சுவிஸ் கூட்டைமப்பு EDI
சுகாதாரப்பிரிவு BAG
ெபாது சுகாதார துைற

ேகாவித் 19 தனிைமப்படுத்தலுக்கான வழிமுைறகள்
08.12.2020 இலிருந்து ெசல்லுபடியாகும்

இவ் வழிமுைறகள் நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்பைத கீழ்வருமாறு
பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் விளக்குகின்றது ...
.... நீங்கள் புதிய ெகாேரானா ைவரஸால் கடுைமயாக ேநாயுற்றிருப்பின்
.... நீங்கள் புதிய ெகாேரானா ைவரஸால் ெபாசிடிவ் என ேசாதைன முடிவு இருக்குமாயின்
கடுைமயான சுவாச வழித்ேநாய்த்ெதாற்று 1 அல்லது திடீெரன வாசைன அல்லது சுைவ திறன் இழப்பின்
அறிகுறிகள் உள்ளன என்றால், நீங்கள் உடனடியாக வீட்டிேல உங்கைள தனிைமப்படுத்த ேவண்டும்,
அவ்வாறு மற்றவர்களுக்கு ெதாற்றாது இருக்கும். மற்றவர்களுக்கு உங்களால் ெதாற்று
ஏற்படாதிருப்பதுடன் இது ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றது என்பதுடல் நீங்கள் உங்கைள ேசாதிக்க விட
ேவண்டும்.
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உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாதிருந்து ெபாசிட்டிவ் ஆக புதிய ெகாேரானா ைவரஸ் உள்ளெதன
கண்டறியப்பட்டிருப்பின், உங்களால் மற்ைறய மனிதர்களுக்கு ெதாற்று ஏற்படக்கூடும் என்பதால்
நீங்களாகேவ உடனடியாக சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு உங்கைள உட்படுத்த ேவண்டும்.
இவ் வழிமுைறகள் ைவரஸ் ெதாற்றிப் பரவுதைலத் தடுக்க நீங்கள் எவ்வாறான முற்காப்பு
நடவடிக்ைககைள எடுக்க ேவண்டும் என்பைத உங்களுக்குக் காண்பிக்கின்றது. புதிய
ெகாேரானா ைவரஸ் பற்றி உங்களுக்கு ேதைவயான அைனத்து தகவல்கைளயும்
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus இல் காணலாம். தவிரவும் www.bag-coronavirus.ch
இைணயதளத்தில் சுய தனிைமப்படுத்தல் குறித்த விளக்க காெணாளி உள்ளது.
பரிேசாதைன முடிவு ெபாசிடிவ் ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் ெபாறுப்பான மாநில அரச நிைலயம்
உங்களுடன் ெதாடர்பு ெகாண்டு உங்களுக்கான ேமலதிக தகவல்கைளயும்
அறிவுறுத்தல்கைளயும் வழங்கும்.

புதிய
ெகாேரானா
ைவரஸ்

கவனத்தில் எடுங்கள் தற்ேபாதுள்ள நிைலைமயில் மாநில அரச நிைலயம் உங்களுடன்
உடனடியாக ெதாடர்பு ெகாள்ள வாய்ப்பு இல்லது ேபாகலாம். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் உகளுடன்
ெநருக்கமான ெதாடர்பிலுள்ளவர்களுக்கு உங்களுக்குள்ள ேநாய் பற்றி நீங்களாகேவ அறிவியுங்கள். இது
ெதாடர்பான தகவல்கைள நீங்கள் கீேழயுள்ள <<உங்கள் ெதாடர்புனபர்களும் குடும்பத்தினரும் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும்>> என்ற பகுதியில் ெபற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்.
தனிைமப்படுத்தலுக்கு எடுக்கும் காலம்
தனிைமப்படுத்தளுக்கு எடுக்கும் பரிேசாதைன முடிவில் தங்கியுள்ளது.

