��ஸ் �ட்டைமப் �EDI
�காதாரப் �ரி� BAG
ெபா� �காதார �ைற

ேகா�த் 19: �ய தனிைமப் ப�த்த�க்கான
வ��ைறகள்
பா�க் கப் பட்ட ஒ�வ�டன் (SARS-CoV-2 உள் ளவ�டன்)
நீ ங் கள் ெந�ங் �ய ெதாடர்� ெகாண்��ந் தால்
அல் ல� ேநாய் த்ெதாற் � அ�கமாக உள் ள ஒ�
நா� அல் ல� �ரேதசத்���ந் �
��ட்சர்லாந் �ற் �ள் �ைழந் த �ற� என்ன
ெசய் ய ேவண்�ம்
��ப் �க்கப் பட்ட தகவல் கள் 12.09.2020
��ய ெகாேரானா ைவரஸால் பா�க்கப் பட்ட ஒ� நப�டன் ெந�ங் �ய
ெதாடர்�ல் இ�ந்�ள் ளர
ீ ்கள் மற் �ம் அவர்களின் ேநாய் ஒ� ஆய் வகத்�ல்
உ�� ெசய் யப் பட்ட�ெந�க்கமான ெதாடர்� என்ப� நீ ங் கள் .
) பா�க்கப் பட்ட நப�டன்1.5 �ட்ட�க்�ம் �ைறவாக 15 (நி�டங் க�க்�ம்
ேமலாக பா�காப் � �காதார �க��) அல் ல� ப்ெளக்��ளாஸ் பலகம்
ேபான்ற உடல் தைட( இல் லாமல் இ�ந்��க்��ர்கள் என்பதா�ம் இந்த .
நபர் ஒேர ேநரத்�ல் ெதாற் �ேநாயா பரப்� இ�ந்தால் 1, நீ ங் கள் 10
ெபா�ப்பான மானில .நாட்க�க்� �ட்�ேல தனிைமப் ப�த்த ேவண்�ம்
�காதார ேசைவ உங் கைளத் ெதாடர்�ெகாண்� ேமல�க தகவல் கைள�ம்
வ��ைறகைள�ம் வழங் �ம் .
நீ ங் கள் கடந் த 10 நாட்களாக ெதாற் � அபாயம் உள் ள ஒ� நா� அல் ல�
ப���ல் இ�ந் � தற் ேபா� ��ட்சர்லாந் �ற் �ப் பயணிக்��ர்கள் .
நாட்�ற் �ள் �ைழந்த�டன் ேநராக உங் கள் �ட்�ற் � அல் ல�
ெபா�த்தமான தங் �ம் ���க�க்� ெசல் ல நீ ங் கள்
கடைமப் பட்�ள் ளர
ீ ்கள் . 10 நாட்கள் ெதாடர்ந்� நிரந்தரமாக அந்த
����ல் வ�க்க ேவண்�ம் (தனிைமப்ப�த்தல் ) மற் �ம் இரண்�
நாட்க�க்�ள் உங் கள� கன்ேடானல் அ�காரத்ைத ெதாடர்� ெகாள் ள
ேவண்�ம் (கன்ேடானல் அ�காரிகளின் ெதாடர்� பட்�யைலப் �ன்வ�ம்
இைணப் �ல் www.bag.admin.ch/einreise காண்க). இந்த அ�காரத்�ன்
வ��ைறகைளப் �ன்பற் ற�ம் . தனிைமப் ப�த்த�ன் ெசல�கைள
பயணியாளர்கேள ஏற் க ேவண்�ம் .

1 ஒ� நபர் அ���கைளக் ெகாண்��க் �ம் ேபா�ம் , இந் த அ���கள் ேதான்�வதற் � 48 மணி ேநரத்�ற் � �ன்�ம்

ெதாற் �ேநாைய பரப் பலாம் .

2

65 வய�ற் � ேமற் பட்டவர்கள் மற் �ம் உயர் இரத்த அ�த்தம் , நீ ரி�� ேநாய் , இ�தய ேநாய் கள் , �வாச ேநாய் கள் ,
�ற் �ேநாய் அல் ல� ேநாெய�ர்ப்� மண்டலத்ைத பல�னப் ப�த்�ம் ேநாய் கள் / ��ச்ைசகள் , உடல் ப�மன் தரம் III
(morbid, BMI ≥40 �ேலா / m2)

