக் கைடபிடிப்பதுடன் சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகைளயும்
பின்பற்றுங்கள்.

2. அறிகுறிகள், ேநாய் நிர்ணயம் மற்றும் சிகிச்ைச
2.1

புதிய ெகாேரானா ைவரஸினால் ேநாயுற்றிருக்கும் ெபாழுது எவ்வாறான அறிகுறிகள்
ஏற்படுகின்றன?
ேகாவிட் -19 இன் அறிகுறிகள்:
கீழ்வரும் அறிகுறிகள் அேனகமாக ேதான்றுகின்றன:
– ெதாண்ைட ேநாவு
– இருமல் (அேனகமாக வறண்ட)
– மூச்சுத்திணறல்
– மார்பைறப் பகுதியில் ேநாவு
– காய்ச்சல்
– திடீெரன ஏற்ப்படும் சுைவ மற்றும் வாசைனப் புலன் இழப்பு
தவிரவும் கீழ்வரும் அறிகுறிகளும் ஏற்படுவதற்கு சத்தியம் உள்ளது :
– தைலயிடி (தைல வலி)
– ெபாதுவான பலவீனம், உடல்ேசார்வு
– தைச வலி
– தடிமல்
– இைரப்ைப-குடல்-அறிகுறிகள் (குமட்டல் , வாந்தி, வயிற்ேராட்டம், வாயிற்று வலி)
– ேதாலில் ஏற்ப்படும் பருக்களுடன் கூடிய ெசாறிவு
ேகாவிட்-19 இன் அறிகுறிகள் தீவிரமானதாகவும் இேலசானதாகவும் வித்தியாசமானைவயாக
இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இருக்கலாம். நுைரயீரல் ெதாற்று ேபான்ற சிக்கல்களும்
ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.
உங்களுக்கு ேகாவிட்-19 இன் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறிகள் இருக்குமாயின், நீங்கள் அேனகமாக
ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ேநாயுற்றிருக்கிறீர்கள். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள்

Tamilisch / tamoul / tamil / த�ழ்

9

உடனடியாக உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உள்படுத்துவதுடன் கீழ்வரும் வினாவுக்கான
பரிந்துைரகைள கட்டாயமாக கைடப்பிடியுங்கள் (→ ேகாவிட்-19 இற்கான அறிகுறிகள்
ஏற்படும்ெபாழுது நான் எவ்வாறு நடந்து ெகாள்வது? )

2.2

ேகாவிட்-19 இற்கான அறிகுறிகள் ஏற்படும்ெபாழுது நான் எவ்வாறு நடந்து
ெகாள்வது?
உங்களுக்கு ேகாவிட்-19 இனால் அடிக்காடி ஏற்ப்படும் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறிகள்
இருக்குமாயின், நீங்கள் அேனகமாக ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ேநாயுற்றிருக்கிறீர்கள்.
இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் கட்டாயமாக கீழ்வரும் அறிவுைரகைளக் கடிப்பிடிக்க
ேவண்டும்:
– ெதாடர்புகைளக் குைறத்தல்: வீட்டில் இருப்பதுடன் மற்ைறய நபர்களுடனான சகல
ெதாடர்புகைளயும் தவிர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
– பரிெசாதைனக்கு உட்படுத்துங்கள்: உடனடியாகேவ உங்கைள பரிெசாதைனக்கு உட்படுத்த
விடுங்கள். (வினாைவ பார்க்கவும் → எங்ேக நான் என்ைன பரிேசாதைனக்குட்படுத்த
விடலாம் எங்ேக நான் என்ைன பரிெசாதனைனக்கு உட்படுத்த முடியும்? )
– பரிேசாதைன முடிவு வரும்வைர: வீட்டில் இருப்பதுடன் தனிைமப்படுத்தளுக்கான
பரிந்துைரகைள பின்பற்றுங்கள் (www.bag.admin.ch/migration-covid-en).
Vபரிேசாதைன முடிவு வரும்வைர மற்ைறய நக்பர்களுடனான சகல ெதாடர்புகைளயும்
தவிர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
எவ்வாறு நீங்கள் ேமற்ெகாண்டு ெசயல்பட ேவண்டுெமன்பதில் நீங்கள் நிச்சயமற்றிருப்பின்:
– பரிேசாதனிக்கு பரிந்துைரத்தல்: ெகாேரானா ைவரஸ்-ேசாதைனைய ெசய்யுங்கள்
(check.bag-coronavirus.ch) அல்லது ஒரு மருத்துவைர ெதாைலேபசியில் அைழயுங்கள்.
எல்லாக் ேகள்விகளுக்கும் ஆன்ைலன்-ெசக் இல் பதிலளியுங்கள் அல்லது சாத்தியமான
அளவு சிறப்பாக ெதாலெபசியூடாக. முடிவில் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்ற நைடமுைற
பரிந்துைர ஒன்ைற ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள், அவசியமாயின், பரிேசாதைனக்கு உங்கைள
உள்படுத்த ேவண்டுெமன்ற பரிந்துைரைய. ெகாேரானாைவரஸ்-ெசக் அல்லது உங்கள்
மருத்துவர் பரிந்துைரக்கும் பட்சத்தில், உடனடியாக உங்கைள நீங்கள் பரிேசாதைனக்கு
உள்படுத்துவதுடன் ,
பரிேசாதைன முடிவு இறுதியில் கிைடக்கும் வைர, வீட்டில் இருங்கள்.
– பரிேசாதைனக்கு பரிந்துைரக்கப்படாத பட்சத்தில்: உங்கள் ேநாய் அறிகுறிகள் மற்றும்
புகார்கள் சிலேவைளகளில் ெகாேரானா ைவரஸுடன் சம்பந்தமின்றி இருந்தாளுக் கூட,
அவற்ைற நீங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். ேதைவ ஏற்பாட்டின் உங்கள்
மருத்துவைர ெதாைலேபசியில் அைழயுங்கள். அறிகுறிகள் தணிந்த பின்னர் 24
மணித்தியாலங்கள் வைர வீட்டில் இருங்கள். சுவாசவழி ேநாய்கள் மற்றும் தடிமல்
ேபான்றவற்ைரப் ேபான்ேற இதற்கும் பரிந்துைரக்கப்படுகின்றது.
நீங்கள் விேசடமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்கைளச் ேசர்ந்தவராயின், இது ெசல்லுபடியாகும்: ேகாவிட்19 இன் ஒன்று அல்லது பல அறிகுறிகளின் ஏற்படும்ெபாழுது, உடனடியாக ஒரு மருத்துவைர
அல்லது ைவத்திய சாைலைய ெதாைலேபசியில் அைழயுங்கள் (வார இறுதியிலும் கூட) அத்துடன்
உங்கைள நீங்கள் பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்துங்கள்.

2.3

ெகாேரானா ைவரஸ்-ேசாதைன என்றால் என்ன?
ெகாேரானா ைவரஸ்-ேசாதைனைய www.check.bag-coronavirus.ch/screening இன் கீழ் ஒரு
சில வினாக்களுக்கு பதிலளித்தவுடன், சுகாதாரத்துைறயின் மத்திய அலுவலக ெசயல்பாட்டு
பரிந்துைர ஒன்றினால் நீங்கள் ெபற்றுக்ெகா
ள்வீர்கள் (ேஜர்மன், பிெரஞ்சு, இத்தாலிய ெமாழி மற்றும் ஆங்கிலம் ேபான்றவற்றில்).
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வாட்ற் மாநிலத்திட் இைணயத்தளப் பக்கத்தில் www.coronavirus.unisante.ch/evaluation
இன் கீழ் ெகாேரானா-ேசாதைன (Corona-Check) ஐக் காண்பீர்கள்.
ெகாேரானா-ேசாதைன நிபுணத்துவ மருத்துவ ஆேலாசைன, ேநாய் நிர்ணயம் அல்லது
சிகிச்ைசைய ஈடு ெசய்ய மாட்டாது. இச் ேசாதைனயில் விபரிக்கப்பட்ட அறிகுறிகள் ேவறு
ேநாய்களுடன் கூட ெதாடர்பு பட்டிருக்கலாம் என்பதுடன் அவற்றுக்கு ேவறு வழியில்
ைகயாளப்பட ேவண்டிய அவசியம் ஏற்ப்படுகின்றது .
கடுைமயான அறிகுறிகள் ஏற்ப்பட்டு அைவ ேமாசமைடவதுடன் உங்களுக்கு
அைமதியின்ைமைய (கவைலைய) ஏற்படுத்தினால், எப்ெபாழுதும் ஒரு மருத்துவைர
அணுகுங்கள். வார இறுதியிலும் கூட.