• நீங்கள் உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்தி அதன் ெபறுேபறு ேபாசிடிவ் ஆகும். சாதரணமாக ேநாய்
அறிகுறிகள் ெதாடங்கியதிலிருந்து குைறந்த பட்சம் 10 நாட்கள் வீட்டிலிருந்த தனிைமப்படுத்தல் காலம்
கழிந்த பின் ேநாய்அறிகுறிகள் குணமாகி 48 மணித்தியாலங்களில் தனிைமப்படுத்தல் நிைறவுக்கு
வருகின்றது.
• நீங்கள் உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்தி அதன் ெபறுேபறு ெநகடிவ் ஆகும்: ேநாய் அறிகுறிகள்
தணிந்து 24 மணித்தியாலங்களின் பின் தனிைமப்படுத்தைல நீங்கள் நிைறவுக்கு ெகாண்டு வரலாம்.
• நீங்கள் உங்கைள பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்தவில்ைல: ேநாய் அறிகுறிகள் ெதாடங்கியதிலிருந்து
குைறந்த பட்சம் 10 நாட்கள் கழிந்த பின், ேநாய்அறிகுறிகள் குணமாகி 48 மணித்தியாலங்களின் பின்
தனிைமப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் நிைறவுக்கு வருகின்றது.
• பரிேசாதைனக்கு உட்படுத்தப்படும் ெபாழுது உங்களுக்கு ேநாய் அறிகுறிகள் எதுவும் இல்ைல: சுய
தனிைமப்படுத்தைல பரிேசாதைன ெசய்து 10 நாட்களின் பின் நிைறவு ெசய்யுங்கள்.
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எ+கா. இருமல், ெதாண்ைட ேநாய், காய்ச்சலுடன் அல்லது காய்ச்சல் இல்லாமல் மூச்சுத் திணறல், காய்ச்சல் குணம்,
தைச வலி

