மத்திய சமஸ்டி அரச உள்நாட்டுத் திணைக்களம்
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சுகாதாரத்துணை சமஸ்டி அலுவலகம் BAG
ப ாதுச் சுகாதார வழிகாட்டல் பிரிவு

ககாவிட்-19: சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
அ. நீங்கள் பகாகரானா ணவரஸ் (SARS-CoV-2) இனால் ாதிக்கப் ட்டு ப ாசிடிவ் என்று
ரிகசாதிக்கப் ட்ட ஒரு ந ருடன் பநருங்கிய பதாடர்பில் இருந்திருப்பின், அல்லது
ஆ. நீங்கள் இறுதிப் 10 நாட்களுக்குள் அதிக ஆபத்தை விதைவிக்கும் தைரஸ் உள்ை இடத்தில்
ைங்கியிருந்ைால்
எடுக்கப் டகவண்டிய நடவடிக்ணககள்.
26.06.2021 இலிருந்து பசல்லு டியாகும்.

அ.

பகாகரானா ணவரஸ் இனால் கநாயுற்று இருப் தாக ரிகசாதணனயில் உறுதிப்
டுத்தப் ட்ட ஒரு ந ருடன் நீங்கள் பநருங்கிய பதாடர்பில் இருந்துள்ளீர்கள்.
பநருங்கிய பதாடர்பு என்ைால், நீங்கள் 15 நிமிடங்களுக்கு கமல் க ாதியளவு
ாதுகாப்புக் கவசம் இன்றி அவணர மிக அண்மித்து (1,5 மீட்டருக்கு உட் ட்ட
இணடத்தூரத்தில்) இருந்துள்ளீர்கள். இப் டி பதாடர்பில் இருந்த ப ாழுது
சம் ந்தப் ட்ட ந ர் பதாற்ணை ரப் க் கூடியதாக1 இருந்திருப்பின், நீங்கள் வீட்டில்
கட்டாயமாக சுய தனிணமப் டுத்தலுக்குட் டுத்தப் ட கவண்டும் (பதாடர்பு சுய
தனிணமப் டுத்தல்).

கநருங்கிய
கைாடர்பு

உங்களுக்கு கடந்த ஆறு மாதத்தினுள் ககாவிட் -19 ஏற் ட்டிருந்தால் (மருத்துவ சான்றிதழ் அல்லது
ஆய்வுகூட சான்று 2) அல்லது முழுணமயாக தடுப்பூசி க ாடப் ட்டிருந்தால், நீங்கள் சுய
தனிணமப் டுத்தலிலிருந்து விலக்களிக்கப் டுவீர்கள் 3. ஆயினும் நீங்கள் பதாடர்ந்தும் சுகாதார மற்றும்
நடத்ணத விதிகணள 4 கணடப்பிடிக்க கவண்டும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏற் டும் ட்சத்தில், உங்கணள
நீங்ககள தனிணமப் டுத்தலுக்கு உள் டுத்துவதுடன் ரிகசாதணனக்கும் உட் டுத்துங்கள்.
ஆ. நீங்கள் நாட்டினுள் நுதைைைற்கு முன்பான இறுதிப் 10 நாட்களுக்குள் அதிக ஆபத்தை
விதைவிக்கும் தைரஸ்5உள்ை இடத்தில் ைங்கியிருந்துள்ளீர்கள்.
நீங்கள் ைடுப்பூசி பபாடமல் இருந்ைால் அல்லது கடந்ை 6 மாைங்களுக்குள் ககாவிட்-19
பநாய் ஏற்பட்டு குணமதடந்ைதமக்கான அத்ைாட்சி இல்லாவிட்டால், நீங்கள்
நாடினுள்
சுவிசுக்குள் நுதைந்ை பின்னர் கட்டாயமாக உங்கதைத் ைனிதமப்படுத்திக் ககாள்ை
பிரயாணித்ைல்
பைண்டும். நீங்கள் உடனடியாக நாட்டிற்குள் நுதைந்ைதும் வீட்டிற்கு பநரடி ைழியாக
கெல்ல பைண்டும் அல்லது பைறு கபாருத்ைமான ைங்குமிடத்துக்குச் கெல்ல பைண்டும்.
(பார்க்கwww.bag.admin.ch/einreise). நீங்கள் நாட்டிற்குள் நுதைந்ை பின்னர் 10 நாட்களுக்கு
கைாடர்ந்து அங்பகபய ைங்கியிருக்க பைண்டும் (பயணத் ைனிதமப்படுத்ைல்).
அைைானம்: ைற்ெமயம் நீங்கள் உறுதிப்படுத்ைப்பட்ட அல்லது ெந்பைகிக்கப்படும் அதி தீவிரமான தைரஸ்
பரவியிருக்கும் ஒரு நாட்டிலிருந்து அல்லது ஒரு பிரபைெத்திலிருந்து சுவிசுக்குள் பயணித்ைால் இந்ை
பிரயாணத் ைனிதமப்படுத்ைல் விடுவிப்பு கெல்லுபடியாகாது.