Tamilisch / tamoul / tamil / த�ழ்
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�ய தனிைமப் ப�த்தல் உங் கள் �ட்��ள் ளவர்க�க்�ம் ெபா� மக்க�க்�ம்
ைவரஸ் பரவாமல் இ�க்க அ�கம் உத�ம் . இந்த ேநரத்�ல் உங் க�க்�ம்
ேநாய் ெதாற் றலாம் . �ய தனிைமப் ப�த்த�டாக, ��ப் பாக ஆபத்�க்�ரிய
மக்கைளப் பா�காப் பதற் �ம் ைவர�ன் பரவைலக் �ைறப் பதற் �ம் நீ ங் கள்
ஒ� �க்�ய பங் களிப் ைபச் ெசய் ��ர்கள் .
ைவரஸ் பர�வைதத் த�ர்ப்பதற் � �ய தனிைமப் ப�த்த�ன் ேபா� என்ன
நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம் என்பைத �ன்வ�ம் வ��ைறகள்
உங் க�க்�க் எ�த்���க்�ம் .��ய ெகாேரானா ைவரஸ் பற் �ய அைனத்�
�க்�ய தகவல் கைள�ம் ��ஸ் �ட்டைமப் � �காதாரப்�ரி�ன் (BAG)
இைணயதளத்�ல் காணலாம் : http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus. (ெஜர்மன்,
�ரஞ் �, இத்தா� மற் �ம் ஆங் �லத்�ல் ).
உங் கள் ெமா��ல் அைமந்த தகவலட்ைடைய www.bag.admin.ch/neues-coronavirusdownloads இல் ெபற் �க்ெகாள் ளலாம் .
ச�கம் மற் �ம் ெதா��ல் இ�ந் � �ரிந் ��த்தல்
•

•

•

•

10 நாட்கள் �ட்�ல் அல் ல� ெபா�த்தமான ஒ� ����ல் இ�ங் கள்
(ெதாற் �ய நப�டன் கைட�யாக ெதாடர்�ல் இ�ந்த நாள் அல் ல�
உங் கள் நாட்�ற் �ள் �ைழந்த நாள் �தல் ).
மற் றவர்க�டன் எந்த ெதாடர்ைப�ம் த�ர்க்க�ம் . இ�
தனிைமப்ப�த்தப் பட்டவர்கள் மற் �ம் உங் க�டன் ஒேர �ட்�ல்
வ�ப் பவர்க�க்� ெபா�ந்தா�.
"இவ் வா� எம் ைம நாம் பா�காத்�க்ெகாள் ளலாம் " நடவ�க்ைககளின்
�காதார ��கள் மற் �ம் நடத்ைத பரிந்�ைரகைள �ன்பற் ற�ம் :
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
எ�ர்மைறயான �.�.ஆர் ேசாதைன�ன் ��� �ய தனிைமப் ப�த்த�ன்
காலத்ைத (10 நாட்கள் ) �ைறக்கா�.

நீ ங் கள் (மற் �ம் �றர்) ேநாய் வாய் ப் பட்ட நப�டன் ஒேர �ட்�ல்
வ�த்�வந் தால்
•

•
•
•

•

ேநாய் வாய் ப் பட்டவர் கத�கைள �டக்��ய அைறைய தயார் ப�த்�
இ�ந்� ெகாள் ள ேவண்�ம் , அத்�டன் அவர் அைற�ல் உணைவ
எ�த்�க்ெகாள் ள ேவண்�ம் (�ய தனிைமக்கான வ��ைறகைளப்
பார்க்க�ம் ).
உங் கள் அைறைய �ட்� ெவளிேயற ேவண்���ந்தால்
ேநாய் வாய் ப் பட்டவரிடம் இ�ந்� 1.5 �ட்டர் �ரத்ைத ைவத்��ங் கள் .
சந்�ப் �கள் மற் �ம் ெதாடர்�கைளத் த�ர்க்க�ம் .
மளிைக ெபா�ட்கள் , ம�ந்�கள் மற் �ம் �ற இன்�யைமயாத
ெபா�ட்கைள ��ம் பத்�னர், நண்பர்கள் அல் ல� �நிேயாக ேசைவயால்
உங் கள் �ட்� வாச�ல் ெபற் �க்ெகாள் ளங் கள் .
உங் கள் ைககைள தவறாமல் க��ங் கள் .
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•

•

•

ேகாப் ைபகள் , கரண்�கள் ேபான்ற சைமயலைற பாத்�ரங் கள் மற் �ம்
�ட்� ெபா�ட்கைள ஒ�வ�க்ெகா�வர் ப�ர்ந்� ெகாள் ள ேவண்டாம் .
பயன்பாட்�ற் �ப் �ற�, இந்த ெபா�ட்கைள சலைவ இயந்�ரத்�ல்
கவனமாக க�வ�ம் அல் ல� ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீரில் கவனமாக
க�வ�ம் .
�வாய் அல் ல� கட்�ல் �ைறைய ஒ�வ�க்ெகா�வர் ப�ர்ந்� ெகாள் ள
ேவண்டாம் . உைட �த்தம் ெசய் �ம் இயந்�ரத்�ல் உைடகைள, கட்�ல்
உைறகைள மற் �ம் �வாய் கைள தவறாமல் க�வ ேவண்�ம் .
ஆபத்�க்�ரியவர்கள் 2, ��ந்தால் , தனிைமப் ப�த்தப் பட்ட காலத்�ல்
மற் றவர்களிட��ந்� �ரிக்கப் பட ேவண்�ம் . �யதனிைமப்ப�த்த�க்கான வ��ைறகைளப் �ன்பற் ற ேவண்�ம் .
1

