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ேகாv9 19 த:ைம)ப;9தl=கான வ@mைறகB
உDகll=k ptய ெகாேரானா ைவரஸாJ க;ைமயான cவாசேநாM
ெதாNO v%QJ cய த:ைம)ப;9த)ப%டாJ எSன ெசMவt
pt)p=க)ப%ட தகவJகB 25.06.2020
க;ைமயான cவாச ேநாM9ெதாNT1 அJலt tWெரன வாசைன அJலt cைவ tறS இழ)pS
அOkOகB உBளன எSறாJ, அைவ ptய ெகாேரானா ைவரஸாJ (SARS-CoV-2) ஏNபட=k;\.
nDகB உடனQயாக v%Qேல உDகைள த:ைம)ப;9த ேவ^;\, அ_வாT மNறவ`கll=k
ெதாNறாt இr=k\, அ9tடS nDகB உDகைள ேசாt=க vட ேவ^;\.
த:ைம)ப;9தlS காலம ேசாதைனyS mQைவ) ெபாT9தt (“v%QJ த:ைம)ப;9தlS
mQv” ஐ) பா`=கv\). ேசாதைன mQvகB ேநாைய உTt)ப;9tனாJ, உDகllNk ெபாT)பான
மா:ல cகாதார ேசைவ உDகைள9 ெதாட`pெகா^; ேமலtக தகவJகைளy\ வ@mைறகைளy\
வழDk\.
அைவ ைவர# பரvவைத9 த;=க nDகB எSன ெசMய ேவ^;\ எSற வ@mைறகB ஆk\. ptய
ெகாேரானா ைவர# பNO உDகll=k ேதைவயான அைன9t தகவJகைளy\
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus இJ காணலா\.
www.bag-coronavirus.ch இைணயதள9tJ த:ைம)ப;9தJ kO9த vள=க காெணாll உBளt.

உDகB ெமா@yJ அைமkத தகவல%ைடைய www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads இJ
ெபNT=ெகாBளலா\.
உDகB ஆேரா=kய9ைத க^காm=கv\

• உDகB nைலைய kO9t பய)ப%டாJ அJலt pSவr\ எoசr=ைக அOkOகB ஏேதp\
ேதாSOனாJ மr9tவைர ெதாைலெபcyடாக ெதாட`pெகாBளv\:
o பல நா%கB nQ=k\ காMoசJ
o பல நா%கB nQ=k\ பலvன உண`v
o moc9 tணறJ
o மா`pJ அt9த உண`v அJலt வlவான வl
o kழ)பமாக இர)பt ேபாSற உண`v
o nல nற உத;கB அJலt mக\
nDகB த:யாக வா7kதாJ

• மllைக ெபாr%கB மNT\ pற இSOயைமயாத ெபாr%டகைள எ+கா மrktகைள k;\ப9tன`,
ந^ப`கB அJலt vnேயாக ேசைவயாJ உDகB v%QJ இrkt ெபNT=ெகாBllDகB.
nDகB ஒr v%QJ மNறவ`கllடS வா7kதாJ

• கதvகைள mட=kQய அைறைய தயா` ப;9t அtJ இrkt ெகாBள ேவ^;\, அ9tடS
அைறyJ உணைவ எ;9t=ெகாBள ேவ^;\. உDகB அைறyS சாளரDகைள தவறாமJ tரkt
காNேறா%ட9ைத ெபrDகB.
• சkt)pகB மNT\ ெதாட`pகைள9 தv`=கv\, ேதைவ) ப%டாJ ம%;ேம அைறைய v%;
ெவllேயTDகB.
• மNறவ`கllட\ இrkt 1,5 m%ட` tர9ைத ைவ9trDகB.
• உDகB ெசJல)pராmகllடS எkத ெதாட`ைபy\ தv`=கv\.
• உDகB ெசாkத kllயலைறைய) பயSப;9tDகB. இt mQயாv%டாJ, கைடகllJ
kைட=க=kQய krmநாc:ைய= ெகா^; ஒ_ெவாr பயSபா%QNk\ pறk\ (ெதா%Q,
மலசாைல, k@யJெதா%Q) c9த\ ெசMyDகB.

