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ககாவிட் 19 தனிமைப் டுத்தலுக்கான வழிமுமைகள் 

13.01.2022 இலிருந்து பெல்லு டியாகும்  

இவ் வழிமுமைகள் நீங்கள் என்ன பெய்ய கவண்டுபைன் மத கீழ்வருைாறு 

விளக்குகின்ைது, அதாவது 

 நீங்கள் தற்ப ாது ஏற் ட்டுள்ள ஒரு ப ாயினால்  ாதிக்கப் ட்டுள்ளீர்கள், இதற்கு 

ககாக ானா வவ ஸ் கா ணமாக இருந்திருக்கலாம்  

ைற்றும் / அல்லது  

 உங்களுக்கு பகாகரானா மவரஸால் ப ாசிடிவ் என கொதமன முடிவு இருக்குைாயின்   

கடுமையான சுவாெ வழிக ாய்த்பதாற்று
1
 ைற்றும் / அல்லது திடீபரன வாெமன அல்லது சுமவ திைன் 

இழப்பு அறிகுறிகள் உள்ளன என்ைால், நீங்கள் உடனடியாக வீட்டிகல உங்கமள தனிமைப் டுத்த 

கவண்டும், இதனால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கதாற்றாது இருப் துடன், உடனடியாக ப ாதவன க ய்ய 

பவண்டும். (முதன்வமயாக அன்ரிககன்-விவ வுப் ரிப ாதவன). 

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாதிருந்து ப ாசிட்டிவ் ஆக புதிய பகாகரானா மவரஸ் உள்ளபதன 

கண்டறியப் ட்டிருப்பின், உங்களால் ைற்மைய ைனிதர்களுக்கு பதாற்று ஏற் டக்கூடும்  என் தால் 

நீங்களாககவ உடனடியாக சுய தனிமைப் டுத்தலுக்கு உங்கமள உட் டுத்த கவண்டும்.  

இவ் வழிமுமைகள் மவரஸ் பதாற்றிப்  ரவுதமலத் தடுக்க நீங்கள் எவ்வாைான முற்காப்பு 

 டவடிக்மககமள எடுக்க கவண்டும் என் மத உங்களுக்குக் காண்பிக்கின்ைது. புதிய 

பகாகரானா மவரஸ்  ற்றி உங்களுக்கு கதமவயான அமனத்து தகவல்கமளயும் 

www.bag.admin.ch/coronavirus-de. இல் காணலாம். தவிரவும் www.bag-coronavirus.ch 

இமணயதளத்தில் சுய தனிமைப் டுத்தல் குறித்த விளக்க காபணாளி உள்ளது. 

 ரிகொதமன முடிவு ப ாசிடிவ் ஆக இருக்கும்  ட்ெத்தில் ப ாறுப் ான ைாநில அரெ நிமலயம் 

உங்களுடன் பதாடர்பு பகாண்டு உங்களுக்கான கைலதிக தகவல்கமளயும் 

அறிவுறுத்தல்கமளயும் வழங்கும்.  

கவனத்தில் எடுங்கள்: தற்க ாதுள்ள நிமலமையில் ைாநில அரெ நிமலயம் உங்களுடன் உடனடியாக 

பதாடர்பு பகாள்ள வாய்ப்பு இல்லது க ாகலாம். இவ்வாைான ெந்தர்ப் த்தில் உகளுடன் ப ருக்கைான 

பதாடர்பிலுள்ளவர்களுக்கு உங்களுக்குள்ள க ாய்  ற்றி நீங்களாககவ அறிவியுங்கள். இது பதாடர் ான 

தகவல்கமள நீங்கள் கீகழயுள்ள  <<உங்கள் பதாடர்பு   ர்களும் குடும் த்தினரும் என்ன பெய்ய 

கவண்டும்?>> என்ை  குதியில் ப ற்றுக் பகாள்ளுங்கள்.  

தனிமைப் டுத்தலுக்கு எடுக்கும் காலம்  

தனிமைப் டுத்தளுக்கு எடுக்கும்  ரிகொதமன முடிவில் தங்கியுள்ளது.  