Tamilisch / tamoul / tamil / த�ழ்

சுைவ மற்றும் வாசைன நரம்புகள் மீள்ச்சிெபற அல்லது ெமல்லிய இருமல் பூரணமாக குணமைடய
நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். எனேவ தனிைமப்படுத்தல் நிைறவுக்கு வந்த பின் இவ் அறிகுறிகள் (சுைவ
மற்றும் நறுமண இழப்புக்கள், ெமல்லிய இருமல்) மட்டும்தான் ெதாடர்ந்தும் இருக்கும் பட்சத்திலும்,
நீங்கள் தனிைமப்படுத்தைல நிறுத்த முடியும்.
உங்கள் ஆேராக்கியத்ைத கண்காணிக்கவும்
• உங்கள் நிைலைய குறித்து கவைலக்கிடமாக இருப்ப்பின் பயப்பட்டால் அல்லது பின்வரும் எச்சரிக்ைக
அறிகுறிகளுள் ஏதாவெதான்று ேதான்றினால் மருத்துவைர ெதாைலெபசியூடாக ெதாடர்புெகாள்ளவும்:
o பல நாட்கள் நீடிக்கும் காய்ச்சல்
o பல நாட்கள் நீடிக்கும் பலவீன உணர்வு
o மூச்சுத் திணறல்
o மார்பில் அழுத்த உணர்வு அல்லது வலுவான வலி
o புதிதாக ஏற்படும் குழப்ப உணர்வு
o நீல நிற உதடுகள் அல்லது முகம்
நீங்கள் தனியாக வாழ்ந்தால்
• உணவுப் ெபாருட்கள் மற்றும் பிற இன்றியைமயாத ெபாருட்டகைள எ+கா மருந்துகைள
குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் அல்லது விநிேயாக ேசைவயால் உங்கள் வீட்டில் இருந்து
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ஒரு வீட்டில் மற்றவர்களுடன் வாழ்ந்தால்
• கதவுகைள மூடக்கூடிய அைறைய தயார் படுத்தி அதில் இருந்து ெகாள்ள ேவண்டும், அத்துடன்
அைறயில் உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்கள் அைறயின் சாளரங்கைள தவறாமல் திறந்து
காற்ேறாட்டத்ைத ெபறுங்கள்.
• சகல சந்திப்புகள் மற்றும் ெதாடர்புகைளத் தவிர்க்கவும், ேதைவப் பட்டால் மட்டுேம அைறைய விட்டு
ெவளிேயறுங்கள்.
• உங்கள் அைறைய விட்டு ெவளிேயற ேவண்டியிருப்பின், சுகாதார முகக்கவசெமான்ைற அணிவதுடன்
மற்றவர்களிடம் இருந்து ஆகக்குைறந்த இைடெவளியாக 1,5 மீட்டர் ைவத்திருங்கள்.
• உங்கள் ெசல்லப்பிராணிகளுடன் எந்த ெதாடர்ைபயும் தவிர்க்கவும்.
• உங்கள் ெசாந்த குளியலைறையப் பயன்படுத்துங்கள். இது முடியாவிட்டால், கைடகளில்
கிைடக்கக்கூடிய கிருமிநாசினிையக் ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு பயன்பாட்டிற்கும் பிறகும் (ெதாட்டி,
மலசாைல, குழியல்ெதாட்டி) சுத்தம் ெசய்யுங்கள்.
• ேகாப்ைபகள், கரண்டிகள் ேபான்ற சைமயலைற பாத்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு ெபாருட்கைள
ஒருவருக்ெகாருவர் பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டாம். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு, இந்த ெபாருட்கைள
சலைவ இயந்திரத்தில் கவனமாக கழுவவும் அல்லது ேசாப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கவனமாக கழுவவும்.
• துவாய் அல்லது கட்டில்லுைறைய ஒருவருக்ெகாருவர் பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டாம்.
• உணவுப் ெபாருட்கள் மற்றும் பிற இன்றியைமயாத ெபாருட்கைள எ+கா: மருந்துகள், குடும்பத்தினர்,
நண்பர்கள் அல்லது விநிேயாக ேசைவயால் உங்கள் வீட்டு வாசலில் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஒழுங்காக ைககைள கழுவுதல் 2
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• நீங்களும் உங்கைளச் சுற்றியுள்ளவர்களும் குைறந்தது 20 விநாடிகளுக்கு சவக்காரம் மற்றும் தண்ணீரில்
ைககைள தவறாமல் கழுவ ேவண்டும். சவக்காரம் மற்றும் தண்ணீர் கிைடக்கவில்ைல என்றால், உங்கள்
ைககைள ஒரு கிருமிநாசினியால் சுத்தம் ெசய்து, அைவ காய்ந்திருக்கும் வைர முழு ைகையயும்
கிருமிநாசினியால் ேதய்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். ைககள் பார்ைவக்கு அழுக்காக இருக்கும்ேபாது
சவக்காரம் மற்றும் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
• குறிப்பாக உணவு தயாரிப்பதற்கு முன்னும் பின்னும், சாப்பிடுவதற்கு முன்னும் பின்னும்,
கழிப்பைறையப் பயன்படுத்தியபின்னும், ைககள் அழுக்காக இருக்கும் ேபாெதல்லாம் உங்கள்
ைககைளக் ககளுவுங்கள்.
நீங்கள் இருமி அல்லது தும்மினால் வாைய மூடிக்ெகாள்ளுங்கள்
• நீங்கள் தும்மும்ேபாது அல்லது இருமும்ேபாது உங்கள் வாையயும் மூக்ைகயும் ஒரு காகித
ைகக்குட்டயால் மூடிக்ெகாள்ளுங்கள்.
• உங்கள் வாைய அல்லது மூக்ைக மூடிய ெபாருட்கள் தூக்கி எறியப்பட ேவண்டும் அல்லது கழுவப்பட
ேவண்டும்.
2