1

அறிகுறிகள் ஆரம்பிக்கு முன் 2 நாட்களிலிருந்து 10 நாட்கள் வணர ஒரு ந ர் பதாற்ணை ஏற் டுத்தக்கூடியவராவர்.
பதாற்று ஏற்ப் ட்டதாக உறுதிப் டுத்தப் ட்டு 11 நாளிலிருந்து ஒருவர் குைமணடந்ததாக கருதப் டுகின்ைார்.
3
தடுப்பூசி க ாடப் ட்ட ந ர்களுக்கான சுய தனிணமப் டுத்தல் விலக்களிப்பு முழுணமயாக தடுப்பூசி க ாடப் ட்டதிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு
பசல்லு டியாகும்.
4
www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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BAG-ஆபத்ைான நாடுகளின் பட்டியல் 2. நாடுகள், அங்கு ஒரு அதி தீவிரமன தைரஸ் சுற்றிைருகின்றது

சுய தனிணமப் டுத்தலினூடாக ணவரஸ் உங்கள் வீட்டிலுள்ளவர்கள் மற்றும் ப ாதுமக்களுக்கு
பதாற்றிப் ரவுதணல நீங்கள் தடுகின்றீர்கள். ஏபனனில் இக் காலப் குதியில் நீங்கள்
பதாற்ைக்கூடியவராக இருக்கலாம். விகசட ஆ த்துள்ளவர்கணள4 நீங்கள் ாதுகாப் துடன் ணவரஸ்
இன் ரவல் கவகத்ணத குணைப் தற்கும் சுய தனிணமப் டுத்தல் மூலமாக நீங்கள் முக்கியமானபதாரு
ங்களிப்ண நல்குகின்றீர்கள்.
பகாகரானா

ணவரஸ் பதாற்றிப் ரவுவணத தவிர்ப் தற்கு எவ்வாைான முன்கனற் ாட்டு நடவடிக்ணககணள
ணவரஸ்
நீங்கள் சுய தனிணமப் டுத்தலின் ப ாழுது எடுக்க கவண்டுபமன் ணத கீழ்வரும் அறிவுறுத்தல்கள்
உங்களுக்கு காண்பிக்கின்ைன. பகாகரானா ணவரஸ் ற்றிய எல்லா முக்கிய தகவல்கணளயும் நீங்கள் கீழுள்ள
இணையத்தளப் க்கத்திலிருந்து ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள், www.bag.admin.ch/coronavirus-de.

சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு எடுக்கும் காலம்
 பதாடர்பு சுய தனிணமப் டுத்தல்: ப ாசிடிவ் என்று ரிகசாதிக்கப் ட்ட ந ருடன் நீங்கள் கணடசியாக
பதாடர்பு ணவத்திருந்ததிலிருந்து சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு எடுக்கும் காலம் 10 நாட்களாகும்.