2.4

எனது 12 வயதுக்குக் குைறவான பிள்ைளக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன. நாங்கள் எவ்வாறு
நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்? பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்புக்
குழுவிற்கு ெசல்லலாமா?
தற்ேபாைதய கண்டறிதலின் பிரகாரம் பிள்ைளகளுக்கும் புதிய ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற்றிக்ெகாள்ளலாம். 12 வயதுக்குக் குைறவான பிள்ைளகைள இைளேயார்கள் மற்றும்
ெபரிேயார்களுடன் ஒப்பிடும்ேபாது குைறந்தளவு அறிகுறிகள் மற்றும் ைவரைச மிகக்
குைறவாகேவ ேவறு நபர்களுக்குப் பரப்பும் தன்ைம உள்ளது..
நிைலைம 1: பிள்ைள மற்றும் ெநருக்கமான ெதாடர்பு நபருக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன
உங்கள் பிள்ைள ஒரு நபருடன் ெநருங்கிய ெதாடர்பில் இருந்து, ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற்றியிருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் ெதன்பட்டால் (12 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்கள்). இந்த
ேவைளயில் அந்த ெநருக்கமாக இருந்த நபருக்கு இடம்ெபறும் ேமலதிக பரிேசாதைனகளிேலேய
தங்கியுள்ளது:
– ெநருங்கியிருந்த நபருக்கு பரிேசாதைனயில் சாதகமாக இருந்தால்: பிள்ைள வீட்டில் இருக்க
ேவண்டும் மற்றும் பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியருடன் கைதத்து பரிேசாதிக்க ேவண்டும்.
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் குறித்து பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியரிடமிருந்து தகவல்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்.
– ெநருங்கியிருந்த நபருக்கு பரிேசாதைனயில் பாதகமாக இருந்தால்: 24 மணித்திலாயத்தின்
பின்பு பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் இல்லாதிருந்து அல்லது இருமல் நன்கு குணமைடந்திருப்பின்
உங்கள் பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்பு நிைலயத்திற்கு மீண்டும் வரலாம்
நிைலைம 2: ேநாயுற்றவருடன் எவ்வித ெதாடர்பும் இல்ைல, பிள்ைளக்கு அறிகுறிகள் உள்ளன
உங்கள் பிள்ைளக்கு புதிய ேகாவிட்-19 ேநாய் ெதாற்றியுள்ள அறிகுறிகள் உள்ளன, ஆனால் ேநாய்
அறிகுறியுள்ள எவருடனும் ெநருங்கிய ெதாடர்பு இருக்கவில்ைல (12 வயதுக்கு
ேமற்பட்டவர்கள்). இந்த ேவைளயில் அறிகுறிகள் மற்றும் பிள்ைளயின் உடல்நல நிைலைமயில்
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் தங்கியுள்ளன:
– உங்கள் பிள்ைளக்கு இலகுவான தடிமல் காய்ச்சல் அறிகுறிகள் உள்ளன (தடிமல் மற்றும்
/அல்லது ெதாண்ைடேநாவு மற்றும் /அல்லது இலகுவான இருமல்) மற்றும் ெபாதுவான
நல்ல ேதகாேராக்கிய நிைல: உங்கள் பிள்ைள ெதாடர்ந்தும் பாடசாைலக்கு அல்லது
பராமரிப்பு நிைலயத்திற்கு ெசல்லலாம்.
– உங்கள் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் உள்ளது மற்றும் ெபாதுவாக மிகவும் நல்ல நிைலைம உள்ளது:
உங்கள் பிள்ைள வீட்டில் இருக்க ேவண்டும். 24 மணித்தியாலத்தின் பின்பு காய்ச்சல்
இல்லாதிருந்தால் பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்ப நிைலயத்திற்கு ெசல்லலாம்.
மூன்று நாட்களுக்கு அல்லது அதற்கு ேமல் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் குைறயாதுவிடின்
பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்,
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தற்சமயம் உங்கள் பிள்ைளக்கு ேமலதிக அறிகுறிகள் (வயிறு-குடல்-பிரச்சிைனகள்,
தைலயிடி, உடல்வலி, மணம் மற்றும் அல்லது சுைவ ஆற்றைல இழத்தல்) ஏற்பட்டால்,
ேமலதிக நடவடிக்ைககள் குறித்து பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியேராடு கைதத்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
– உங்கள் பிள்ைளக்கு கடுைமயான இருமல் உள்ளது மற்றும் ெபாதுவாக மிகவும் நல்ல
நிைலைம உள்ளது: உங்கள் பிள்ைள வீட்டில் இருக்க ேவண்டும். மூன்று நாட்களுக்குள்
இருமல் நன்கு குணமைடந்தால், பிள்ைள பாடசாைலக்கு அல்லது பராமரிப்பு நிைலயத்திற்கு
மீளவும் ெசல்லலாம். தற்சமயம் மூன்று நாட்களுக்கு ேமலாக கடின இருமல் ெதாடர்ந்தும்
இருந்தால் பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.
– உங்கள் பிள்ைளக்கு காய்ச்சல் உள்ளது அல்லது கடின இருமல் மற்றும் /அல்லது மிகவும்
நலமற்ற நிைலைம உள்ளது: அடுத்த நடவடிக்ைக குறித்து, நீங்கள் ேநரடியாக
பிள்ைளகளுக்கான ைவத்தியைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.
கிண்டர்கார்ேடன் மற்றும் ஆரம்பபாடசாைலயிள் உள்ள பிள்ைளகளுக்கு ேநாய் மற்றும் தடிமல்
அறிகுறிகள் ஏற்ப்பட்டு அவற்ைறக் ைகயாள்வதற்கான நைடமுைறகள் பற்றிய கண்ேணாட்டம்
ெதாடர்பாந ெபற்ேறார்க்கான அறிவுறுத்தல் படிவம் ஒன்ைற ெஜர்மன்-சுவிஸ் ஆரம்ப பள்ளி
அதிகாரிகள் மாநாடு (DVK) வழங்குகின்றது: www.migesplus.ch/publikationen/vorgehenbei-krankheits-und-erkaeltungssymptomen-bei-kindern-in-kindergarten (ேஜர்மன்,
பிெரஞ்சு, இத்தாலிய ெமாழி, அங்கிலம், ேபாஸ்னிய/குேரஷிய/ேசர்பிய ெமாழிகள்,
ேபார்த்துேகச ெமாழி, ஸ்பானிய ெமாழி, அல்ேபனிய ெமாழி, அேரபிய ெமாழி, தமிழ்,
ரிக்ேறனிய ெமாழி மற்றும் துருக்கிய ெமாழிகளில்).

2.5

புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் மூலமாக ேநாயுற்றிருப்பின் எவ்வாறு
சிகிச்ைசயளிக்கப்படுகின்றது?
இதுவைரக்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ேநாயுற்றவர்களுக்ெகன சிகிச்ைச எதுவும் இல்ைல.
சிகிச்ைசயானது ேநாயறிகுறிகைள குைறப்பதுடன் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. மற்ைறய
நபர்களின் பாதுகாப்ைப கவனத்தில் ெகாண்டு ேநாய்வாய்ப் பட்டவர் தனிைமப்படுத்தி
ைவக்கப்பட்டுவர். கடுைமயாக ேநாய் ஏற்படுமிடத்தில் அேனகமாக தீவிரசிகிச்ைசப் பிரிவில்
சிகிச்ைசயளிக்கப்படுவதற்கான அவசியம் ஏற்ட்படுகின்றது. சில சூழ்நிைலகளில் ெசயற்ைகச்
சுவாசம் ேதைவப்படுகின்றது.

2.6

புதிய ெகாேரானா ைவரஸுடன் ெதாடர்பில்லாத ஏதாவது புகார்கள், ேநாய்கள்
அல்லது அறிகுறிகள் உங்களுக்கு உள்ளனவா?