எ+கா. இrமJ, ெதா^ைட ேநாM, காMoசlடS அJலt காMoசJ இJலாமJ moc9 tணறJ, காMoசJ kண\,
தைச வl
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• ேகா)ைபகB, கர^QகB ேபாSற சைமயலைற பா9tரDகB மNT\ v%; ெபாr%கைள
ஒrவr=ெகாrவ` பk`kt ெகாBள ேவ^டா\. பயSபா%QNk) pறk, இkத ெபாr%கைள
சலைவ இயktர9tJ கவனமாக கtவv\ அJலt ேசா)p மNT\ த^xrJ கவனமாக கtவv\.
• tவாM அJலt க%QJlைறைய ஒrவr=ெகாrவ` பk`kt ெகாBள ேவ^டா\. உைட
c9த\ெசMy\ இயktர9tJ உைடகைள, க%QJ உைறகைள மNT\ tவாMகைள தவறாமJ கtவ
ேவ^;\.
• மllைக ெபாr%கB மNT\ pற இSOயைமயாத ெபாr%கைள எ+கா: மrktகB, k;\ப9tன`,
ந^ப`கB அJலt vnேயாக ேசைவயாJ உDகB v%; வாசlJ ெபNT=ெகாBllDகB.
ைககைள கtvதJ2

• nDகll\ உDகைளo cNOyBளவ`கll\ kைறkதt 20 vநாQகll=k சவ=கார\ மNT\ த^xrJ
ைககைள தவறாமJ கtவ ேவ^;\. சவ=கார\ மNT\ த^x` kைட=கvJைல எSறாJ, உDகB
ைககைள ஒr krmநாc:யாJ c9த\ ெசMt, அைவ காMktr=k\ வைர mt ைகையy\
krmநாc:யாJ ேதM9t= ெகாBllDகB. ைககB பா`ைவ=k அt=காக இr=k\ேபாt
சவ=கார\ மNT\ த^x` பயSப;9த)பட ேவ^;\.
• kO)பாக உணv தயாr)பதNk mSp\ pSp\, சா)p;வதNk mSp\ pSp\,
க@)பைறைய) பயSப;9tயpSp\, ைககB அt=காக இr=k\ ேபாெதJலா\.
nDகB இrm அJலt t\mனாJ வாைய mQ=ெகாBllDகB

• nDகB t\m\ேபாt அJலt இrm\ேபாt உDகB வாையy\ m=ைகy\ ஒr காkத
ைக=k%டயாJ mQ=ெகாBllDகB.
• உDகB வாைய அJலt m=ைக mQய ெபாr%கB t=k எOய)பட ேவ^;\ அJலt கtவ)பட
ேவ^;\.
• பயSப;9த)ப%ட காkத ைக=k%ைடகைள உDகB அைறyJ ஒr pளா#Q= ைபyடS ஒr
cற)p k)ைப9ெதா%QyJ எOyDகB.
nDகB v%ைட v%; ெவllேயற ேவ^QyrkதாJ (ேநாM பrேசாt=க அJலt மr9tவrS
ஆேலாசைன ெபற):

• cகாதார mகmQைய அmyDகB. இt kைட=கvJைல எSறாJ, மNறவ`கllடmrkt
kைறkதப%ச\ 1,5 m%ட` tர9ைத ைவ9trDகB.
• ெபாt ேபா=kவர9ைத9 தv`=கv\. nDகB ஆேரா=kயமாக இrkதாJ, உDகB cNy`tைய
அJலt mtவ^Qைய பயSப;9tDகB, நடkt ெசJlDகB அJலt டா=cைய அைழ=கv\.
cகாதார mகmQyS சrயான பயSபா;3