யை சுய தனிணமப் டுத்தல்: சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு எடுக்கும் காலம் 10 நாட்களாகும் என் துடன்
இது சுவிஸ் நாட்டினுள் பிரயாணித்து வந்தவுடன் ஆரம்பிக்கின்ைது. நீங்கள் அதிகூடிய பதாற்று
அ ாயமின்றிய நாபடான்றிலிருந்து அல்லது பிரகதசத்தினூடாக இந் நாட்டினுள் யணித்து
வந்திருப்பின், ப ாறுப்புவாய்ந்த மாநில அரச அதிகாரிகள் சுய தனிணமப் டுத்தல் காலம் எவ்வளவு
என் தணன அந்த நாட்டில் அல்லது பிரகதசத்தில் தங்கியிருந்த காலத்ணதப் ப ாறுத்து கணிப்பிடலாம்.
 சுய தனிணமப் டுத்தலின் 7 வது நாளன்று உங்கணள நீங்கள் ரிகசாதணனக்குட் டுத்தும் ட்சத்தில் இத்
தனிணமப் டுத்தல் காலப் குதிணய விதிவிலக்களித்தலுக்கப் ால் 7,குணைக்க முடியும் (SARS-CoV-2 க்கான
பீசீஆர் ரிகசாதணன அல்லது எதிர்மணைமர ணு விணரவு ரிகசாதணன). ரிகசாதணனப் ப றுக று
பநகடிவ் ஆக (எதிர்மணையாக) இருக்கும் ட்சத்தில் சுய தனிணமப் டுத்தல் நிறுத்தப் ட முடியும்.
ஆயினும், சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு உட் டுத்தப் ட்ட காலம் முடிவணடயும் வணர, அதாவது 10 வது
நாள் வணர, உங்கள் வீட்டிற்கு பவளிகய பசல்லும் ப ாழுது முகக்கவசம் அணியவும்,
மற்ைவர்களுக்கிணடகய 1.5 மீட்டர் தூரத்ணத க ணுவதற்கும் நீங்கள் கடணமப் ட்டுள்ளீர்கள். தவிரவும்
எதிர்மணையான ப றுக று ப ாறுப்புவாய்ந்த மாநில அரச அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பிணவக்கப் டல்
கவண்டும். தயவு பசய்து உங்கள் மாநிலத்தின் விகசட அறிவுறுத்தல்கணள கவனிக்கவும். ப றுக று
ப ாசிடிவாக இருக்கும் ட்சத்தில், தனிணமப் டுத்தலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் பசல்லு டியாகின்ைன
( www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene ஐ ார்க்கவும்).
 குறிப்பிட்ட சில சந்தர்ப் ங்களில் ரிகசாதணன ஒன்று6 வது நாளுக்கு முன் கமற்பகாள்ளப் ட
கவண்டுபமன மருத்துவரினால் ரிந்துணரக்கப் ட முடியும். இவ்வாைான ரிகசாதணன மூலம் சுய
தனிணமப் டுத்தல் குணைக்கப் டுவதற்கு சாத்தியமில்ணல
சமூக மற்றும் பதாழில் ரீதியாக பிரித்பதடுத்தல்
 மற்ணைய ந ர்களுடனான பதாடர்புகள் யாவற்ணையும் தவிர்த்துக்பகாள்ளுங்கள். சுய
தனிணமப் டுத்தலில் இருப் வர்கள் மற்றும் உங்களுடன் ஒகர வீட்டில்
இருப் வர்களாயின், விதிவிலக்களிக்கப் ட்டுள்ளது. எப் டியாயினும், உங்களுடன்
சுகாதார – மற்றும்
நடத்ணத விதிகள்
பதாடர்பில் இருக்கும் ந பராருவருக்கு அறிகுறிகள் ஏற் ட்டு அவர் ப ாசிடிவ் என
ரிகசாதிக்கப் டும் ட்சத்தில் உங்கள் சுய தனிணமப் டுத்தல் நீடிக்கப் டுபமன் ணத
நீங்கள் கவனத்தில் பகாள்ளுங்கள்.
 சுகாதார மற்றும் நடத்ணத விதிகணள பின் ற்றுங்கள்: www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
நீங்கள் ப ாசிடிவ் ஆக ரிகசாதிகப் ட்ட ந ருடன் ஓகர வீட்டில் வசிக்கும் ட்சத்தில்
(பதாடர்பு சுய தனிணமப் டுத்தல் )
 ப ாசிடிவ் ஆக பகாகரானா ணவரஸ் இனால் ரிகசாதிகப் ட்ட ந ர் தனிகய
பூட்டப் டக்கூடிய ஒரு அணையில் இருக்க கவண்டுபமன் துடன் உைணவயும்
தனிணமப் டுத்தல்
இவ் அணையில் இருந்தவாகை உட்பகாள்ளகவண்டும். (தனிணமப் டுத்தல் ற்றிய
ற்றிய அறிவுறுத்தல்
அறிவுறுத்தணல ார்க்கவும் www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene).
 ப ாசிடிவ் ஆக ரிகசாதிக்கப் ட்ட ந ர் தனது அணைணய விட்டு பவளிகயை கவண்டியிருப்பின்,
நீங்ககள் 1,5 மீட்டர் இணடபவளிணய கணடப்பிடிப் துடன் முகக்கவசத்ணதயும் அணியுங்கள்.
 எல்லா அணைகளுக்கும் ஒழுங்காகவும் அடிக்கடியும் காற்கைாட்டத்ணத ஏற் டுத்துங்கள்.
 சகல வித பதாடர்புகணளயும் (மற்ைவர்கள்) உங்கணள வந்து ார்ப் ணதயும் தவிர்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.
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 உைவுப்ப ாருட்கள் மற்றும் தவிர்க்கமுடியாத ப ாருட்கள், உதாரைமாக மருந்துப்ப ாருட்கள்
க ான்ைவற்ணை குடும் அங்கத்தவர்கள், நண் ர்கள் அல்லது நடமாடும் வழங்குனர் கசணவ மூலமாக