 நீங்கள் உங்கமள  ரிகொதமனக்கு உட் டுத்தி அதன் ப றுக று க ாசிடிவ் ஆகும். வழவமயாக இத் 

தனிவமப் டுத்தவல ஆகக்கூடியது 5  ாட்களின்2 பின்பு முடித்துக்ககாள்ளலாம். அதாவது உங்களுக்கு 

ஆகக்குவறந்தது 48 மணித்தியாலங்களாக எவ்வித அறிகுறியும் இல்லாவிடின் அல்லது உங்களுக்கு 

இருக்கும் அறிகுறிகவள வவத்து தனிவமப் டுத்தியிருக்கும் நிவலவய நியாயப் டுத்த 

முடியாவிடின்3.  

 நீங்கள் உங்கமள  ரிகொதமனக்கு உட் டுத்தி அதன் ப றுக று ப கடிவ்: க ாய் அறிகுறிகள் தணிந்து 

24 ைணித்தியாலங்களின் பின் தனிமைப் டுத்தமல நீங்கள் நிமைவுக்கு பகாண்டு வரலாம்.  

                                                           
1 
எ+கா. இருைல், பதாண்மட க ாய், காய்ச்ெலுடன் அல்லது காய்ச்ெல் இல்லாைல் மூச்சுத் திணைல், காய்ச்ெல் குணம், தமெ வலி. 

2 ஒரு குறிப்பிட்ட நி ந்தவனயின்கீழ், க ாறுப்புவகிக்கும் மாநிலத் திவணக்களம் ஒரு நீண்ட தனிவமப் டுத்தலுக்கு உத்த விடலாம் அல்லது 

 மூகத்தில் மிகவும் அவசியமான  குதிகளில் பவவல க ய்யும்   ர்கவளப் க ாறுத்தவவ , அவர்கள் பவவலயில்  ணியாற்ற மிகவும் 

குவறவானவர்கபள இருந்தால், தனிவமப் டுத்தலில் இருந்து விதிவிலக்க வழங்கப் டும். இவ்வாறான பவவளகளில் பவவலக்குச் க ல்லும் 

வழி மற்றும் கதாழில்க ய்யும் பவவளகளிலான விதிமுவறகள் தனிவமயானதாக இருக்கும.  
3   ாட்கள் கடந்தபின்பு இன்னும் உள்ள அறிகுறியாக இலகுவான இருமல் அல்லது வா வன- அல்லது சுவவவய இழந்திருந்தாலும், நீங்கள்  

 தனிவமப் டுத்தவல முடிவாக்கலாம். வா வன- அல்லது சுவவ இழப்பிலிருந்து மீள்வதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கலாம. 
 

பகாகரானா மவரஸ் 

http://www.bag.admin.ch/coronavirus-de
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 நீங்கள் உங்கமள  ரிகொதமனக்கு உட் டுத்தவில்மல: க ாய் அறிகுறிகள் பதாடங்கியதிலிருந்து 

குமைந்த  ட்ெம் 5  ாட்கள் கழிந்த பின், க ாய்அறிகுறிகள் குணைாகி 48 ைணித்தியாலங்களின் பின் 

தனிமைப் டுத்தப் ட்டிருத்தல் நிமைவுக்கு வருகின்ைது.  

  ரிகொதமனக்கு உட் டுத்தப் டும் ப ாழுது உங்களுக்கு க ாய் அறிகுறிகள் எதுவும் இல்மல: 

தனிவமப் டுத்தல் 5  ாட்களின் பின்பு  ரிப ாதவன க ய்த பின்னர் முடிவுக்கு வ லாம், அதாவது 

உங்களுக்கு எவ்வித அறிகுறிகளும் இல்லாதிருப் துடன், தனிவமப் டுத்தவல நிறுத்துவதற்கான 

கா ணம் நியாயப் டுத்தப் ட பவண்டும். 