காெணாளி சரியாக ைக கழுவுதல்: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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• பயன்படுத்தப்பட்ட காகித ைகக்குட்ைடகைள உங்கள் அைறயில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ைபயுடன் ஒரு
சிறப்பு குப்ைபத்ெதாட்டியில் எறியுங்கள்.
நீங்கள் வீட்ைட விட்டு ெவளிேயற ேவண்டியிருந்தால் (ேநாய் பரிேசாதிக்க அல்லது மருத்துவரின்
ஆேலாசைன ெபற):
• சுகாதார முககவசெமான்ைற அணியுங்கள். உங்களுக்கு கடுைமயான சுவாசவளித் ெதாற்றுேநாய்க்கான
அறிகுறிகள் இருக்குமாயின், துநியிலாண்ட முகக்கவசத்ைத அணிதலாகாது.
• வீட்ைட விட்டு ெவளிேயற முன் உங்கள் ைககைள கழுவுங்கள் அல்லது கிருமிநாசினிைய
பயன்படுத்துங்கள்.
• ெபாது ேபாக்குவரத்ைதத் தவிர்க்கவும். நீங்கள் ஆேராக்கியமாக இருந்தால், உங்கள் சிற்றூர்திைய
அல்லது மிதிவண்டிைய பயன்படுத்துங்கள், நடந்து ெசல்லுங்கள் அல்லது டாக்சிைய அைழக்கவும்.
சுகாதார முகமூடியின் சரியான பயன்பாடு
• முகமூடிையப் ேபாடுவதற்கு முன்பு சவர்க்காரம் மற்றும் தண்ணீரில் அல்லது
கிருமிநாசினிையக் ெகாண்டு ைககைளக் கழுவவும்.
• மூக்கு மற்றும் வாைய மூடிமைறக்கும் வைகயில் சுகாதார முகக்கவசத்ைத கவனமாக
ைவத்து, அைத இறுக்கிக் ெகாள்ளுங்கள், இதனால் அது முகத்திற்கு ெமதுவாக
ெபாருந்துகிறது.
முகக்கவசம்
• முகக்கவசத்ைதப் ேபாட்டவுடன் அைதத் ெதாடாதீர்கள். பயன்படுத்தப்பட்ட சுகாதார
முகக்கவசத்ைதத் ெதாடும் ஒவ்ெவாரு முைறயும், எ.கா. களட்டி ைவத்ததும், உங்கள்
ைககைள சவர்க்காரம் மற்றும் தண்ணீருடன் அல்லது கிருமிநாசினியுடன் ைககைள கழுவுங்கள்.
• ஒரு சுகாதார முகக்கவசத்ைத 4 மணி ேநரம் அணியலாம்.
• தயவு ெசய்து விரிவான விளக்கத்திைன www.bag.admin.ch/masks இன் கீழ் சரியாக ைகயாளுதல்
என்பதன் கீழ் அவதானிக்கவும்.
ேதைவயான அைனத்து முன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககைளயும் கைடப்பிடிக்கவும்
• உடல் திரவங்களால் (மலம், ரத்தம், சளி) மாசுபடுத்தப்பட்ட கழிவுகைள மற்ற கழிவுகளுடன்
ெவளிேயற்றுவதற்கு முன்பு உங்கள் அைறயில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ைபயுடன் ஒரு சிறப்பு
குப்ைபத்ெதாட்டியில் வீச ேவண்டும்.
• ஒரு சாதாரண கிருமிநாசினியுடன் தினமும் படுக்ைக ேமற்பகுதிகைளயும், கட்டில் மற்றும் பிற
படுக்ைகயைற தளபாடங்கள் ேபான்ற ெதாட்ட ேமற்பரப்புகைள சுத்தம் ெசய்து கிருமிகைள
அழியுங்கள்.
ெபற்ேறார் மற்றும் பிள்ைளகலின் சுய தனிைமப்படுத்தல்
