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ேகா$% 19: *ய த-ைம0ப2%த34கான வ78ைறக:
பா#$க&ப'ட ஒ+வ+ட- (SARS-CoV-2 உ/ளவ+ட-) 12க/ ெந+25ய
ெதாட89 ெகா:;+<தா= அ=ல@ ேநாBCெதாDE அ#கமாக உ/ள
ஒ+ நாG அ=ல@ HரேதசC#K+<@ LM'ச8லா<#DN/ Oைழ<த HறN
எ-ன ெசBய ேவ:GU
!"#$%க#ப(ட தகவ,க- 03.08.2020
!"ய ெகாேரானா ைவரஸா. பா"0க1ப2ட ஒ5 நப5ட7 ெந589ய ெதாட;<. இ5>?@A;க@
மCDE அவ;கG7 ேநாH ஒ5 ஆHவகJ". உD" ெசHய1ப2ட?ெந50கமான ெதாட;! எ7ப? .
) O8க@ பா"0க1ப2ட நப5ட71.5 S2ட50TE Tைறவாக 15 (WXட8கY0TE ேமலாக பா?கா1!
[காதார \க]^) அ.ல? 1ெள0`9ளாa பலகE ேபா7ற உட. தைட( இ.லாம.
இ5>"509b;க@ எ7பதாTEஇ>த நப; ஒேர ேநரJ". ெதாCDேநாயா பர1< இ5>தா.1 ., O8க@
ெபாD1பான மாfல [காதார .நா2கY0T e2^ேல தfைம1பgJத ேவhgE 10 ேசைவ
உ8கைளJ ெதாட;!ெகாhg ேமல"க தகவ.கைளiE வj\ைறகைளiE வழ8TE.
./க- கட1த 14 நா(களாக ெதா89 அபாய< உ-ள ஒ? நா@ அ,ல" பBCD, இ?1" த8ேபா"
GH(சJலா1C8B# பயK%LMJக- . நா2^CT@ lைழ>தmட7 ேநராக உ8க@ e2^CT அ.ல?
ெபா5Jதமான த8TE ng"கY0T ெச.ல O8க@ கடைம1ப2g@A;க@. 10 நா2க@ ெதாட;>?
Wர>தரமாக அ>த ng"o. வ`0க ேவhgE (தfைம1பgJத.) மCDE இரhg நா2கY0T@
உ8கள? க7ேடான. அ"காரJைத ெதாட;! ெகா@ள ேவhgE (க7ேடான. அ"காpகG7
ெதாட;! ப2^யைல1 <7வ5E இைண1<. www.bag.admin.ch/einreise காhக). இ>த
அ"காரJ"7 வj\ைறகைள1 <7பCறmE. தfைம1பgJதr7 ெசலmகைள பயsயாள;கேள
ஏCக ேவhgE.
[ய தfைம1பgJத. உ8க@ e2^u@ளவ;கY0TE ெபா? ம0கY0TE ைவரa பரவாம. இ50க
அ"கE உதmE. இ>த ேநரJ". உ8கY0TE ேநாH ெதாCறலாE. [ய தfைம1பgJதvடாக, Tw1பாக
ஆபJ?0Tpய ம0கைள1 பா?கா1பதCTE ைவரx7 பரவைல0 Tைற1பதCTE O8க@ ஒ5 \09ய
ப8கG1ைபy ெசH9b;க@.
ைவரa பரmவைதJ தn;1பதCT [ய தfைம1பgJதr7 ேபா? எ7ன நடவ^0ைககைள எg0க
ேவhgE எ7பைத <7வ5E வj\ைறக@ உ8கY0T0 எgJ?ைற0TE.
!"ய ெகாேரானா ைவரa பCwய அைனJ? \09ய தகவ.கைளiE [na z2டைம1!
[காதார1<pn7 (BAG) இைணயதளJ". காணலாE: http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus.
(ெஜ;ம7, <ர€[, இJதாr மCDE ஆ89லJ".).
உ8க@ ெமாjo. அைம>த தகவல2ைடைய www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads இ.
ெபCD0ெகா@ளலாE.
சOக< ம89< ெதாQR, இ?1" $S1C?Tத,
•
•

10 நா2க@ e2^. அ.ல? ெபா5Jதமான ஒ5 ng"o. இ58க@ (ெதாCwய நப5ட7
கைட`யாக ெதாட;<. இ5>த நா@ அ.ல? உ8க@ நா2^CT@ lைழ>த நா@ \த.).
மCறவ;கYட7 எ>த ெதாட;ைபiE தn;0கmE. இ? தfைம1பgJத1ப2டவ;க@ மCDE
உ8கYட7 ஒேர e2^. வ`1பவ;கY0T ெபா5>தா?.