உங்கள் ஆகராக்கியத்மத கண்காணிக்கவும் 

 உங்கள் நிமலமய குறித்து கவமலக்கிடைாக இருப்பின் அல்லது பின்வரும் எச்ெரிக்மக 

அறிகுறிகளுள் ஏதாவபதான்று கதான்றினால் ைருத்துவமர பதாமலப சியூடாக 

 பதாடர்புபகாள்ளவும்: 

 

-  ல  ாட்கள் நீடிக்கும் காய்ச்ெல் 

-  ல  ாட்கள் நீடிக்கும்  லவீன உணர்வு 

- மூச்சுத் திணைல் 

- ைார்பில் அழுத்த உணர்வு அல்லது வலுவான வலி 

- புதிதாக ஏற் டும் குழப்  உணர்வு   

- நீல நிை உதடுகள் அல்லது முகம் 

நீங்கள் தனியாக வாழ்ந்தால் 

 உணவுப் ப ாருட்கள் ைற்றும் பிை இன்றியமையாத ப ாருட்கமள எ+கா ைருந்துகமள குடும் த்தினர், 

 ண் ர்கள் அல்லது விநிகயாக கெமவயால் உங்கள் வீட்டில் இருந்து ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

நீங்கள் ஒரு வீட்டில் ைற்ைவர்களுடன் வாழ்ந்தால் 

 கதவுகமள மூடக்கூடிய அமைமய தயார்  டுத்தி அதில் இருந்து பகாள்ள கவண்டும், அத்துடன் 

அமையில் உணமவ எடுத்துக்பகாள்ள கவண்டும். உங்கள் அமையின் ொளரங்கமள தவைாைல் திைந்து 

காற்கைாட்டத்மத ப றுங்கள். 

 ெகல ெந்திப்புகள் ைற்றும் பதாடர்புகமளத் தவிர்க்கவும், கதமவப்  ட்டால் ைட்டுகை அமைமய விட்டு 

பவளிகயறுங்கள். 

 உங்கள் அமைமய விட்டு பவளிகயை கவண்டியிருப்பின், சுகாதார முகக்கவெபைான்மை அணிவதுடன் 

ைற்ைவர்களிடம் இருந்து ஆகக்குமைந்த இமடபவளியாக 1,5 மீட்டர் மவத்திருங்கள். 

 உங்கள் பெல்லப்பிராணிகளுடன் எந்த பதாடர்ம யும் தவிர்க்கவும். 

 உங்கள் பொந்த குளியலமைமயப்  யன் டுத்துங்கள். இது முடியாவிட்டால், கமடகளில் 

கிமடக்கக்கூடிய கிருமி ாசினிமயக் பகாண்டு ஒவ்பவாரு  யன் ாட்டிற்கும் பிைகும் (பதாட்டி, 

ைலொமல, குழியல்பதாட்டி) சுத்தம் பெய்யுங்கள். 

 ககாப்ம கள், கரண்டிகள் க ான்ை ெமையலமை  ாத்திரங்கள் ைற்றும் வீட்டு ப ாருட்கமள 

ஒருவருக்பகாருவர்  கிர்ந்து பகாள்ள கவண்டாம்.  யன் ாட்டிற்குப் பிைகு, இந்த ப ாருட்கமள 

ெலமவ இயந்திரத்தில் கவனைாக கழுவவும் அல்லது கொப்பு ைற்றும் தண்ணீரில் கவனைாக கழுவவும். 

 துவாய் அல்லது கட்டில்லுமைமய ஒருவருக்பகாருவர்  கிர்ந்து பகாள்ள கவண்டாம்.  

 உணவுப் ப ாருட்கள் ைற்றும் பிை இன்றியமையாத ப ாருட்கமள எ+கா: ைருந்துகள், குடும் த்தினர், 

 ண் ர்கள் அல்லது விநிகயாக கெமவயால் உங்கள் வீட்டு வாெலில் ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

ஒழுங்காக மககமள கழுவுதல்
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 நீங்களும் உங்கமளச் சுற்றியுள்ளவர்களும் குமைந்தது 20 வி ாடிகளுக்கு ெவக்காரம் ைற்றும் தண்ணீரில் 

மககமள தவைாைல் கழுவ கவண்டும். ெவக்காரம் ைற்றும் தண்ணீர் கிமடக்கவில்மல என்ைால், உங்கள் 

மககமள ஒரு கிருமி ாசினியால் சுத்தம் பெய்து, அமவ காய்ந்திருக்கும் வமர முழு மகமயயும் 

கிருமி ாசினியால் கதய்த்துக் பகாள்ளுங்கள். மககள்  ார்மவக்கு அழுக்காக இருக்கும்க ாது 

ெவக்காரம் ைற்றும் தண்ணீர்  யன் டுத்தப் ட கவண்டும். 