உங்கள் வீட்டு வாசல் வணர வழங்குமாறு ஒழுங்கு பசய்யுங்கள்.
 ணககணள ஒழுங்காகவும் அடிக்கடியும் கழுவுங்கள்.
 நீங்கள் ாவிக்கும் வீட்டுப்ப ாருட்களாகிய ாத்திரங்கள், கண்ைாடிக் குவணளகள், குவணளகள்,

அல்லது சணமயலணைச் சாமான்கள் க ான்ைவற்ணை மற்ையவர்களுடன் கிர்ந்து பகாள்ள கவண்டாம்.
கமற் டி ப ாருட்கணள ாவணனயின் பின் ாத்திரங்கள் கழுவும் பமசினில் அல்லது தண்ணீர் மற்றும்
சவர்க்காரத்தினால் நன்கு கழுவவும்.
 ணகத் துவாய்கள் மற்றும் டுக்ணக விரிப்புக்கணள மற்ைவர்களுடன் கிர்ந்து பகாள்ளாதீர்கள்.
 விகசட ஆ த்துக்குரிய ந ர்கள் சுய தனிணமப் டுத்தல் காலத்தில் மற்ணைய ந ர்களிளிருந்து
முடியுமாயின் பிரிந்து இருக்க கவண்டும்.
நீங்கள் தனிகய வசிக்கும் ட்சத்தில்
 உைவுப்ப ாருட்கள் மற்றும் தவிர்க்கமுடியாத ப ாருட்கள், உதாரைமாக மருந்துப்ப ாருட்கள்
க ான்ைவற்ணை குடும் அங்கத்தவர்கள், நண் ர்கள் மற்றும் அல்லது நடமாடும் வழங்குனர் கசணவ
மூலமாக உங்கள் வீட்டு வாசல் வணர வழங்குமாறு ஒழுங்கு பசய்யுங்கள்.
நீங்கள் பகாகரானா ணவரஸ் இனால் ப ாசிடிவ் இல்ணல என்று ரிகசாதிகப் ட்ட மற்ணைய ந ர்களுடன்
ஓகர வீட்டில் வசிக்கும் ட்சத்தில்
 பூட்டப் டக்கூடிய ஒரு அணையில் நீங்கள் தனிகய இருக்கக் கூடியவாறு ஏற் ாடுகணளச் பசய்து
உைவுகணளயும் இவ் அணையில் இருந்தவாகை உட்பகாள்ளளுங்கள் .
 சகல வித பதாடர்புகணளயும் (மற்ைவர்கள்) உங்கணள வந்து ார்ப் ணதயும் தவிர்த்துக் பகாள்வதுடன்,
அவசியமாயின் மட்டும் அணைணய விட்டு பவளிகயறுங்கள்.
 உங்கள் அணைணய விட்டு பவளிகயை கவண்டியிருப்பின், (முகக்) கவசம்7ஒன்ணை அணியுங்கள்.
 எல்லா அணைகளுக்கும் அடிக்கடியும் ஒழுங்காகவும் காற்கைாட்டத்ணத ஏற் டுத்துங்கள்
 உங்கள் ணககணள அடிக்கடியும் ஒழுங்காகவும் கழுவுங்கள்.
 உங்களுக்பகன தனியான குளியலணைணய ாவியுங்கள். இது சாதியமில்ணல எனில், ஒவ்பவாரு தடணவ
ாவித்த பின்பும் ப ாதுவான சுகாதார வசதிகணள (குளியலணை, மலசலகூடம், ணககழுவும் பதாட்டி)