1

ஒ" நப& அ()(கைள- ெகா01"-)2 ேபா42, இ7த அ()(க9 ேதா:;வத=) 48 மA ேநரCD=) E:F2 ெதா=;ேநாைய பரHபலா2.

2

65 வயD=) ேம=பMடவ&க9 ம=;2 உய& இரCத அPCத2, QRST ேநாU, இ"தய ேநாUக9, Vவாச ேநாUக9, F=;ேநாU அXல4 ேநாெயD&HF ம0டலCைத
பலYனHப[C42 ேநாUக9 / ]^_ைசக9, உடX ப"ம: தர2 III (morbid, BMI ≥40 ^ேலா / m2)

Tamilisch / tamoul / tamil / த"ழ்
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•
•

"இ‚வாD எEைம நாE பா?காJ?0ெகா@ளலாE" நடவ^0ைககG7 [காதார n"க@ மCDE
நடJைத பp>?ைரகைள <7பCறmE: http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
எ";மைறயான <.`.ஆ; ேசாதைனo7 \^m [ய தfைம1பgJதr7 காலJைத (10 நா2க@)
Tைற0கா?.

./க- (ம89< $றJ) ேநாXவாX#ப(ட நப?டY ஒேர [(\, வ]T"வ1தா,
•
•
•
•
•
•
•

•

ேநாHவாH1ப2டவ; கதmகைள ]ட0z^ய அைறைய தயா; பgJ" இ5>? ெகா@ள ேவhgE,
அJ?ட7 அவ; அைறo. உணைவ எgJ?0ெகா@ள ேவhgE ([ய தfைம0கான
வj\ைறகைள1 பா;0கmE).
உ8க@ அைறைய n2g ெவGேயற ேவh^o5>தா. ேநாHவாH1ப2டவpடE இ5>? 1.5
S2ட; ƒரJைத ைவJ"58க@.
ச>"1!க@ மCDE ெதாட;!கைளJ தn;0கmE.
மGைக ெபா52க@, ம5>?க@ மCDE <ற இ7wயைமயாத ெபா52கைள TgEபJ"ன;,
நhப;க@ அ.ல? nWேயாக ேசைவயா. உ8க@ e2g வாசr. ெபCD0ெகா@ள8க@.
உ8க@ ைககைள தவறாம. க„m8க@.
ேகா1ைபக@, கரh^க@ ேபா7ற சைமயலைற பாJ"ர8க@ மCDE e2g ெபா52கைள
ஒ5வ50ெகா5வ; ப9;>? ெகா@ள ேவhடாE. பய7பா2^CT1 <றT, இ>த ெபா52கைள சலைவ
இய>"ரJ". கவனமாக க„வmE அ.ல? ேசா1! மCDE தh…p. கவனமாக க„வmE.
?வாH அ.ல? க2^.uைறைய ஒ5வ50ெகா5வ; ப9;>? ெகா@ள ேவhடாE. உைட
[JதEெசHiE இய>"ரJ". உைடகைள, க2^. உைறகைள மCDE ?வாHகைள தவறாம.
க„வ ேவhgE.
ஆபJ?0Tpயவ;க@2, \^>தா., தfைம1பgJத1ப2ட காலJ". மCறவ;கGடX5>?
<p0க1பட ேவhgE. [ய-தfைம1பgJதu0கான வj\ைறகைள1 <7பCற ேவhgE.

./க- த^யாக வா_1தா,
•

O8க@ தfயாக வா‡>தா. மGைக ெபா52க@ மCDE <ற இ7wயைமயாத ெபா52கைள எ+கா:
ம5>?க@, TgEபJ"ன;, நhப;க@ அ.ல? nWேயாக ேசைவயா. உ8க@ e2g வாசr.
ெபCD0ெகா@Y8க@.