 குறிப் ாக உணவு தயாரிப் தற்கு முன்னும் பின்னும், ொப்பிடுவதற்கு முன்னும் பின்னும், 

கழிப் மைமயப்  யன் டுத்தியபின்னும், மககள் அழுக்காக இருக்கும் க ாபதல்லாம் உங்கள் 

மககமளக் கழுவுங்கள்.  

நீங்கள் இருமி அல்லது தும்மினால் வாமய மூடிக்பகாள்ளுங்கள் 

                                                           
4 காபணாளி ெரியாக மக கழுவுதல்: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY 

https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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 நீங்கள் தும்மும்க ாது அல்லது இருமும்க ாது உங்கள் வாமயயும் மூக்மகயும் ஒரு காகித 
மகக்குட்டயால் மூடிக்பகாள்ளுங்கள். 

 உங்கள் வாமய அல்லது மூக்மக மூடிய ப ாருட்கள் தூக்கி எறியப் ட கவண்டும் அல்லது கழுவப் ட 

கவண்டும். 

  யன் டுத்தப் ட்ட காகித மகக்குட்மடகமள உங்கள் அமையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ம யுடன் ஒரு 
சிைப்பு குப்ம த்பதாட்டியில் எறியுங்கள். 

நீங்கள் வீட்மட விட்டு பவளிகயை கவண்டியிருந்தால் (க ாய்  ரிகொதிக்க அல்லது ைருத்துவரின் 

ஆகலாெமன ப ை): 

 சுகாதா  முகக்கவ கமான்வற அணியுங்கள் . உங்களுக்கு கடுமையான சுவாெவளித் பதாற்றுக ாய்க்கான  

அறிகுறிகள் இருக்குைாயின், துநியிலாண்ட முகக்கவெத்மத அணிதலாகாது.  

 வீட்மட விட்டு பவளிகயை முன் உங்கள் மககமள கழுவுங்கள் அல்லது கிருமி ாசினிமய 

 யன் டுத்துங்கள்.  

 ப ாது க ாக்குவரத்மதத் தவிர்க்கவும். நீங்கள் ஆகராக்கியைாக இருந்தால், உங்கள் சிற்றூர்திமய 

அல்லது மிதிவண்டிமய  யன் டுத்துங்கள்,  டந்து பெல்லுங்கள் அல்லது டாக்சிமய அமழக்கவும். 

 

சுகாதார முகமூடியின் ெரியான  யன் ாடு  

 முகமூடிமயப் க ாடுவதற்கு முன்பு ெவர்க்காரம் ைற்றும் தண்ணீரில் அல்லது 

கிருமி ாசினிமயக் பகாண்டு மககமளக் கழுவவும். 

 மூக்கு ைற்றும் வாமய மூடிைமைக்கும் வமகயில் சுகாதார முகக்கவெத்மத கவனைாக 
மவத்து, அமத இறுக்கிக் பகாள்ளுங்கள், இதனால் அது முகத்திற்கு பைதுவாக                                முகமூடி 

ப ாருந்துகிைது. 

 முகக்கவெத்மதப் க ாட்டவுடன் அமதத் பதாடாதீர்கள்.  யன் டுத்தப் ட்ட சுகாதார முகக்கவெத்மதத் 
பதாடும் ஒவ்பவாரு முமையும், எ.கா. களட்டி மவத்ததும், உங்கள் மககமள ெவர்க்காரம் ைற்றும் 

தண்ணீருடன் அல்லது கிருமி ாசினியுடன் மககமள கழுவுங்கள். 

 ஒரு சுகாதார முகக்கவெத்மத 4 ைணி க ரம் அணியலாம்.  

தயவு பெய்து விரிவான  விளக்கத்திமன www.bag.admin.ch/masks இன் கீழ் ெரியாக மகயாளுதல் 

என் தன் கீழ் அவதானிக்கவும்.   

கதமவயான அமனத்து முன்பனச்ெரிக்மக  டவடிக்மககமளயும் கமடப்பிடிக்கவும் 

 உடல் திரவங்களால் (ைலம், ரத்தம், ெளி) ைாசு டுத்தப் ட்ட கழிவுகமள ைற்ை கழிவுகளுடன் 

பவளிகயற்றுவதற்கு முன்பு உங்கள் அமையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ம யுடன் ஒரு சிைப்பு 

குப்ம த்பதாட்டியில் வீெ கவண்டும். 