• mகmQைய) ேபா;வதNk mSp சவ=கார\ மNT\ த^xrJ அJலt krmநாc:ைய=
ெகா^; ைககைள= கtவv\.
• m=k மNT\ வாைய mQமைற=k\ வைகyJ cகாதார mகmQைய கவனமாக ைவ9t, அைத
இT=k= ெகாBllDகB, இதனாJ அt mக9tNk ெமtவாக ெபாrktkறt.
• mகmQைய) ேபா%டvடS அைத9 ெதாடாt`கB. பயSப;9த)ப%ட cகாதார mகmQைய9
ெதா;\ ஒ_ெவாr mைறy\, எ.கா. கள%Q ைவ9தt\, உDகB ைககைள சவ=கார\ மNT\
த^xrடS அJலt krmநாc:yடS ைககைள கtvDகB.
• ஒr cகாதார mகmQைய 4 மm ேநர\ அmயலா\.
• ஒேரெயாr பாv)p=கான cகாதார mகmQகைள m^;\ பயSப;9த=kடாt.
• ஒேரெயாr பாv)p=கான cகாதார mகmQகைள ஒ_ெவாr பயSபா%QNk\ pறk\ அவNைற
அகNOய உடேனேய k)ைபyJ எOyDகB.
ேதைவயான அைன9t mSெனoசr=ைக நடவQ=ைககைளy\ கைட)pQ=கv\

• உடJ tரவDகளாJ (மல\, ர9த\, சll) மாcப;9த)ப%ட க@vகைள மNற க@vகllடS
ெவllேயNTவதNk mSp உDகB அைறyJ ஒr pளா#Q= ைபyடS ஒr cற)p
k)ைப9ெதா%QyJ vச ேவ^;\.
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காெணாll சrயாக ைக கtvதJ: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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காெணாll cகாதார mகmQyS சrயான பயSபா; https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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• ஒr சாதாரண krmநாc:yடS tனm\ ப;=ைக ேமNபktகைளy\, க%QJ மNT\ pற
ப;=ைகயைற தளபாடDகB ேபாSற ெதா%ட ேமNபர)pகைள c9த\ ெசMt krmகைள
அ@yDகB.
• ஒr சாதாரண krmநாc:yடS ஒ_ெவாr பயSபா%QNk pறk\ kllயலைற மNT\ க@)பைற
பktகைள c9த\ ெசMyDகB.
ெபNேறாr=கான ஆேலாசைன

• உDகB pBைள ேநாMவாM)ப%; த:ைம)ப;9த)ப%QrkதாJ, ஒr ெபNேறா` ம%;ேம
kழkைதைய கவ:9t= ெகாBள ேவ^;\.kழkைதyS வயைத) ெபாT9t, ஒr அைறyJ
த:ைம)ப;9த)ப;வதNk\ mகmQ அmவதNk\ நடவQ=ைககB சkத`)ப9tNேகNப
நைட)ப;9த ேவ^;\.
த:ைம)ப;9தlS ேபாt சmக ெதாட`pகB

• nDகB இ)ேபாt த:ைம)ப;9த ேவ^Qyrkதா\, nDகB அைன9t சmக ெதாட`pகைளy\
t^Q=க ேவ^;\ எST அ`9தமJல: ெதாைலேபc, #ைக) ேபாSறவNOS mல\ ந^ப`கB
மNT\ k;\ப9tனrடS ெதாட`pJ இrDகB. உDகB அpபவ\, உDகB எ^ணDகB மNT\
உண`vகைள) பNO ேபcDகB.
• இt உDகll=k) ேபாtமானதாக இJலாv%டாJ அJலt இt உDகll=k சா9tயmJைல
எSறாJ: உDகll=k ஏேதp\ கவைலகB, அoசDகB அJலt c=கJகB இrkதாJ, 143
ெதாைலேபc எ^ைண அைழ=கv\ (“Dargebotene Hand”). இkத எ^mJ 24 மmேனரm\
இலவசமாக ஆேலாசைனகB kைட=k\.
• ேமl\ தகவJகB www.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
v%QJ cய த:ைமyS mQv