./க- ம8றவJக`டY ஒேர [(\, வ]%LMJக-, ஆனா, ேநாXவாX#ப(ட நபJ அ,ல
•
•
•
•
•
•

O8க@ கதmகைள ]ட0z^ய அைறைய தயா; பgJ" அ". இ5>? ெகா@ள ேவhgE,
அJ?ட7 அைறo. உணைவ எgJ?0ெகா@ள ேவhgE.
ச>"1!க@ மCDE ெதாட;!கைளJ தn;0கmE, ேதைவ1 ப2டா. ம2gேம அைறைய n2g
ெவGேயD8க@.
உ8க@ அைறைய n2g ெவGேயற ேவh^o5>தா. e2^. இ51பவ;கGடE இ5>? 1.5
S2ட; ƒரJைத ைவJ"58க@.
உ8க@ ைககைள தவறாம. க„m8க@.
உ8க@ ெசா>த TGயலைறைய1 பய7பgJ?8க@. இ? \^யாn2டா., கைடகG.
9ைட0க0z^ய 95Xநா`fைய0 ெகாhg ஒ‚ெவா5 பய7பா2^CT <றTE (ெதா2^,
மலசாைல, Tjய.ெதா2^) [JதE ெசHi8க@.
ேகா1ைபக@, கரh^க@ ேபா7ற சைமயலைற பாJ"ர8க@ மCDE e2g ெபா52கைள
ஒ5வ50ெகா5வ; ப9;>? ெகா@ள ேவhடாE. பய7பா2^CT1 <றT, இ>த ெபா52கைள
சலைவ இய>"ரJ". கவனமாக க„வmE அ.ல? ேசா1! மCDE தh…p. கவனமாக
க„வmE.
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•

?வாH அ.ல? க2^.uைறைய ஒ5வ50ெகா5வ; ப9;>? ெகா@ள ேவhடாE. உைட
[JதEெசHiE இய>"ரJ". உைடகைள, க2^. உைறகைள மCDE ?வாHகைள தவறாம.
க„வ ேவhgE.

./க- [(ைட H(@ ெவeேயற ேவf\D?1தா, (ேநாH பpேசா"0க அ.ல? ம5J?வp7
ஆேலாசைன ெபற):
•
•

Gகாதார gகO\ைய அKh/க-. இ? 9ைட0கn.ைல எ7றா., மCறவ;கGடX5>?
Tைற>தப2சE 2 S2ட; ƒரJைத ைவJ"58க@.
ெபா" ேபா%BவரTைதT தHJ%கi<. O8க@ ஆேரா09யமாக இ5>தா., உ8க@ `CŠ;"ைய
அ.ல? X"வh^ைய பய7பgJ?8க@, நட>? ெச.u8க@ அ.ல? டா0`ைய அைழ0கmE.

Gகாதார gகO\DY சSயான பயYபா@3
•
•
•
•
•
•

\க]^ைய1 ேபாgவதCT \7! சவ0காரE மCDE தh…p. அ.ல? 95Xநா`fைய0
ெகாhg ைககைள0 க„வmE.
]0T மCDE வாைய ]^மைற0TE வைகo. [காதார \க]^ைய கவனமாக ைவJ?, அைத
இD090 ெகா@Y8க@, இதனா. அ? \கJ"CT ெம?வாக ெபா5>?9ற?.
\க]^ைய1 ேபா2டmட7 அைதJ ெதாடா‹;க@. பய7பgJத1ப2ட [காதார \க]^ையJ
ெதாgE ஒ‚ெவா5 \ைறiE, எ.கா. கள2^ ைவJத?E, உ8க@ ைககைள சவ0காரE மCDE
தh…5ட7 அ.ல? 95Xநா`fiட7 ைககைள க„m8க@.
ஒ5 [காதார \க]^ைய 4 மs ேநரE அsயலாE.
ஒேரெயா5 பாn1!0கான [காதார \க]^கைள ShgE பய7பgJத0zடா?.
ஒேரெயா5 பாn1!0கான [காதார \க]^கைள ஒ‚ெவா5 பய7பா2^CTE <றTE அவCைற
அகCwய உடேனேய T1ைபo. எwi8க@.

உ/க- ஆேரா%LயTைத கfகாK%கi<
•

உ8க@ உட.Wைலைய கhகாs0கmE: உட.நல0Tைறm, ேசா;m, காHyச., காHyச. TணE,
இ5ம., ெதாhைட ேநாH மCDE ]y[J "ணற. அ.ல? "•ெரன வாசைன மCDE [ைவ
"றf7 இழ1! ஆ9யைவ !"ய ெகாேரானா ைவரa ெதாCwo51பதCகான அwTwகளாக
இ50கலாE.