 ஒரு ொதாரண கிருமி ாசினியுடன் தினமும்  டுக்மக கைற் குதிகமளயும், கட்டில் ைற்றும் பிை 

 டுக்மகயமை தள ாடங்கள் க ான்ை பதாட்ட கைற் ரப்புகமள சுத்தம் பெய்து கிருமிகமள 

அழியுங்கள். 

ப ற்கைார் ைற்றும் பிள்மளகளின்  தனிமைப் டுத்தல்  

 அடிப் டியில் பிள்மளகள் ைற்றும் ப ற்கைார்  தனிமைப் டுத்தலுக்கு உட் ட்டிருமகயில் ொதாரண 

தனிமைப் டுத்தளுக்கான ஒழுங்கு விதிகள் பெல்லு டியாகும்.  

 குடும் த்துக்கு பவளிகய கவறு   ர்களுடன் பிள்மள எவ்வித பதாடர்ம யும் மவத்திருப் தற்கு 

அனுைதி இல்மல.  

 பிள்மள ைட்டும் தனிமைப் டுத்தலில் இருப்பின், வீட்டிலுள்ள ஏமனய குடும்  அங்கத்தவர்களுடன் 

இருக்கும் பதாடர்பு முடியுைானவமர குமைக்கப் ட கவண்டும். எவ்வளவு தூரம் இது ொத்தியம் 

என் து பிள்மளயின் வயமதப் ப ாறுத்து உள்ளது. பிள்மளயின் கதமவகள் கவனத்தில் 

எடுத்துக்பகாள்ளப் ட கவண்டும், விகெடைாக சிறு பிள்மளகளாயின்.  

 ப ற்கைாரில் ஒருவர்  தனிமைப் டுத்தலில் இருந்து பிள்மள அப் டி இல்லாதிருப்பின், 

பிள்மளப் ராைரிப்பு தனிமைப் டுத்தலின்ப ாழுது ைற்மைய ப ற்கைாரினால் (தாய் அல்லது தந்மத) 

கைற்பகாள்ளப் டுவதுடன் இப் ப ற்கைார்  குதி பதாடர்பு  ராக இருக்க கவண்டும்.  

 இரண்டு ப ற்கைாரும் தனிமைப் டுத்தலில் இருந்து பிள்மள அப் டி இல்லாதிருப்பின்,எவ்வாறு 

 டந்து பகாள்ளகவண்டுபைன் து பிள்மளயின் வயமதயும் பெய்யப் டக்கூடியமதயும் ப ாறுத்து 

உள்ளது. பிள்மளப் ராைரிப்பு கவறு   ர்களால் ஒழுங்கு பெய்யப் ட முடியாதிருந்து பிள்மள சுயைாக 

தனது  ாளாந்த விடயங்களுடன், கைகல குறிப்பிட்ட  ாதுகாப்பு  மடமுமைகமள தானாககவ 

ஒருங்கிமணக்க முடியாதவிடத்து, பிள்மளமயயும் கெர்த்து தனிமைப் டுத்தலுக்கு எடுப் தற்கு 

 ரிசீலிக்க கவண்டும்.  
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தனிமைப் டுத்தலின் க ாது ெமூக பதாடர்புகள் 

 நீங்கள் இப்க ாது தனிமைப் டுத்த கவண்டியிருப்பினும் கூட, நீங்கள் அமனத்து ெமூக 

பதாடர்புகமளயும் துண்டிக்க கவண்டும் என்று அர்த்தைல்ல: பதாமலக சி, ஸ்மகப் 

க ான்ைவற்றின் மூலம்  ண் ர்கள் ைற்றும் குடும் த்தினருடன் பதாடர்பில் இருங்கள். 

உங்கள் அனு வம், உங்கள் எண்ணங்கள் ைற்றும் உணர்வுகமளப்  ற்றி க சுங்கள்.  