சாதாரை வர்த்தக நிணலயங்களில் கிணடக்கும் சுத்தம் பசய்யும் ப ாருட்களினால் சுத்திகாரியுங்கள்.
 நீங்கள் ாவிக்கும் வீட்டுப்ப ாருட்களாகிய ாத்திரங்கள், கண்ைாடிக் குவணளகள், குவணளகள்,
அல்லது சணமயலணைச் சாமான்கள் க ான்ைவற்ணை மற்ைவர்களுடன் கிர்ந்து பகாள்ள கவண்டாம்.
கமற் டி ப ாருட்கணள ாவணனயின் பின்னர் ாத்திரங்கள் கழுவும் பமசினில் அல்லது தண்ணீர்
மற்றும் சவர்க்காரத்தினால் நன்கு கழுவவும்.
 ணகத் துவாய்கள் மற்றும் டுக்ணக விரிப்புக்கணள மற்ைவர்களுடன் கிர்ந்து பகாள்ளாதீர்கள்.
நீங்கள் வீட்டிலிருந்து பவளிகயைகவண்டியிருப்பின் (ஒரு மருத்துவருடன் கலந்துணரயாடுவதற்கு):
 முகக்கவசம்3 ஒன்ணை அணியுங்கள்.
 ப ாதுப் க ாக்குவரத்து சாதனங்கணள தவிர்த்துக் பகாள்ளுங்கள். உங்கள் கதகாகராக்கியம்
இடமளிக்கும் ட்சத்தில், உங்கள் கார், அல்லது கவகலா ஐ ாவியுங்கள், கால் நணடயாக பசல்லுங்கள்
அல்லது ஒரு டாக்ஸி ஐ அணழயுங்கள்.
முகக்கவசத்ணத சரியாகப் ாவித்தல்
 முகக்கவசத்ணத க ாடு முன் உங்கள் ணககணள தண்ணீர் மற்றும் சவர்க்காரத்தினால்
கழுவுங்கள் அல்லது கிருமி நாசினி ஒன்ரினால் சுத்தம் பசய்யுங்கள்.
 மூக்கு மற்றும் வாணய மூடக்கூடியவாறு முகக்கவசத்ணத அணிவதுடன் அது முகத்தில்
இறுக்கமாக இருக்கக் கூடியவாறு ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.
 முகக்கவசத்ணத அணிந்தவுடன், பின்னர் அணத பதாடாதீர்கள். ாவிக்கப் ட்ட
முகக்கவசத்ணத பதாட்ட ஒவ்பவாரு தடணவயும், உதாரைமாக அணத கழற்றி எடுக்கும்
ப ாழுது ணககணள தண்ணீர் மற்றும் சவர்க்காரத்தினால் நன்கு கழுவுங்கள் அல்லது கிருமி
நசாசினினால் சுத்திகரியுங்கள்.
 சுகாதார முகக் கவசபமான்று ஆகக் கூடியது 4 மணித்தியாலங்கள் அணிந்திருக்க முடியும்.
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 தயவு பசய்து வி ரமான யன் ாட்டுக் குறிப்புகளுக்கு www.bag.admin.ch/masken இன் கீழ் Korrekter
Umgang ஐ ார்க்கவும்.