• அடிப்படியில் பிள்ைளகள் மற்றும் ெபற்ேறார் சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு உட்பட்டிருைகயில் சாதாரண
தனிைமப்படுத்தளுக்கான ஒழுங்கு விதிகள் ெசல்லுபடியாகும்.
• குடும்பத்துக்கு ெவளிேய ேவறு நபர்களுடன் பிள்ைள எவ்வித ெதாடர்ைபயும் ைவத்திருப்பதற்கு
அனுமதி இல்ைல.
• பிள்ைள மட்டும் சுய தனிைமப்படுத்தலில் இருப்பின், வீட்டிலுள்ள ஏைனய குடும்ப
அங்கத்தவர்களுடன் இருக்கும் ெதாடர்பு முடியுமானவைர குைறக்கப்பட ேவண்டும். எவ்வளவு தூரம்
இது சாத்தியம் என்பது பிள்ைளயின் வயைதப் ெபாறுத்து உள்ளது. பிள்ைளயின் ேதைவகள் கவனத்தில்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும், விேசடமாக சிறு பிள்ைளகளாயின்.
• ெபற்ேறாரில் ஒருவர் சுய தனிைமப்படுத்தலில் இருந்து பிள்ைள அப்படி இல்லாதிருப்பின்,
பிள்ைளப்பராமரிப்பு தனிைமப்படுத்தலின்ெபாழுது மற்ைறய ெபற்ேறாரினால் (தாய் அல்லது தந்ைத)
ேமற்ெகாள்ளப்படுவதுடன் இப் ெபற்ேறார் பகுதி ெதாடர்புநபராக இருக்க ேவண்டும்.
இரண்டு ெபற்ேறாரும் சுய தனிைமப்படுத்தலில் இருந்து பிள்ைள அப்படி இல்லாதிருப்பின்,எவ்வாறு
நடந்து ெகாள்ளேவண்டுெமன்பது பிள்ைளயின் வயைதயும் ெசய்யப்படக்கூடியைதயும் ெபாறுத்து
உள்ளது. பிள்ைளப்பராமரிப்பு ேவறு நபர்களால் ஒழுங்கர் ெசய்யப்பட முடியாதிருந்து பிள்ைள சுயமாக
தனது நாளாந்த விடயங்களுடன் ேமேல குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு நைடமுைறகைள தானாகேவ
ஒருங்கிைணக்க முடியாதவிடத்து, பிள்ைளையயும் ேசர்த்து தனிைமப்படுத்தலுக்கு எடுப்பதற்கு பரிசீலிக்க
ேவண்டும்.
தனிைமப்படுத்தலின் ேபாது சமூக ெதாடர்புகள்
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• நீங்கள் இப்ேபாது தனிைமப்படுத்த ேவண்டியிருப்பினும் கூட, நீங்கள் அைனத்து
சமூக ெதாடர்புகைளயும் துண்டிக்க ேவண்டும் என்று அர்த்தமல்ல: ெதாைலேபசி,
ஸ்ைகப் ேபான்றவற்றின் மூலம் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ெதாடர்பில்
இருங்கள். உங்கள் அனுபவம், உங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகைளப் பற்றி
ேபசுங்கள்.
முகக்கவசம்
• இது உங்களுக்குப் ேபாதுமானதாக இல்லாவிட்டால் அல்லது இது உங்களுக்கு
சாத்தியமில்ைல என்றால்: உங்களுக்கு ஏேதனும் கவைலகள், அச்சங்கள் அல்லது
சிக்கல்கள் இருந்தால், 143 ெதாைலேபசி எண்ைண அைழக்கவும் (“Dargebotene Hand”). இந்த எண்ணில்
24 மணினேநரமும் இலவசமாக ஆேலாசைனகள் கிைடக்கும்.
• ேமலதிக தகவல்கள் ஆன்ைலன் www.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch /
www.salutepsi.ch