 இது  உங்களுக்குப் க ாதுைானதாக இல்லாவிட்டால் அல்லது இது உங்களுக்கு 

ொத்தியமில்மல என்ைால்: உங்களுக்கு ஏகதனும் கவமலகள், அச்ெங்கள் அல்லது 

சிக்கல்கள் இருந்தால், 143 பதாமலக சி எண்மண அமழக்கவும் (“Dargebotene Hand”). 

இந்த எண்ணில் 24 ைணிக ரமும் இலவெைாக ஆகலாெமனகள் கிமடக்கும். 

 கைலதிக தகவல்கள் ஆன்மலன்  www.dureschnufe.ch  

 

தனிமைப் டுத்தல் நிமைவுற்ை பின்னர்  

 «இவ்வாறு எம்மை  ாம்  ாதுகாப்க ாம்» (www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns), 
என்ை பிரச்ொரத்திற்ககற்  சுகாதார ைற்றும்  டத்மத விதிகமள பதாடர்ந்தும் 

கமடப்பிடியுங்கள். 

 நீங்கள் இன்னும் சில  ாட்களுக்கு பின்வரும்  ரிந்துவ கவளப் பின் ற்றுங்கள்: 

o பவறு   ர்களுடன் கதாடர்புககாள்ளும்ப ாது ஒவ்கவாரு முவறயும் முகக்கவ ம் 

அணியுங்கள், BAG  ரிந்துவ த்தவாறு.  

o இயலுமானவவ  கதாடர்புகவளக் குவறத்துக் ககாள்ளுங்கள் (கதாழிலகத்தில் பிற 

 கஊழியர்களுடன்  கலவிதிமான  ாதுகாப் ற்ற கதாடர்புகவளத் தவிர்த்துக் ககாள்ளுங்கள், 

விப டமாக இவடபவளகளில்) அத்துடன் பவறு   ர்களுடன் ≥1,5 மீற்றர் இவடகவளிவயக் 

கவடப்பிடியுங்கள். 

o க ாது அவறகவள நீங்கள் தவிர்த்துக்ககாள்ளுங்கள். 

 பகாவிட்-19-தடுப்பூசிவயப் ப ாடுவதற்கு தயா ாகுதல்: பின்வரும் இவணயத்தளத்தில் 

www.bag.admin.ch/impfen-covid19>Ich bin genesen: Muss ich mich impfen lassen? அல்லது உங்கள் 

மாநிலத்தில் அறிந்து ககாள்ளலாம்.    

 

உங்கள் பதாடர்பில் உள்ளவர்கள் ைற்றும் குடும் த்தினர் என்ன பெய்ய கவண்டும்? 

 உங்ககளாடு பதாடர்பில் உள்ளவர்கள் ைற்றும் உங்கள் குடும் த்தினர் அவர்களின் உடல் லத்மத 
கண்காணிக்க கவண்டும் என் துடன்  உங்களுமடய  ரிகொதமன முடிவு கிமடக்கும் வமர «இவ்வாறு 

எம்மை  ாம்  ாதுகாத்துக்பகாள்ளலாம்» (www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns ) என்ை பிரச்ொரத்திககற்  

சுகாதார ைற்றும்  டத்மதவிதிகமள, கமடப்பிடிக்க கவண்டும். அறிகுறிகள் ஏற் ட்டால், நீங்களும் 

தனிமைப் டுத்தமல முன்பனடுக்க கவண்டும் என் துடன் ைருத்துவ  ரிகொதமன பெய்ய கவண்டும். 

இந்த அறிவுறுத்தலில் விவரிக்கப் ட்டுள்ள தனிமைப் டுத்தல்  ற்றிய அகத  ரிந்துமரகமள அவர்கள் 

பின் ற்ை கவண்டும்.  

 உங்களின்  ரிகொதமன க ாய் உள்ளமத உறுதிப் டுத்தினால்: ஒருவீட்டு நிர்வாகத்தில் ஒன்றுப ர்ந்து 

வாழும்   ர்களுக்கு அல்லது ஒழுங்காக க ருக்கமான கதாடர்பு வவத்திருந்தவர்களுக்கு5  அவர்கவள 

அவடயாளம் கண்டு அறிவிக்க பவண்டும். தற் மயம் மாநிலத் திவணக்களம் உங்கவள விவ வில் 

கதாடர்புககாள்ளாவிட்டால், இந்த   ர்களுக்கு உங்கள்  ரிப ாதவன முடிவு குறித்து அறிவியுங்கள்.  