• nDகB பrேசாt=க)ப%W`கB, இதS பtJ ேநாைய உTt)ப;9tyrkதாJ: உDகllNk
ெபாT)பான மா:ல cகாதார ேசைவ உDகைள9 ெதாட`pெகா^; k;தJ தகவJகைள9 தr\.
அOkOகB தmkt 48 மmேநரDகB கடkதt\, அOkOகB ெதாடDk kைறkதt 10 நா%கB
mQkதt\, v%QJ cய த:ைம)ப;9தJ mQktv;\.
• nDகB பrேசாt=க)ப%W`கB, அt ேநாைய உTt)ப;9தvJைல: அOkOகB தmkத 24 மm
ேநர9tNk) pறk த:ைம)ப;9தைல mQ9t=ெகாBளலா\.
• nDகB ேசாt=க)படvJைல: அOkOகB தmkt 48 மm ேநர9tNk) pறk அJலt அOkOகB
ேதாSOயtlrkt kைறkதt 10 நா%கB கடktv%ட pறk த:ைம)ப;9தைல nT9tDகB.
உDகll=k tWெரன வாசைன tறS மNT\ cைவ tறS இழ)p ஏNப%டாJ: வாசைன மNT\
cைவ நர\pகB m^;\ சாதாரணமாக பயSprய அtக கால\ எ;=k\. ஆகயாJ,
த:ைமப;9தlS கால\ mQkதpS வாசைன tறS மNT\ cைவ tற:S இழ)p nQ9தாJ,
nDகB த:ைம)ப;9தைல nT9tலா\.
cய த:ைமyS mQv

• "இ_வாT எ\ைம நா\ பாtகா9t=ெகாBளலா\" நடவQ=ைககllS cகாதார vtகB மNT\
நட9ைத பrktைரகைள ெதாட`kt pSபNறv\: www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
உDகB ெதாட`pJ உBளவ`கB மNT\ k;\ப9tன` எSன ெசMய ேவ^;\?

• உDகேளா; ெதாட`pJ உBளவ`கB மNT\ உDகB k;\ப9tன` அவ`கllS உடJநல9ைத
க^காm=க ேவ^;\ மNT\ ஒr ேசாதைன mQv kைட=k\ வைர "இ_வாT எ\ைம நா\
பாtகா9t=ெகாBளலா\"(www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns) நடவQ=ைககllS cகாதார vtகB
மNT\ நட9ைத பrktைரகைள, பrேசாதைனyS mQvகB வr\ வைர கைட)pQ=க ேவ^;\.
அOkOகB ஏNப%டாJ, அவ`கll\ த:ைம)ப;9தைல mSென;=க ேவ^;\, BAG
இைணயதள9tJ ெகாேரானா ைவர# இணய ேசாதைனைய ெசMt, ேதைவ)ப%டாJ மr9tவ
பrேசாதைன ெசMய ேவ^;\. இkத அOvT9தlJ vவr=க)ப%;Bள அேத பrktைரகைள
அவ`கB pSபNற ேவ^;\. ேவா மா:ல9tS https://coronavirus.unisante.ch/evaluation
இைணயதள9tJ nDகB ேவT 8 ெமா@கllJ ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனைய காணலா\.
• உDகllS பrேசாதைன ேநாM உBளைத உTt)ப;9tனாJ: உDகllNk ெபாT)பான மா:ல
cகாதார ேசைவyடS ேச`kt, த:ைம)ப;9த ேவ^Qய உDகB ெநrDkய ெதாட`pகைள nDகB
அைடயாள\ கா^p`கB. உDகllடS அOkOகB இrkதேபாt அJலt உDகB அOkOகB
ஏNப;வதNk 48 மmேநரtNk mSp பாtகா)p இJலாமJ kைறkதt 15 nmடDகB 1,5
m%டr=k\ kைறவான tர9tJ ெதாட`p ெகா^ட நப`கB ஆவா`கB. இkத நப`கB
த:ைம)ப;9த)ப%ட வ@mைறகைள) ெபTவா`கB.
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