அjBjக- ேதாYjனா,
•
•
•

[ய தfைம1பgJ"0ெகாhg [ய தfைம0T வT0க1ப2ட வj\ைறகைள1 <7பCறmE.
தX‡ெமாjo. அைம>த அைனJ? \09ய தகவ.கைளiE O8க@ <7வ5E இைண1<7
]லE ெபCD0ெகா@ளலாE: http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads.
[காதாரJ?ைறo7 இைணயதளJ". ெகாேரானா ைவரa ேசாதைனைய ெசH?, \^>தா.
ம5J?வேசாதைனைய ெசHயmE.
உடன^யாக ஒ5 ம5J?வைர ெதாைலேப`o. ெதாட;!ெகா@ளmE. மாfல [காதார
ேசைவoனா. n"0க1ப2ட n"\ைறகG7 Ž@ O8க@ [ய
தfைம1பgJத1ப2^51பதாகmE, உ8கY0T அwTwக@ இ51பதாகmE அவ;கGடE
zD8க@. O8க@ XகmE ஆபJ?0Tpயவராக இ5>தா., அைத \7z2^ேய ெதாைலேப`o.
ம5J?வpடE அwய1பgJதmE.

Gய த^ைம#ப@TதRY ேபா" சOக ெதாடJ!க•

3

O8க@ இ1ேபா? தfைம1பgJத ேவh^o5>தாE, O8க@ அைனJ? ச]க ெதாட;!கைளiE
?h^0க ேவhgE எ7D அ;Jதம.ல: ெதாைலேப`, aைக1 ேபா7றவCw7 ]லE நhப;க@
மCDE TgEபJ"ன5ட7 ெதாட;<. இ58க@. உ8க@ அ•பவE, உ8க@ எhண8க@ மCDE
உண;mகைள1 பCw ேப[8க@.

காெணா& 'காதார *க+,-. ச0யான பய.பா4 https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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•

•

இ? உ8கY0T1 ேபா?மானதாக இ.லாn2டா. அ.ல? இ? உ8கY0T சாJ"யX.ைல
எ7றா.: உ8கY0T ஏேத•E கவைலக@, அyச8க@ அ.ல? `0க.க@ இ5>தா., 143
ெதாைலேப` எhைண அைழ0கmE (“Dargebotene Hand”). இ>த எhs. 24 மsேனர\E
இலவசமாக ஆேலாசைனக@ 9ைட0TE.
ேமuE தகவ.க@ www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch

ைககைள கkiத,4
•

•

O8கYE உ8கைளy [Cwi@ளவ;கYE Tைற>த? 20 nநா^கY0T சவ0காரE மCDE தh…p.
ைககைள தவறாம. க„வ ேவhgE. சவ0காரE மCDE தh…; 9ைட0கn.ைல எ7றா.,
உ8க@ ைககைள ஒ5 95Xநா`fயா. [JதE ெசH?, அைவ காH>"50TE வைர \„
ைகையiE 95Xநா`fயா. ேதHJ?0 ெகா@Y8க@. ைகக@ பா;ைவ0T அ„0காக
இ50TEேபா? சவ0காரE மCDE தh…; பய7பgJத1பட ேவhgE.
Tw1பாக உணm தயாp1பதCT \7•E <7•E, சா1<gவதCT \7•E <7•E,
கj1பைறைய1 பய7பgJ"ய<7•E, ைகக@ அ„0காக இ50TE ேபாெத.லாE.

த^ைம#ப@TதRY g\i
• 10 நா2கY0T1 <றT உ8கY0T எ>த அwTwகYE இ.ைல எ7றா., மாfல [காதார ேசைவ
உD"1பgJ"ய?E O8க@ ShgE அ7றாடவா‡0ைகைய ெதாடரலாE.
• "இ‚வாD எEைம நாE பா?காJ?0ெகா@ளலாE" நடவ^0ைககG7 [காதார n"க@ மCDE
நடJைத பp>?ைரகைள ெதாட;>? <7பCறmE: http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
• உ8க@ உட.நலJைத ெதாட;>? கhகாs0கmE. \த. அwTwக@ <>"iE ேதா7DE.

ெகாேரானா ைவரஸு%B எCராக ேம8ெகாfட நடவ\%கைககeY Oல< ஏ8ப(ட வ?வாX
இழ#$8கான இழ#q@
• இ?பCwய தகவ.கைள O8க@ Ž„@ள இைண1<7 ]லE அw>?ெகா@ளலாE:
www.bsv.admin.ch > Coronavirus: Massnahmen für Unternehmen, Arbeitnehmende,
Selbständigerwerbende und Versicherte > Entschädigung für Erwerbsausfall > Fragen und Antworten >
Entschädigung für Personen wegen einer Quarantänemassnahme.
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காெணா& ச0யாக ைக க67த8: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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