 ஒருவீட்டு நிர்வாகத்தில் ஒன்றுப ர்ந்து வாழும்   ர்கள் அல்லது ஒழுங்காக க ருக்கமான கதாடர்பு 

வவத்திருந்தவர்கள் 6தம்வமத் தனிவமப் டுத்திக்ககாள்ள பவண்டும். அவர்கள் முழுவமயாக தடுப்பூசி 

க ற்றிருந்தால் அல்லது இறுதி 120  ாட்களுக்குள் ககாவிட்-19 ப ாய் ஏற் ட்டிருந்தால் 

( ரிப ாதவனக்கூடம் அத்தாட்சிப் டுத்தியிருந்தால்), நீங்கள் தனிவமப் டுத்தலில் இருந்து 

விடுவிக்கப் டுவீர்கள். அபதபவவள நீங்கள் கதாடர்ந்தும் வழவமயான சுகாதா - மற்றும்  வடமுவற  

விதிகவளக் கவடப்பிடிக்க பவண்டும்.  

 

 

 

                                                           
5 இதில் அடங்கு வர்கள் குடும்  உறுப்பினர்கள், பவவல க ய் வர்கள் Au-Pair ப ான்றவர்கள் (எ.கா. ப  ன் ப த்திகள் அல்லது 

வீட்வட அல்லது பிள்வளகவளப்   ாமரிக்கும் பவவலயாட்கள்), அபத வீட்டில் வசிக்காத பதாழர்கள் /தம் திகள், ப ர்ந்து 

வாழ் வர்கள், தற்காலிகமாக (எ.கா. விடுமுவறயின்ப ாது) ஒப  வீட்டில் வசிக்கும்   ர்கள். 
6 www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns 

   Dureschnufe 

 

இவ்வாறு எம்மை 

 ாம்  ாதுகாப்க ாம் 

http://www.dureschnufe.ch/
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/impfen-covid19
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#1749214934
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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நீங்கள் யாருக்கு அறிவிக்க கவண்டும் 

 அறிகுறிகள் கதரிவதற்கு இறுதி 48 மணித்தியாலங்களுக்கு முன் ாக ஒருவீட்டு 

நிர்வாகத்தில் வாழும் அல்லது அதுப ான்று ஒழுங்காக க ருக்கமான கதாடர்பு 

வவத்திருந்த அவனத்து   ர்களுக்கும் அல்லது, உங்களுக்கு அறிகுறிகள் 

இல்லாதிருந்தால், மாதிரிப்  ரிப ாதவன க ய்த  ாளிலிருந்து, அவனத்து   ர்களுக்கும். 

இந்த   ர்கள் தனிவமப் டுத்தலுக்கான அறிவுறுத்தல்கவளக்  

கவடப்பிடிக்க பவண்டும். (www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene).   

 «Ich hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person. Was soll ich tun?» மற்றும் தடுப்பூசிகள் 
க ற்றவதப் க ாறுத்து «Ich bin vollständig geimpft oder genesen. Muss ich in Quarantäne?»,  
என் தற்கான விவடவய பின்வரும்  க்கத்தில் www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene 

நீங்களும் உங்களுடன் கதாடர்பு ககாண்டவர்களும் காண் துடன் பமலதிக வி  ங்கவளயும் 

க ற்றுக்ககாள்ளலாம்.     

 

 உங்கள் பதாடர்பு   ர்கள் சுய தனிமைப் டுத்தலுக்கு உட் டுத்தப் ட 

கவண்டியிருப்பின், ஏபனனில் அவர்கள் உங்களுடன் ப ருகிய பதாடர்பில் 

இருந்துள்ளார்கள். அவ்வாைாயின் வருைான இழப்பீட்டுக்கான ெட்ட உரிமை உள்ளது. 

இமவ  ற்றிய தகவல்கமள ெமூகக்காப்புறுதிக்கான கூட்டாட்சி அலுவலகத்தின்  (BSV) 

இமணயத்தளத்தில் நீங்கள் ப ற்றுக்பகாள்ளலாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தனிமைப் டுத்தல் 

அறிவுறுத்தல்கள் 

          BSV 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1232915568
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html