தனிைமப்படுத்தல் நிைறவுற்ற பின்னர்
•

சுகாதார மற்றும்
நடத்ைத விதிகள்

<<இவ்வாறு எம்ைம நாம் பாதுகாப்ேபாம்>> www.bag.admin.ch/protectyourself-and-others. என்ற பிரச்சாரத்திற்ேகற்ப சுகாதார மற்றும் நடத்ைத விதிகைள ெதாடர்ந்தும்
கைடப்பிடியுங்கள்

உங்கள் ெதாடர்பில் உள்ளவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
• உங்கேளாடு ெதாடர்பில் உள்ளவர்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினர் அவர்களின் உடல்நலத்ைத
கண்காணிக்க ேவண்டும் என்பதுடன் உங்களுைடய பரிேசாதைன முடிவு கிைடக்கும்
வைர "இவ்வாறு எம்ைம நாம் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளலாம்" (www.bag.admin.ch/so-schuetzenwir-uns ) என்ற பிரச்சாரத்திேகற்ப சுகாதார மற்றும் நடத்ைதவிதிகைள, கைடப்பிடிக்க
ேவண்டும். அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், அவர்களும் தனிைமப்படுத்தைல முன்ெனடுக்க
ேவண்டும் என்பதுடன் BAG இைணயதளத்தில் ெகாேரானா ைவரஸ் இணய
ெகாேரானா
ேசாதைனைய ெசய்து, ேதைவப்பட்டால் மருத்துவ பரிேசாதைன ெசய்ய ேவண்டும்.
ைவரஸ்
இந்த அறிவுறுத்தலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தனிைமப்படுத்தல் பற்றிய அேத
பரிேசாதைன
பரிந்துைரகைள அவர்கள் பின்பற்ற ேவண்டும்.
• உங்களின் பரிேசாதைன ேநாய் உள்ளைத உறுதிப்படுத்தினால்: உங்களிற்கு ெபாறுப்பான மாநில
சுகாதார ேசைவயுடன் ேசர்ந்து, தனிைமப்படுத்த ேவண்டிய உங்கள் ெநருங்கிய ெதாடர்புகைள நீங்கள்
அைடயாளம் காண்பதுடன், அந்த ெதாடர்பு நபர்களும் சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட
ேவண்டும். குறிப்பிட்ட மாநில ேசைவ நிைலயம் உங்களுடன் குறுகிய களத்தினுள் ெதாடர்பு
ெகாள்ளமுடியாத பத்ச்சதில்: இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் ெதாடர்புகைள நீங்களாகேவ
உங்களது ெதாற்றுேநாய் பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் யாருக்கு அறிவிக்க ேவண்டும்
•

•

•

அறிகுறிகள் ேதான்றுவதற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்னர் நீங்கள் ெதாடர்பு ைவத்திருந்த
அைனவர்க்கும்: உங்களுடன் அறிகுறிகள் இருந்தேபாது அல்லது உங்கள்
அறிகுறிகள் ஏற்படுவதற்கு 48 மணிேநரதிற்கு முன்பு பாதுகாப்பு இல்லாமல்
குைறந்தது 15 நிமிடங்கள் 1,5 மீட்டருக்கும் குைறவான தூரத்தில் ெதாடர்பு
ெகாண்ட நபர்கள் ஆவார்கள். இந்த நபர்கள் தனிைமப்படுத்தலுக்கான
அறிவுைரகைள பின்பற்ற ேவண்டும் (www.bag.admin.ch/isolation-undதனிைமப்படுத்
quarantaene).
தல் பரிந்துைர
«ெதாற்றுதளுக்குள்ளகிய நபேராருவருடன் ெதாடர்பு ஏற்பட்டால் என்ன
ெசய்வது» என்பைத www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene இன் கீழ் நீங்களும்
உங்கள் ெதாடர்பு நபர்களும் விபரமான தவல்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள் .
உங்கள் ெதாடர்பு நபர்கள் சுய தனிைமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட
ேவண்டியிருப்பின், ஏெனனில் அவர்கள் உங்களுடன் ெநருகிய ெதாடர்பில்
இருந்துள்ளார்கள். அவ்வாறாயின் வருமான இழப்பீட்டுக்கான சட்ட உரிைம
உங்களுக்கு உள்ளது. இைவ பற்றிய தகவல்கைள சமூகக்காப்புறுதிக்கான
கூட்டாட்சி அலுவலகத்தின் (BSV) இைணயத்தளத்தில் நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
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