புதிய ெகாேரானா ைவரஸுடன் ெதாடர்பில்லாத ஏதாவது புகார்கள், ேநாய்கள் அல்லது
அறிகுறிகள் எப்ெபாழுதும் கவனத்தில் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு சிகிச்ைசயளிக்கப்படேவண்டும்.
அதிகம் காத்திருக்காது உதவிைய நாடுங்கள். மருத்துவைர ெதாைலேபசியூடாக ெதாடர்பு
ெகாள்ளுங்கள்.

3. பரிேசாதைனகள்
3.1

புதிய ெகாேரானா ைவரஸுக்கு நான் எப்ேபாது பரிேசாதைனக்குட்படுத்தப்பட
ேவண்டும்?
உங்களுக்கு ேகாவிட்-19 இன் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ேமற்ப்பட்ட அறிகுறிகள்
இருக்குமாயின், நீங்கள் உங்கைள உடனடியாக பரிேசாதனிக்குட்படுத்த ேவண்டும்.
தற்ெபாழுது ெசல்லுபடியாவது: ேகாவிட்-19 ேநாய் அறிகுறிகளுள்ள எல்லா நபர்களும்
உடனடியாக தங்கைள பரிேசாதைனக்ககுட்படுத்த ேவண்டும். சாத்தியமான சகல
ெதாற்றுக்கைளயும் இனங்காண்பேத இவ் உபாயத்தின் ேநாக்கமாகும். இவ்வாறு மட்டுேம
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ெதாற்றுச்சன்கிலித்ெதாடைர இலக்கு ைவத்து முறியடிக்க முடியும். ெபருந் ெதாற்ைற ெவற்றி
ெகாள்வதற்கு இது மிகவும் இன்றியைமயாததாகும்.
நீங்கள் எவ்வாறு இைத முன்ெனடுக்க ேவண்டுெமன்பது உங்களுக்கு உறுதியாகத்
ெதரியாவிட்டால் : நீங்கள் வீட்டிேல இருங்கள், ெகாேரானா-ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ளுங்கள்
(check.bag-coronavirus.ch) அல்லது மருத்துவைர ெதாைலேபசியூடாக ெதாடர்பு
ெகாள்ளுங்கள். ஆன்ைலன்-ெசக் இல் எல்லாக் ேகள்விகளுக்கும் பதிலளியுங்கள் அல்லது
ெதாைலேபசியூடாக முடியுமானளவுக்கு. முடிவில் ெசயல்பாட்டுப் பரிந்துைர ஒன்ைற நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்வதுடன், அவசியமாயின் பரிேசாதைனக்கு உங்கைள உட்படுத்த ேவண்டுெமன்ற
அறிவுறுத்தல்கலுடன். ெகாேரானா-ேசாதைன அல்லது மருத்துவர் பரிந்துைரக்கும் பட்சத்தில்
உடனடியாக உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்துங்கள், அத்துடன் பரிேசாதைன முடிவு
கிைடக்கும் வைர வீட்டிேல இருங்கள் .

3.2

எங்ேக நான் என்ைன பரிெசாதனைனக்கு உட்படுத்த முடியும்?
பரிேசாதைனகைள மருத்துவர்கள், ைவத்தியசாைலகள் அல்லது விேசடமாக குறிப்பிடப்பட்ட
பரிேசாதைன நிைலயங்கள் அல்லது மருந்தகங்கள் (எதிர்மரபனு -விைரவுெசாதைன)
ேமற்ெகால்ல்கின்றன.
BAG-இைணயத்தளப் பக்கத்தில் «Coronavirus: Testen» இன் கீழ் மாநிலத்திலுள்ள
பரிேசாதைனச் ேசைவகள் பற்றிய ெதாடர்புகைளக (லிங்க்) காணலாம்: www.bag.admin.ch/testing

3.3

எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் மத்திய அரசு ப் சீ ஆர் (PCR)-பரிேசாதைனக்கான
ெசலவுகள ெபாறுப்ேபற்க்கின்றது?
கீழ்வரும் நிபந்தைனகளுள் ஒன்று பூர்த்தி ெசய்யப்படும் பட்சத்தில், மத்திய அரசு பீ சீ ஆர் (PCR)பரிேசாதைனயினதும் (உயிரியல் மூலக்கூற்று பி சீ ஆர் -பரிேசாதைன) எதிர்மரபணு-விைரவு
பரிேசாதைனக்குமான ெசலவுகைள ெபாறுப்ேபற்கின்றது:
– உங்களுக்கு ேகாவிட்-19 உடன் ெபாருந்தக்கூடிய அறிகுறிகள் உள்ளன.
– நீங்கள் ெதாற்றுக்குள்ளான நபர் ஒருவருடன் ெதாடர்பிலிருந்ததாக சுவிஸ் ேகாவிட்
குருஞ்ெசெசயலியிலிருந்து அறிவிப்பு ஒன்ைறப் ெபற்றுக் ெகாள்கின்றீர்கள். ஈவாய் பற்றிய
தகவல்கைள நீங்கள் சுவிஸ் ேகாவிட் குருஞ்ெசயலிக்கான மற்றும் ெதாடர்புகைளத் தடமறிதல்
பக்கத்திளும் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்: www.bag.admin.ch/swisscovid-app-en
– நீங்கள் ெதாற்றுக்குல்லாகிய நபர் ஒருவருடன் ெதாடர்பிலிருந்து சுயதனிைமப்படுத்தலுக்கு
உட்பட்டிருப்பதனால், மாநில அரச மருத்துவர் உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ பரிேசாதைன
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டுெமன வலியுறுத்துகின்றார்.
மத்திய அரசு கீழ்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் பரிெசாதைனச் ெசலவுகைள ெபாறுப்ேபற்க மாட்டாது:
– ஒரு பிரயாணத்துக்கு ேநெரதிரான (ெநகடிவ்) பரிேசாதைன முடிெவான்று உங்களுக்கு
ேதைவப்படுகின்றது.
– பரிேசாதைன உங்கள் ேவைல வழங்குனரின் விருப்பத்தின் ேபரில் ேமற்ெகாெகாள்ளப்படுகினது.
– பரிேசாதைன ெவளிநாட்டில் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றது.
மத்திய அரசினால் பரிேசாதைனக்கான ெசலவுகள் ெபாறுப்ேபற்கப்படாத பட்சத்தில், ெசலவுத்ெதாைக
பற்றி முன்கூட்டிேய அறிந்து ெகாள்ளுமாறு நாம் உங்களுக்குச் சிபார்சு ெசய்கின்ேறாம். ஏெனனில் இைவ
மறுபடக்கூடியதாக இருக்கின்றன.
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4. ெதாடர்புகள் தடமறிதல், தனிைமப்படுத்தல்
மற்றும் சுய தனிைமப்படுத்தல்
4.1

தனிைமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிைமப்படுத்தல் என்பதன் ெபாருள் என்ன? இவ்
இரு நடவடிக்ைககளும் ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவமாக உள்ளன?
தனிைமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிைமப்படுத்தல் என்பன ெதாற்றுச் சங்கிலித் ெதாடைர
முரியடிப்பதற்கான நடவடிக்ைககள் என்பதுடன் இவ்வாறு புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ேமலும்
பரவுதைல கட்டுப்படுத்த்வதாகும். ெதாற்று உறுதிபடுத்தப்பட்ட ஒரு நபர் அல்லது ெதாற்று
உள்ளதாகச் சந்ேதகிக்கப்படும் நபர் வீட்டில் இருக்க ேவண்டுெமன்பதுடன் மற்ைறய
நபர்களுடனான எந்த ஒரு ெதாடர்ைபயும் தவிர்க்க ேவண்டும். இவ்வாறுதான் சாத்தியமான
அேநக புதிய ெதாற்றுக்கள் தவிர்க்கப்பட முடியும். இதன் மூலம் கீல்வருஜ்ம் ஒழுங்கு விதி
ஏற்ப்படுகின்றது:
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ெபாசிடிவ் என பரிேசாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் கட்டாயம்
தனிைமப்படுதலுக்கு உட்படுத்தபட ேவண்டும்.
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ெதாற்று ஏற்பட்டதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ள நபர்கள்
கட்டாயமாக 10 நாட்களுக்கு சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட ேவண்டும். கீழ்வரும்
சந்தர்ப்பங்களில் ெதாற்று ஏற்படுவதர்த்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளன:
– புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ெபாசிடிவ் என பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபர்
ஒருவருடன் ெநருங்கிய ெதாடரரபின் பின்னர். இது ஒரு ெநருங்கிய ெதாடர்புக்கு பின்னர் சுய
தனிைமப்படுத்தல் ஆகும் (சுருக்கமாக ெதாடர்பு சுய தனிைமப்படுத்தல்).
– அதிக ெதாற்றுள்ள ஆபத்தான நாெடான்றில் அல்லது பிரேதசத்தில் தங்கியிருந்த பின்னர்.
இது நாடினுள் பயணிப்பவர்களுக்கான சுய தனிைமப்படுத்தல் ஆகும் (சுருக்கமாக பிரயாண
சுய தனிைமப்படுத்தல்).
காெணாளி: தனிைமப்படுத்தல் பற்றிய விளக்கக் காெணாளிக்குரிய லிங்க் (ேஜர்மன், பிெரஞ்சு,
இத்தாலிய ெமாழி, ஆங்கிலம் ேபான்ற ெமாழிகளில்): foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation
சுய தனிைமப்படுத்தல் மற்றும் தனிைமப்படுத்தல் ெதாடர்பான ேமலதுக தகவல்கைள
தனிைமப்படுத்தல் மற்றும் சுய தனிைமப்படுத்தல் பற்றிய அறிவுறுத்தல்களில் இருந்து ெபற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள்: www.bag.admin.ch/migration-covid-en