உங்கள் கதகாகராக்கிய நிணலணய கண்காணித்துக் பகாள்ளுங்கள்
 உங்கள் கதகாகராக்கிய நிணலணய கண்காணித்துக் பகாள்ளுங்கள்: உடல்நலக்குணைவு, கசார்வு,
காய்ச்சல், காய்ச்சல் க ான்ை உைர்வு, இருமல், பதாண்ணட வலி, மூச்சுத் திைைல் அல்லது திடீபரன
ஏற் டும் வாசணன இழப்பு மற்றும் / அல்லது சுணவ இழப்பு க ான்ைன பகாகரானா ணவரஸுடன்
பதாடர்புணடய பதாற்றுகநாய்க்கான அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
அறிகுறிகள் ஏற் டும் ட்சத்தில்
 உங்கணள நீங்கள் தனிணமப் டுத்தலுக்குட் டுத்தி தனிணமப் டுத்தலுக்கு பசல்லு டியாகும்
அறிவுறுத்தல்கணளப் பின் ற்றுங்கள். இது ற்றிய அவசியமான சகல தகவல்கணளயும் நீங்கள் இங்கக
ப ற்றுக்பகாள்ளலாம், www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene.
 உடனடியாக ஒரு மருத்துவணர பதாணலக சியில் அணழக்கவும். நீங்கள் சுய தனிணமப் டுத்தலில்
இருப் தாகவும் உங்களுக்கு அறிகுறிகள் உள்ளதாகவும் கூறுங்கள். நீங்கள் விகசட ஆ த்தாக
உள்ளவர்களில் ஒருவராக இருந்தால், பதாணலக சியில் இணதப் ற்றியும் கூட உங்கள் மருத்துவரிடம்
பதரிவிக்கவும்.
சுய தனிணமப் டுத்தலின் க ாது சமூகத் பதாடர்புகள்
 நீங்கள் இப்க ாது சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு பசல்ல கவண்டியிருந்தாலும் கூட, சகல
சமூக பதாடர்புகணளயும் நிறுத்த கவண்டும் என்றில்ணல: பதாணலக சி, ஸ்ணகப்
க ான்ைவற்றின் மூலம் நண் ர்கள் மற்றும் குடும் அங்கத்தவர்களுடன் பதாடர்பில்
இருங்கள். உங்கள் அனு வம், சிந்தணனகள் மற்றும் உைர்வுகணளப் ற்றி க சுங்கள்.
 இது உங்களுக்கு க ாதுமானதாக இல்லாவிட்டால் அல்லது சாத்தியமில்ணல என்ைால்:
Dureschnufe
உங்களுக்கு ஏதாவது கவணலகள், அச்சங்கள் அல்லது பிரச்சணனகள் இருக்கும் ட்சத்தில்,
143 ஐ அணழக்கவும் («உதவிக் கரம்»). இத் பதாணலக சி எண்ணின் கீழ் இரு த்திநான்கு மணிகநரமும்
இலவசமாக ஆகலாசணன வழங்க பதாடர்பு ந ர்கள் இருப் ர். .
 கமலதிக தகவல்கணள ஒன்ணலன் இல் www.dureschnufe.ch இன் கீழ் ப ற்றுக் பகாள்ளலாம்.