4.2

ெதாடர்புகள்-தடமறிதல் என்றால் என்ன?
ெதாடர்புகள்-தடமறிதல் என்பதான் ெபாருள் ெதாடர்புனபர்களா பின்ெதாடர்வதாகும்:
Bெதாடர்புகள் தடமரிதலின் ெபாழுது ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ெதாற்றுக்குள்ளாகிய
நபர்களுடன் ெநருங்கிய ெதாடர்புகளில் இருந்தவர்கைள ேதடிக் கண்டுபிடித்தலாகும்.
ெதாடர்புகள் தடமறிதல் ஆய்வு கூடத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ேகாவிட்-19 உள்ள நபர்கள்
சகலருக்கும் அல்லது ேகாவிட்-19 அேனகமாக இருக்கலாெமன ைவத்தியசாைலயில்
அனுமதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு சிபார்சு ெசய்யப்படுகின்றது. ெநருங்கிய ெதாடர்பு நபர்கைள
ெபாறுப்புவாய்ந்த மாநில அரச நிைலயம் இனங்கண்டு அவர்கைள ெதாடர்பு ெகாள்கின்றது.
காெணாளி: ெதாடர்புகள் தடமறிதல் பற்றிய விளக்கக் காெணாளிக்குரிய லிங்க் (ேஜர்மன்,
பிெரஞ்சு, இத்தாலிய ெமாழி, ெரற்ேறா ேறாமானிய ெமாழி, ஆங்கிலம், அல்ேபனிய ெமாழி,
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ேசர்பிய ெமாழி,ேபார்த்துேகய ெமாழி, ஸ்பானிய ெமாழி ேபான்ற): www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing
ெகாேரானா ைவரஸ் -பரிேசாதைன ெபாசிடிவ ஆக இருக்கும் பட்சத்தில், ெதாடர்புகள் தடமறிதல்
ஆரம்பமாகின்றது:
– மாநில அதிகாரிகள் ெதாற்றுக்குள்ளகிய நபருடன் ஒன்று ேசர்ந்து யாருடன் அவர் ெநருங்கிய
ெதாடர்பில் இருந்துள்ளார் என்பைத விசாரைண ெசய்வர்.
– இவ் அதிகாரிகள் ெதாடர்பு நபர்களுக்கு சாத்தியமான ெதாற்று பற்றியும் ேமற்ெகாண்டு
ெசய்ய ேவண்டியைவ பற்றியும் தகவல் வழங்குவற்..
– இன் நபர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட, இவர்கள் சுய தனிைமப்படுத்தழில்
கட்டாயம் இருக்க ேவண்டும்.
– இக் காலப் பகுதியில் ெதாற்று உருதிப்படுத்தப்படாதவிடத்து, அதிகாரிகள் சுய
தனிைமப்படுத்தைல மீண்டும் இரத்து ெசய்வர்.
சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி ெதாடர்புகள் தடமறிதலுக்கு ஒத்துைழப்பு வழங்குகின்றது: நாம்
ெதாற்று ஏற்ப்பட்ட ஒருவருடன் ெதாடர்பில் இருந்தைம பற்றி இது உறுதிப்படுத்துகின்றது.
இதனூடாக நாம் ெதாற்றிப்பரவும் சங்கிலித் ெதாடைர நிறுத்த முடிகின்றது. இவ் அத்தியாயத்ைத
பார்க்கவும் → சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி (சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி
தற்ேபாதுள்ள நிைல பற்றிய குறிப்பு: ெதாடர்புகள் தடமறிதல் மாநில நியாயாதிக்கதில் உள்ளது.
விடய எண்ணிக்ைக அதிகரிக்கும் ெபாழுது தமது வளங்கைள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
என்பைத மாநிலங்கள் தீர்மானிக்கின்றன. எனேவ தற்ெபாழுது ெபாறுப்பான மாநில நிைலயம்
அண்மித்த காலப்பகுதியில் உங்களுக்கு அரிவிப்பதர்க்கு வாய்ப்பில்ைல என்பதுடன்
தனிைமப்படுத்தல் அல்லது சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு அறிவுரறுத்தாது. எனேவ நீங்களாகேவ
தனிைமப்படுத்தல் அல்லது சுய தனிைமப்படுத்தலில் இருப்பது முக்கியமாகும். அத்துடன்
உங்களுக்குேகாவிட்-19 உள்ளெதன ெபாசிடிவ் ஆக பரிேசாதிக்கப்பட்திருப்பின், நீங்களாகேவ
உங்கள் ெநருங்கிய ெதாடர்புகள் பற்றி தகவல் வழங்க ேவண்டும்.

4.3

நீங்கள் ெகாேரானா ைவரஸினால் ெதாற்றுதலுக்குள்ளாகிய நபரர் ஒருவருடன்
ெதாடர்பு ைவத்திருந்தாள், நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
நீங்கள் ெகாேரானா ைவரஸினால் ெதாற்றுதலுக்குள்ளாகி ெபாசிடிவ் என பரிேசாதிக்கப்பட்ட
நபரர் ஒருவருடன் ெதாடர்பு ைவத்திருந்தீர்களா? அப்படியாயின் உங்களுக்குத் ெதரியாமேல
அடுத்த ஒரு சில தினங்களுக்கு நீங்கள் ெதாற்ைற ஏற்ப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கலாம். நீங்கள்
எவ்வாறு நடந்து ெகாள்ள ேவண்டுெமன்பது ெபாசிடிவ் ஆக பரிேசாதிக்கப்பட்ட நபர்
உங்களுடன் ெதாடர்பில் இருந்த ெபாழுது ெதாடைரப் பரப்பக்கூடியவராக இருந்தவரா
என்பதிலும் அந்த ெதாடர்பு ெநருக்கமாக இருந்துள்ளத என்பதிலும் தங்கியுள்ளது. இதற்ெகன
கீழ்வரும் ேகள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்:
முதலாவது ேகள்வி: ேமற்படி நபர் குறிப்பிட்ட ேநரம் ெதாடைர ஏற்படுத்தக்கூடியவராக
இருந்துள்ளாரா?
தீர்மானிக்கின்ற காலப்பகுதி: ஒரு நபர் அறிகுறிகள் ெதாடங்குவதற்கு 2 நாட்கள் முன்பிருந்து
அறிகுறிகள் ெதாடங்கிய பின் 10 ெதாற்றக்கூடியவர். ேநாயின் ேபாக்கு கடுைமயானதாக் இருக்கும்
பட்சத்தில் ேநாயுற்ற நபர் நீண்ட காலத்துக்கு ெதாற்றும் தன்ைம உள்ளவராக இருக்கலாம்.
– ேமற்படி நபருடன் நீங்கள் இக் காலப்பகுதிக்கு முன்னர் ெதாடர்பில் இருந்திருப்பின்,
ெதாற்று ஒன்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இல்ைல என்பதுடன் நீங்கள் சுய
தனிைமப்படுத்தலுக்கு ெசல்ல ேவண்டியதில்ைல.
– நீங்கள் ெபாசிடிவ் என பரிேசாதிக்கப்பட்ட நபருடன் ெதாற்ைற ஏற்ப்படுத்தக்கூடிய
காலப்பகுதியில் ெதாடர்பில் இருந்திருப்பின், கீழ்வரும் ேகள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள்:
இரண்டாவது ேகள்வி: ேமற்படி ெதாடர்பு «ெநருக்கமாக» இருந்துள்ளதா?
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«ெநருங்கிய ெதாடர்பு» என்பது நீங்கள் உங்கைள ெதாற்றுதலுக்குட்படுத்தக் கூடியவாறு
பிரத்திேயக ெதாடர்பில் இருந்தைத குறிக்கும். எவ்வளவு நீண்ட ேநரம் நீங்கள் ெபாசிடிவ் என
பரிேசாதிக்கப்பட்ட நபருடன் ெதாடர்பில் இருந்தீர்கேளா, அவ்வளவுக்கு ெதாற்றக்கூடிய
சாத்தியக்கூறு அதிகமாக உள்ளது. பாதுகாப்பு ஒன்று இருந்திருக்கும் பட்சத்தில், உதாரணமாக
பிரிக்கும் சுவர் அல்லது நீங்கள் இருவரும் முகக் கவசம் அணிந்திருபின், இது ெநருங்கிய
ெதாடர்பாகக் கருதப்பட மாட்டாது.
கீழ்வரும் அடிப்பைட விதிகைளக்ேகற்றவாறு நடந்து ெகாள்ளுங்கள்: நீங்கள் ேவெறாரு நபருடன்
நீண்ட ேநரம் ேபாதியளவு இைடெவளியின்றி இருந்ததுடன் பாதுகாப்பு எதுவுமின்றி
இருந்துள்ளீர்கள். «நீண்ட ேநரம் » என்பதன் ெபாருள் ஒரு நாளுக்கு 15 நிமிடங்களுக்கும் ேமலாக,
ெமாத்தமாக எண்ணப்பட்ட ேநரம் (ஒட்டுெமாத்தமாக). «ேபாதியளவு இைடெவளியின்றி»
என்பதன் ெபாருள் 1,5 மீட்டருக்கு குைறவான இைடெவளி.
கவனத்தில் எடுங்கள்: ைவரஸ் இடம் நிறுத்தல் கடிகாரம் (ஸ்டாப் வாட்ச்) இல்ைல என்பது
இயல்ேப. எனேவ 15 நிமிடங்கள் என்பது ஒரு வழிகாட்டுதல் ேநரேம. ெநருக்கமான இடத்தில் (உ
+ ம், காரில்) ெதாடர்பு «ெநருக்கமாக» இருக்கலாம், இது குறுகிய ேநரமாக இருப்பினும் கூட.

4.4

சுய தனிைமப்படுத்தல் காலத்தில் நான் அவ்வப்ேபாது ெவளிேய ேபாவதற்கு
அனுமதி உண்டா, உலா ெசல்லுதல், புதிய காற்ைற ெபறுவதற்கு அல்லது
ெபாருட்கைள வாங்குதல் ேபான்றவற்றுக்கு?
இல்ைல. சுய தனிைமப்படுத்தலின் ேநாக்கம் ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ெதாற்றிப்பரவும்
சங்கிலித் ெதாடைர முறியடிப்பதாகும். எனேவ நீங்கள் சுய தனிைமப்படுத்தல் காலத்தில் ஏைனய
நபர்களுடனான உடல் ெதாடர்புகைள தவிர்க்க ேவண்டும். அதன் ெபாருள் ெதாைலேபசியூடான
அல்லது காெனாளி ெதாைலேபசியூடான சமூகத் ெதாடர்புகள் என்பவற்றுக்கு தைட
என்றாகிவிடாது.

5.

சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி

ைகத் ெதாைலேபசிகளுக்கான சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி (ஆண்ட்ராய்டு / ஐேபான்) என்பது
புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ஏற்படும் ேநாய்த் ெதாற்றுகளுக்கான ெதாடர்புகைள
பின்ேனாக்கிச் ெசன்று கண்டறிவதற்கான மத்திய கூட்டாட்சி அரசின் உத்திேயாக பூர்வ தடமறிதல்
குருஞ்ெசயலி ஆகும்
இக் குறுஞ்ெசயலி புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ஐ கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்திருப்பதற்கு தனது
பங்களிப்ைப நல்குகின்றது. இது வழைமயான «ெதாடர்புகள் தடமறிதல்» ேமலதிக உதவியாகும்,
அதாவது, புதிய ெதாற்றுக்கைள மாநிலங்கள் ஊடாக பின்ெதாடர்வதற்கு உதவியாக இருப்பதுடன்
ெதாற்றிப் பரவும் சங்கிலித் ெதாடைர நிறுத்துவதற்கு உதவுகின்றது.
சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலியானத ஆப்பிள் ஸ்ேடார் மற்றும் கூகிள் பிேள ஸ்ேடார்
ஆகியவற்றில் கிைடக்கின்றன:
– Google Play Store für Android
– Apple Store für Ios
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காெணாளி: சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலிக்கான வீடிேயா ஐ பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவி
ெசயல்படுத்துவதற்கான ெதாடர்பு (லிங்க்) (ேஜர்மன், பிெரஞ்சு, இத்தாலிய ெமாழி, ெரற்ேறா
ேறாமானிய ெமாழி, ஆங்கிலம், அல்ேபனிய ெமாழி, ேசர்பிய ெமாழி,ேபார்த்துேகய ெமாழி,
ஸ்பானிய ெமாழி ேபான்ற ெமாழிகளில்): www.foph-coronavirus.ch/swisscovid-app/#activate

5.1

சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்செசயலியானது மற்ைறய பாவைனயாளர்களுடனான
சந்திப்புக்கைள இனங்காண்பதில் எவ்வாறு ெசயல்படுகின்றது?
குறுஞ்ெசயலி ெசயல்பாட்டில் இருக்கும் ெபாழுது ைகெதாைலேபசி ப்ளுடூத் ஊடாக
தற்ெசயலான இனங்காணக்கூடிய குறியீடுகைள அனுப்புகின்றது (IDs). இைவ நீண்ட
தற்ெசயலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட குரிஈடுத் ெதாடர்கள். இைவ எவ்வைகயிலும் நபர்கைளேயா
அல்லது (ேதாைலேபசிக்) கருவிையேயா பின்ேனாக்கிச்ெசன்று கண்டறிவதற்கு வாய்ப்பு இல்ைல.
ெசயல்பாட்டில் உள்ள சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி அல்லது இணங்கிப் ேபாகின்ற
ப்ெராக்ஷிமிடி கண்டறியம் குறுஞ்ெசயலி (ProximityTracing-App) ஒன்ைற ஒன்று
அண்மித்திருக்ைகயில், இக் கருவிகள் தமது தற்ெசயலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அைடயாளக்
குறியீடுகைள பரிமாறிக்ெகாள்கின்றன.
இைவ ெதாடர்பான ேமலதிக தகவல்கைள உண்ைமப்படிவம், சுவிஸ் ேகாவிட்
குறுஞ்ெசயலியின் , www.bag.admin.ch/migration-covid-en என்ற இைணயத்தளப்
பக்கத்தில் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்
காெணாளி: சுவிஸ் ேகாவிட் குறுஞ்ெசயலி பற்றிய விளக்கக் காெனாளி (ேஜர்மன், பிெரஞ்சு,
இத்தாலிய ெமாழி, ேறற்ேரா ேராமானிய ெமாழி, ஆங்கிலம், அல்ேபனிய ெமாழி, ெசர்பிய
ெமாழி, ேபார்த்துேகய ெமாழி, ஸ்பானிய ெமாழி ேபான்ற ெமாழிகளில்) கீழுள்ள லிங்க் இல்
நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்: www.foph-coronavirus.ch/downloads/#swisscovid