ணககணள அடிக்கடி நன்கு கழுவவும்8
 நீங்களும் உங்கள் சுற்ைாடலில் உள்ளவர்களும் ணககணள சவர்க்காரமம் க ாட்டு தண்ணீரில் குணைந்த
ட்சம் 20 வினாடிகளுக்கு நன்கு கழுவ கவண்டும். சவர்க்காரம் மற்றும் தண்ணீர் கிணடக்கவில்ணல
என்ைால், ஒரு ணக கிருமிநாசினிணய யன் டுத்தி ணக உலரும் வணர உங்கள் முழுக் ணககளிலும்
திரவத்ணத கதய்த்து ணககணள சுத்தம் பசய்யுங்கள். ணககள் பவளிப் ார்ணவக்கு அழுக்காக
இருக்கும்க ாது சவர்க்காரம் மற்றும் தண்ணீணரப் யன் டுத்த கவண்டும்.
 விகசடமாக உைவு தயாரிப் தற்கு முன்னும் பின்னும், சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும்,
கழிப் ணைணயப் யன் டுத்திய பின்னும், உங்கள் ணககள் அழுக்காக இருக்கும் க ாபதல்லாம்.
12 வயதுக்குட் ட்ட குழந்ணதகள் மற்றும் ப ற்கைார்களுக்கான தனிணமப் டுத்தல்
 அடிப் ணடயில், சுய தனிணம டுத்தலுக்கான ஒழுங்கு விதிகள் குழந்ணதகள் மற்றும்
ப ற்கைார்களுக்கும் கூட ப ாருந்தும்.
 சுய தனிணமப் டுத்தலின் க ாது குழந்ணத குடும் த்திற்கு பவளிகய யாருடனும் எந்த பதாடர்
யும்
ணவத்திருத்தலாகது.
 குழந்ணத மட்டுகம சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு உப் டுத்த ட்டிருந்தால், மற்ை குடும்
உறுப்பினர்களுடனான பதாடர்பு முடியுமான வணர குணைக்கப் ட கவண்டும். இந்த
நடவடிக்ணகயானது ஓரளவு நணடமுணைச் சாத்தியமாகும் என் துடன், உதாரைமாக வயணதப்
ப ாறுத்தது. குழந்ணதயின் கதணவகள் கவனத்தில் எடுத்துக்பகாள்ளப் டுதல் முக்கியமாகும்,
விகசடமாக சிறிய குழந்ணதகளின் கதணவகள்.
 குடும் த்திற்கு பவளிகய உள்ளவர்களுடன் பதாடர்பு இல்லாமல் சுய தனிணமப் டுத்தலிலுள்ள
குழந்ணதகளுக்கு குறுகிய புதிய காற்று அத்தியாயங்கள் சாத்தியமாகும்.
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 தாய் அல்லது தந்ணதயில் ஒருவர் மட்டும் சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு உட் ட்டிருந்து குழந்ணத
அவ்வாறு இல்லாவிட்டால், தனிணமப் டுத்தலில் இல்லாத மற்ைய ப ற்கைார் குழந்ணதக்கு இக்காலப்
குதியில் ராமரிப்ண வழங்க கவண்டும் என் துடன் இவகர குழந்ணதயின் முக்கிய
ராமரிப் ாளராக பசயற் ட கவண்டும்.
 ப ற்கைார் இருவரும் சுய தனிணமப் டுத்தலில் இருந்து குழந்ணத அவ்வாறு இல்ணல என்ைால்,
குழந்ணதயின் வயது மற்றும் சாத்தியக்கூறுகணளப் ப ாறுத்து கமற்பகாண்டு எடுக்கும் நணடமுணை
அணமகின்ைது. பவளியிலிருந்தான ராமரிப்ண ஒழுங்கணமக்க முடியாதிருந்து, ப ற்கைாணர
கநாக்கிய சுகாதார மற்றும் நடத்ணத விதிகளுக்ககற் குழந்ணத தனது அன்ைாட வாழ்க்ணகணய
ஒருங்கிணைக்க முடியாத ட்சத்தில், குழந்ணதணயயும் சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு அணழத்துச்
பசல்வது குறித்து கவனம் பசலுத்தப் ட கவண்டும்.
 ப ற்கைாரில் ஒருவர் தனிணமப் டுத்தல் காரைமாக ஒரு குழந்ணத சுய தனிணமப் டுத்தலுக்கு
உட் ட்டிருந்தால், குழந்ணத ககாவிட்-19 இன் எந்த அறிகுறிகணளயும் காட்டாவிட்டால், ப ற்கைார்
தனிணமப் டுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப் டும் அகத கநரத்தில் குழந்ணதயும் கூட சுய
தனிணமப் டுத்தலிருந்து விடுவிக்கப் ட முடியும். குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிணலகளில், சுய
தனிணமப் டுத்தலிலிருந்து விடுவிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் குழந்ணதணய ரிகசாதிக்குமாறு
ப ாறுப் ான மாநில அரச அதிகாரிகள் உத்தரவிட முடியும்.
சுய தனிணமப் டுத்தலின் பின்
 சுகாதார மற்றும் நடத்ணத விதிகணள பதாடர்ந்தும் பின் ற்றுங்கள்: www.bag-coronavirus.ch.
 உங்கள் கதகாகராக்கிய நிணலணய பதாடர்ந்தும் கண்காணியுங்கள். முதலில் கதான்றும்

அறிகுறிகள் சிலகவணளகளில் சுய தனிணமப் டுத்தலின் பின்னர் கதான்ைலாம்.
 உங்களுக்கு இதுவணர தடுப்பூசி க ாடவில்ணலபயனில், தடுப்பூசிணயப் ற்றி சிந்தித்துப்
ாருங்கள்.

பிரச்சாரம்

பகாகரானா ணவரஸுக்கு எதிரான நணடமுணையின் ப ாழுது ஏற் டும் வருமான
இழப்புக்கான நட்டஈடு
 இது ற்றிய தகவல்கணள சமூகக் காப்புறுதிகளுக்கான மத்திய சமஸ்டி அலுவலகத்தின்
(BSV) Webseite இணையத் தளத்தில் (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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