5.2

ெதாற்று ஒன்று ஏற்ப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளதாக சுவிஸ் ேகாவிட்
குறுஞ்ெசயலி எனக்கு அறிவிக்கும் பட்சத்தில், நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
தயவு ெசய்து குறுஞ்ெசயலியிலுள்ள பரிந்துைரகைளப் பின்பற்றுங்கள்:
– சாத்தியமானெதாரு ெதாற்றின் பின்னர் 10 நாட்கள் வைர உங்கள் தனிப்பட்ட ெதாடர்புகைள
தவிர்த்துக் ெகாள்வதன் மூலம் உங்கள் சுற்றுபுறத்ைத பாதுகாத்துக் ெகாள்ளுங்கள் .
– இன்ேபாைலன் சுவிஸ் ேகாவிட் (Infoline SwissCovid) ஐ அைழத்து கட்டனமின்றிய
பரிேசாதைன ஒன்ைறச் ெசய்வது மற்றும் ெதாடர்புகைளத் தவித்தல் பற்றிய வினாக்களுக்கும்
ஆேலாசைனையப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இதற்கான ெதாைலேபசி இலக்கத்திைன நீங்கள்
உரிய சந்தர்ப்பத்தில் குறுஞ்ெசயளியில் பதியும் ேபாழுது ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
ேகாவிட்-19 இற்கான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில், நீங்கள் உடனடியாக உங்கைள
பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்துங்கள். (ேகள்விைய பார்க்கவும் → புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய்
எற்படும் பட்சத்தில், எவ்வாறான அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றனபுதிய ெகாேரானா
ைவரஸினால் ேநாயுற்றிருக்கும் ெபாழுது எவ்வாறான அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன?)

6. முகக் கவசங்கள்
சுவிஸ் இல் அேநகமான இடங்களில் முகக்கவசம் அணிதல் கட்டாயமாகும் (கீழ்வரும்
ேகள்விையப் பார்க்கவும் →முகக் கவசம் எங்ேக கட்டாயமாக அணியேவண்டும்?).
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ெபாதுவாக ெசல்லுபடியாவன: நீங்கள் வீடில் இல்லாத ெபாழுதும் மற்ைறய நபர்களுடனான
இைடெவளிைய ெதாடர்ந்தும் கைடப்பிடிக்க முடியாதவிடத்திலும், முகக்கவசெமான்ைற
அணியுங்கள். முகக்கவசமானது எப்ெபாழுதும் மூக்ைகயும் வாையயும் மூடியிருக்க ேவண்டும்..
ெபாது இடங்களில் முகக்கவசத்ைத அணிந்து ெகாள்வது முதலாவதாக ஏைனய நபர்கைளப்
பாதுகாப்பதற்கு உதவுகின்றது. ெதாற்று ஏற்பட்ட ஒருவர் அதுகுறித்த அறிகுறிகள் ெதரிவதற்கு 2
நாட்களுக்கு முன்பாகேவ அது குறித்து ெதரியாமல் ெதாற்ைறப் பரப்பிவிடலாம். அதாவது ஒரு
சிறிய அைற என்றால் அைனவரும் முகக்கவசம் அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும், இதனால்
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவைரப் பாதுகாத்துக் ெகாள்கின்றனர். முகக்கவசம் அணிவதால் நூறு
வீதமான பாதுகாப்பு உள்ளது எனக்கூற முடியாது, இருப்பினும் இப்புதிய ெகாேரானா ைவரஸ்
பரவைல தணிக்க முடியும்.

6.1

முகக் கவசம் எங்ேக கட்டாயமாக அணியேவண்டும்?
– ெபாதுப் ேபாக்குவரத்திலும் விமானத்திலும் முககவசம் அணிவது கட்டாயமாகும்: கீேழ

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ேபாக்குவரத்து சாதனங்களிலும் கீழுள்ள ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து
இடங்களிலும் முகக்கவசம் அணிதல் கட்டாயமாகும்:
- ெதாடரூந்து, ட்றாம், பஸ்
- மைலக்குச் ெசல்லும் ெதாடரூந்தும் ேகபிள் ெதாடரூந்து
- கப்பல்
- விமானம் (சுவிதஎர்லாந்து இல் தைரயிறங்கும் அல்லது இங்கிருந்து புறப்படும் சகல ேநர
அட்டவைண விமானங்கள் மற்றும் விேசட சார்ட்டர் விமானங்கள்)
- ெதாடரூந்து, ட்றாம், பஸ் ேபான்றவற்றின் தரிப்பிடங்கள், இப்பகுதிகள் ெவளிேய
இருப்பினும் கூட
- புைகயிரத நிைலயங்கள், விமான நிைலயங்கள் மற்றும் ெபாதுப்ேபாக்குவரத்து
நிைலயங்களுக்குச் ெசல்லும் இடங்கள், இைவ ெவளிேய இருந்தாலும் கூட

– சுவிஸ் முழுவதுமாக ெபாது மக்கள் ெசல்லகூடிய பகுதிகளில் முகமூடி அணியும் கட்டாயம்:
ெபாது மக்கள் ெசல்லகூடிய சகல பகுதிகளிலுமுள்ள ெதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும்
நிைலயங்கள் முகமூடி அணியும் கட்டாயம். இது உள்புற மற்றும் ெவளிப்புறப்
பகுதிகளுக்கும் ெசல்லுபடியாகும்.
உதாரணமாக இதற்குரியன
- வியாபார நிைலயங்கள், பாரிய வியாபாரத் திடல்கள், வங்கிகள் மற்றும் தபால்
நிைலயங்கள்
- அருங்காட்சியகம், நூல்நிைலயங்கள், சினிமாக் ெகாட்டைக, நாடக அரங்குகள் மற்றும்
இைசமண்டபங்கள்
- மிருக மற்றும் தாவரக் காட்சிச்சாைலகள்
- உணவகங்கள், மதுநிைலயங்கள், விைளயாட்டு அைறகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள்
(வரேவற்பு அைறகள் விதிவிலக்காக)
- நீச்சல்தாடாக மற்றும் ேமலுைடகள் ெகாழுவும் இடங்கள், விைளயாட்டு நிைலயங்கள்,
உடற்பயிற்சி நிைலயங்களின் நுைழவாயில்
- சுகாதார நிைலயங்கள், ைவத்தியர் நிைலயங்கள் மற்றும் ெபாதுவாக உள்நுைழயக்கூடிய
ைவத்தியசாைலகள் மற்றும் முதிேயார் பராமரிப்பு நிைலயங்கள்
- ஆலயங்கள் மற்றும் சமய நிைலயங்கள்
- சமூக நிைலயங்கள், ஆேலாசைன நிைலயங்கள், தங்கும் இடங்கள்
- ெபாது மக்கள் ெசல்லும் திைணக்களப் பகுதிகள், உதாரணமாக சமூகேசைவ நிைலயங்கள்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பார்ைவயாளர்கள் ெசல்லும் உள்அைறகளான நாடாளுமன்றம்
அல்லது நகரசைப ஒன்றுகூடல்கள் ேபான்றைவ
- சந்ைதகள், நத்தார் சந்ைதகள் உள்ளடங்கலாக
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– ெபாது இடத்தில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு: ெபாது இடத்தில் (நைட பாைதகள்,
பூங்காக்கள், விைளயாடு இடங்கள் ேபான்றன)முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு
கீழ்வருமாறு ெசல்லுபடியாகின்றது:
- நகர் மற்றும் கிராம மத்தியில் அதிக நடமாட்டம் உள்ள நைட பாைதகள்
- அேநக நபர்கள் நடமாடுகின்றதும் ஏைனய நபர்களுக்கிைடயில் 1,5 மீட்டர்
இைடெவளிையக் கைடப்பிடிக்க முடியாததுமான இடங்கள் எல்லாவற்றிலும். நீங்கள்
ெசல்கின்ற வழியில் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கைள சந்திக்கும் ெபாழுது மீட்டர்
இைடெவளிையக் கைடப்பிடிக்க முடியாத ேபாளிதும் கூட இது ெபாருந்தும்.
– ேவைல ெசய்யும்ெபாழுது உள் அைறகளில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு: ேவைல

ெசய்யும்ெபாழுது உள் அைறகள் எல்லாவற்றிலும் முகக் கவசம் கட்டாயமாக அணிய
ேவண்டும். நீங்கள் தனி அைர ஒன்றில் ேவைல ெசய்யும் பட்சத்தில் அல்லது மற்ைறய
நபர்களுக்கிைடயில் 1,5 மீட்டர் இைடெவளிைய கைடப்பிடிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்
பட்சத்தில், விதிவிலக்களிக்கப்படுகின்றது. தவிரவும் பாதுகாப்புக் காரணங்களினால் நீங்கள்
முகக் கவசம் அணிய முடியாதவிடத்தில்.

– உயர்நிைலப் பாடசாைல II இல் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு: உயர்நிைலப்

பாடசாைல II, ஜிம்னாசியம், ெதாளில்பாடசைலகள் மற்றும் துைற சார் இைடநிைலப்
பாடசாைலகளில் முகக் கவசம் அணிவதற்கான கடப்பாடு உள்ளது. இளவயதினர்,
ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கட்டசம் முகக் கவசம் அணிய ேவண்டும். முகக் கவசம்
அணிவதற்கான கடப்பாடு வகுப்பு நைடெபறும் ெபாழுதும் பாடசாைலயிலும்
உள்ப்புறத்திலும் ெசல்லுபடியாகும்.

6.2

சிறு குழந்ைதகள் மற்றும் பிற நபர்களுக்கு முகக்வசத்திற்கான கடப்பாட்டிலிருந்து
விதிவிலக்குகள் உள்ளதா?
பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்ைதகளுக்கு முகைகவசம் அணிவதற்கான கடப்பட்டிலிருந்து
விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, சிறப்பு காரணங்களுக்காக முகமூடி அணிய முடியாத
நபர்களும், குறிப்பாக மருத்துவ காரணங்களுக்காக விலக்கப்படுகிறார்கள்.

6.3

என்னிடம் முகக்கவசம் இல்லாதவிடத்து: ஷால் அல்லது ஏதாவது துணியினால்
இழுத்து முகத்ைதயும் மூக்ைகயும் மூடலாமா?
இல்ைல, ஒரு ஷால் அல்லது துணியினால் முகக்கவசம் அ ணிவதற்கான கடப்பாடு
பூர்த்தியாவதில்ைல. இது ெதாற்றிலிருந்து ேபாதியளவு பாதுகாப்ைப வழங்காது என்பதுடன்
மற்ைறய நபர்கைளயும் ேபாதுமானளவுக்கு பாதுகாக்கப் ேபாவதில்ைல. இது ஒரு சுகாதார
முகக்கவசமாக அல்லது ெதாழில்துைற ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட துணியினாலான முகக்கவசமாக
இருக்க ேவண்டும்.

7. ஒன்று கூடல்கள், (கைல) நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்
ஒய்வு ேநர நடவடிக்ைககள்
இங்கு விபரிக்கப்பட்டுள்ள கடப்பாடுகளும் தைடகளும் சுவிஸ் பூராகவும் ெசல்லுபடியாகின்றன.
குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் கடுைமயான விதிகள் ெசல்லுபடியாகின்றன.
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7.1

எவ்வாறான ஒன்றுகூடல்கள் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன?
ெபாது இடங்களில் திடீெரன மனித ஒன்றுகூடல்கள் 15 நபர்களுக்கு ேமல் ஒன்று கூடுவதற்குத்
தைடயுள்ளது. ெபாது இடங்கள் எனும்ேபாது, உதாரணமாக ெபாது இடங்கள், நைடபாைதகள்
மற்றும் பூங்காக்கள் அடங்கும்.

7.2

ெபாதுவான மற்றும் தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கு எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன?
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கைள உள்ளடக்கிய வட்டத்தில் (ெபாதுமக்கள் ெசல்லாத
இடங்களில், உதாரணமாக வீட்டில்) ஆகக்கூடியது 10 நபர்கலுக்கு ேமல் பங்குபற்றுவதற்கு தைட
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட நிகழ்வுகைள நீங்கள் இயலுமானவைர தவிர்த்துக்
ெகாள்ளுங்கள்.
50 நபர்களுக்கு ேமல் பங்குபற்றுனர்கள் பங்கு பற்றும் நிகழ்வுகள் தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இது
சகல விைளயாட்டு, கலாச்சார மற்றும் ஏைனய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ெபாருந்தும், பாராளுமன்ற
மற்றும் நகரசைப கூட்டங்களுக்கு விதிவிலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் ரீதியான
ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் சர்வஜன வாக்ெகடுப்புக்கான ைகெயழுத்து ேசகரிப்பு மற்றும் இைவ
ேபான்றவற்றுக்கு இதுவைரகாலமும் ெசல்லுபடியாகின்ற பாதுகாப்பு முன்ேனர்த்பாடுகள்
சாத்தியமாகும்.

7.3

விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சார ஓய்வுேநர நடவடிக்ைககளுக்கு எவ்வாறான ஒழுங்கு
விதிகள் ெசல்லுபடியாகின்றன?
ேபாதியளவு சமூக இைடெவளி கைடப் பிடிக்கப்படகூடியதாகவும் முகக்கவசமும் அணிந்து
ெகாள்ளும் பட்சத்தில், விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சார ஓய்வுேநர நடவடிக்ைககள்
உள்ளைறகளில் 15 நபர்கள் வைரக்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. ெபரிய விஸ்தீரணம் உள்ள
அைறயுடன் கூடிய சூழ்நிைல, உதாரணமாக ெடன்னிஸ் ஹால் அல்லது ெபரிய அைற ேபான்றன,
இருக்கும் பட்சத்தில், முகக்கவசம் அணிவதிலிருந்து விலகளிக்கபட முடியும். ெவளிேய (சமூக)
இைடெவளி மட்டுேம கடிப்பிடிக்கபட ேவண்டும். (உடல்) ெதாடர்புள்ள விளயாட்டுகளுக்கு
தைட. இவ் ஒழுங்கு விதிகளிலிருந்து 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் விளக்களிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விைளயாட்டு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் விேசட ெதாழில்சார் பிரிவில், பயிற்சிகள் மற்றும்
ேபாட்டிகலுடன் ஒத்திைக மற்றும் நிகழ்சிகலுக்கு அனுமதி உண்டு. பாடும் ெபாழுது விேசடமாக
அதிக சிறு துளிகள் ெவளிேயற்றப்படுவதால், ெதாளில்துைற சாராத பாடகர்கலின் நிகழ்சிகள்
தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன, ெதாளில்துைரசார் பாடகர்களின் ஒத்திைக அனுமதிக்கப்படுகின்றது.

7.4

உணவகங்களுக்கும் பார் களுக்கும் எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன?
– வாடிக்ைகயாளர்கள் குழுவில் ஆகக் கூடியது ஒரு ேமைசக்கு 4 நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
இதிலிருந்து ெபற்ேறாரும் குழந்ைதகளும் விதிவிலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.
– 23.00 மணியிலிருந்து 06.00 மணி வைரக்கும் தைட ெசய்யப்பட்ட ேநரமாகும்.
– உணவகங்கலிலும் பார் களிலும் இருப்பதற்கான கடப்பாடு, குடிபானங்களும் உணவும்
இருக்ைகயில் அமர்ந்தவாேற உட்ெகாள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றது .
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7.5

டிஸ்ேகாேதக் மற்றும் நடன விடுதிகளில் எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள்
ெசல்லுபடியாகின்றன?
டிஸ்ேகாேதக் மற்றும் நடன விடுதிகலின் ெசயல்பாடு மற்றும் நடன நிகழ்சிகள்
தைடெசய்யப்பட்டுள்ளன.

8. வீட்டு அலுவலகம்
இயலுமானவைர வீட்டு அலுவலகத்திலிருந்து நீங்கள் ேவைல ெசய்யுங்கள். இதன்மூலம்
ெதாடர்புகைள மற்றும் ைவரஸ் பரவைலத் தவிர்த்துக் ெகாள்ளலாம்.
வீட்டிலிருந்து ேவைல ெசய்ய முடியாத பணிபுரிேவார்களுக்கு, ெதாழில் சட்டம் அமுலில்
ெசல்லுபடியாகும்: ெதாழில் வழங்குனருக்கு, ெதாழில் ெபறுனர்களின் உடல்நலத்ைத குறிப்பிட்ட
அளவில் பாதுகாத்துக்ெகாள்ள ேவண்டிய கடைம உள்ளது.

9. சுவிற்சர்லாந்தினுள் பயணித்தல் / பிரயாணம்
9.1

ெவளிநாட்டிலிருந்து சுவிஸ் இனுள் பிரயாநித்து வரும் ெபாழுது நான் எைத
கவனத்தில் எடுக்க ேவண்டும்? எவ்வாறான ஒழுங்கு விதிகள் சுவிஸ் சுவிஸ் இனுள்
பிரயாணித்து வரும் ெபாழுது ெசல்லுபடியாகின்றன?
ஆடி 6, 2020 முதல், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சுவிஸிற்க்கு வருபவர்கள்,10 நாட்களுக்கு
தம்ைம தனிைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்த ேவண்டும்.
ெகாேரானா ைவரஸ் இனால் ெதாற்று ஏற்ப்படுவதற்கு அதிக ஆபத்துள்ள நாடுகள் மற்றும்
பிரேதசங்கலின் பட்டியல் ஒன்று, மாநில ெதாடர்புகள் மற்றும் சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கான
கடப்பாட்டிலிருந்தான்அ விதிவிலக்கு ேபான்றனவற்ைற இங்க : www.bag.admin.ch/einreise இன் கீழ்
ெபற்றுக் க்ெகாள்ளலாம்.
இப் பட்டியலானது ெதாற்று ஆய்வுகளின் நிைலைமகளுக்ேகற்ப ஒழுங்காக
புதுப்பிக்கப்படுகின்றது. ேநெரதிரான (ெநகட்டிவ்) பரிேசாதைன முடிவு ஒன்றின் மூலம் சுய
தனிைமப்படுத்தல் ைகவிடப்பட மாட்டாது.
நீங்கள் நாட்டினுள் பிரயாணிப்பது பற்றி இரண்டு நாட்களுக்குள் ெபாறுப்புவாய்ந்த மாநில
அதிகாரிகளுக்கு அறிவிப்பதுடன் இவ் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்கைளப் பின்பற்றுங்கள்:
www.bag.admin.ch/einreise#1759131064

யார் சுய தனிைமப்படுத்தைல தவிர்கின்றேரா அல்லது அறிவிக்கேவண்டிய கடப்பாட்ைட
பின்பற்றவில்ைலேயா, ெதாற்றுேநாய் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு குற்றம் ெசய்வதாகக் கருதப்பட்டு,
இதர்க்ேகதிராக CHF 10,000 வைர அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது
சுய தனிைமப்படுத்தல் பற்றிய வினாக்களுக்கு நாட்டினுள் பிரயாணிப்பவர்களுக்கான BAG
இன்ேபாைலன் ஐ ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்: +41 58 464 44 88 (தினசரி 6 மணி முதல் 23 மணி
வைர ).
நீங்கள் இங்குள்ள QR-Code ஐ உங்கள் ைகத்ெதாைலேபசியில் ஸ்ேகன் ெசய்வதன்
மூலம் , ேநரடியாக இவ் இைணயத் தளத்துக்குச் www.bag.admin.ch/einreise
ெசல்ல முடியும்.
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10. உதவி ெபறல்
10.1 எனது தாய் ெமாழியில் நான் ேமலதிக தகவல்கைள எங்ேக ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியும்?
ேகாவிட் -19 மற்றும் ஏைனய ேதகாேராகியம் பற்றிய விடயங்களுக்கும் ேமலதிக நம்பத்தகுந்த
தகவல்கைள, migesplus.ch என்ற இைணயத்தலப் பக்கத்தில் நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.:
www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19

10.2 எனது ெமாழி ைவத்தியசாைலயில் ெபசப்படாதிருந்து நான் ேபசுவது
புரிந்துெகாள்ளப்படா தவிடத்தில் நான் என்ன ெசய்வது?
ெதாடக்கத்தில் இருந்ேத ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ஒருவர் ேவண்டுெமன ேகளுங்கள்.
ெதாைலேபசியூடான ெமாழிெபயர்ப்பு ேசைவகளும் கூட உள்ளன. துைற சார்
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் அைழக்கப்படும் பட்சத்தில், நீங்கள், உங்களது உறவினர்கைள
ெமாழிெபயர்ப்பிற்ெகன நீங்கள் உங்களுடன் அைலத்துச் ெசல்ல ேவண்டியதில்ைல என்பதுடன்
அவர்கள் ெதாடரிலிருந்து இவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். மருத்துவ ரீதியிலான
தைலயீடுகளின் ெபாழுது புரிந்து ெகாள்வதற்கும், நீங்கள் ெசாலவத அவர்கள் புரிந்து
ெகாள்வதற்குமான சட்ட உரிைம உங்களுக்கு உள்ளது.

10.3 நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ேவண்டி ஏற்ப்பட்டு உணவுப்ெபாருட்கள் அல்லது
மருந்துப்ெபாருட்கள் ேதைவப்படுகின்றதா? அல்லது நீங்கள் யாருக்காவது உதவி
ெசய்ய விரும்புகின்றீர்களா?
உங்களது ேநரடியான சுற்றுப்புறத்ைதப் பாருங்கள்:
– யாைரயாவது உதவி ெசய்யுமாறு ேகார முடிகின்றதா?
– அல்லது நீங்கள் யாருக்காவது உதவி நல்க முடிகின்றதா?
ேவறு சாத்தியகூறுகள்:
– உங்களது நகர நிர்வாகத்ைத நாடுங்கள்
– குருஞ்ெசயலி «Five up» ஐ பயன்படுத்துங்கள்
– இவ் இைணயத்ைத பாருங்கள் www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch
இங்கும் ெதாடர்ந்தும் ெசல்லுபடியாகும்: சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகள் கட்டாயமாக
எப்ெபாழுதும் கடிப்பிடிக்கப்பட ேவண்டும்.

10.4 நீங்கள் கவைலப்படுகின்றீர்கள அல்லது அல்லது உங்களுடன் ேபசுவதற்கு எவராவது
ேதைவப்படுகின்றனரா?
இங்ேக இது பற்றிய தகவல்கள நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்:
– இைணய வைலயைமப்பில் இதன் கீழ், www.dureschnufe.ch (ேஜர்மன்) / www.santepsy.ch
(பிெரஞ்சு) / www.salutepsi.ch (இத்தாலிய ெமாழி)

– ெதாைலேபசியூடான ஆேலாசைன 143 இன் கீழ் (உதவிக் கரம்)
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10.5 வீட்டிேலேய நீங்கள் பயமுருத்தப்படுவதாக உணருகின்றீர்களா? உதவி அல்லது
பாதுகாப்ைப ேதடுகின்றீர்களா?
– சுவிஸ் பூராகவும் அனாமேதய ஆேலாசைனகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ேபான்றவற்றின்
ெதாைலேபசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகைள www.opferhilfe-schweiz.ch
(ேஜர்மன்) / www.aide-aux-victimes.ch (பிெரஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch.
(இத்தாலிய ெமாழி) இன் கீழ் ெபற்றுக்ெகால்லாலாம்.
– அவசர ேதைவக்கு காவல் துைறைய (ேபாலீஸ்)அைழயுங்கள்: ெதாைலேபசி இலக்கம் 117
ேமலதிக முக்கிய ெதாைலேபசி இலக்கங்கள்:
– அவசர மருத்துவ ேசைவ அைழப்பு (ஆம்புலன்ஸ்) 144: இது சுவிஸ் முழுவதிலும் இருபத்தி
நாலு மணி ேநரமும் எல்லா விதமான அவசர மருத்துவ ேசைவக்கும் உள்ளது.
– புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் பற்றிய இன்ேபாைலன்: இவ் இலக்கத்தின் கீழ் 058 463 00 00
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பான எல்லாக் ேகள்விகளுக்கும் பதிைலக்கப்படுகின்றன.
– உங்களுக்கு குடும்ப ைவத்தியர் (Hausarzt) இல்லாவிடின்: Medgate உங்களுக்கு இவ்
இலக்கத்தின் கீழ் 0844 844 911 ஒவ்ெவாரு நாளும், இரவிலும் கூட ேசைவ
வழங்குகின்றது

11.ேமலதிக தகவல்கள்
www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (ேஜர்மன், பிெரஞ்சு, இத்தாலிய ெமாழி, ஆங்கிலம்)

Tamilisch / tamoul / tamil / த�ழ்
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