நீ ங் கள் தனியாக வாழ் ந் தால்
•

நீ ங் கள் தனியாக வாழ் ந்தால் மளிைக ெபா�ட்கள் மற் �ம் �ற
இன்�யைமயாத ெபா�ட்கைள எ+கா: ம�ந்�கள் , ��ம் பத்�னர்,
நண்பர்கள் அல் ல� �நிேயாக ேசைவயால் உங் கள் �ட்� வாச�ல்
ெபற் �க்ெகாள் �ங் கள் .

நீ ங் கள் மற் றவர்க�டன் ஒேர �ட்�ல் வ�க்��ர்கள் , ஆனால்
ேநாய் வாய் ப் பட்ட நபர் அல் ல
•

•
•
•
•

•

•

நீ ங் கள் கத�கைள �டக்��ய அைறைய தயார் ப�த்� அ�ல் இ�ந்�
ெகாள் ள ேவண்�ம் , அத்�டன் அைற�ல் உணைவ எ�த்�க்ெகாள் ள
ேவண்�ம் .
சந்�ப் �கள் மற் �ம் ெதாடர்�கைளத் த�ர்க்க�ம் , ேதைவப் பட்டால்
மட்�ேம அைறைய �ட்� ெவளிேய�ங் கள் .
உங் கள் அைறைய �ட்� ெவளிேயற ேவண்���ந்தால் �ட்�ல்
இ�ப் பவர்களிடம் இ�ந்� 1.5 �ட்டர் �ரத்ைத ைவத்��ங் கள் .
உங் கள் ைககைள தவறாமல் க��ங் கள் .
உங் கள் ெசாந்த �ளியலைறையப் பயன்ப�த்�ங் கள் . இ�
��யா�ட்டால் , கைடகளில் �ைடக்கக்��ய ���நா�னிையக்
ெகாண்� ஒவ் ெவா� பயன்பாட்�ற் � �ற�ம் (ெதாட்�, மலசாைல,
��யல் ெதாட்�) �த்தம் ெசய் �ங் கள் .
ேகாப் ைபகள் , கரண்�கள் ேபான்ற சைமயலைற பாத்�ரங் கள் மற் �ம்
�ட்� ெபா�ட்கைள ஒ�வ�க்ெகா�வர் ப�ர்ந்� ெகாள் ள ேவண்டாம் .
பயன்பாட்�ற் �ப் �ற�, இந்த ெபா�ட்கைள சலைவ இயந்�ரத்�ல்
கவனமாக க�வ�ம் அல் ல� ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீரில் கவனமாக
க�வ�ம் .
�வாய் அல் ல� கட்�ல் �ைறைய ஒ�வ�க்ெகா�வர் ப�ர்ந்� ெகாள் ள
ேவண்டாம் . உைட �த்தம் ெசய் �ம் இயந்�ரத்�ல் உைடகைள, கட்�ல்
உைறகைள மற் �ம் �வாய் கைள தவறாமல் க�வ ேவண்�ம் .
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நீ ங் கள் �ட்ைட �ட்� ெவளிேயற ேவண்���ந் தால் (ேநாய் பரிேசா�க்க
அல் ல� ம�த்�வரின் ஆேலாசைன ெபற):
•
•

�காதார �க��ைய அணி�ங் கள் . இ� �ைடக்க�ல் ைல என்றால் ,
மற் றவர்களிட��ந்� �ைறந்தபட்சம் 2 �ட்டர் �ரத்ைத ைவத்��ங் கள் .
ெபா� ேபாக்�வரத்ைதத் த�ர்க்க�ம் . நீ ங் கள் ஆேராக்�யமாக
இ�ந்தால் , உங் கள் �ற் �ர்�ைய அல் ல� ��வண்�ைய
பயன்ப�த்�ங் கள் , நடந்� ெசல் �ங் கள் அல் ல� டாக்�ைய அைழக்க�ம் .

�காதார �க���ன் சரியான பயன்பா� 3
2

•
•

•

•
•
•

�க��ையப் ேபா�வதற் � �ன்� சவக்காரம் மற் �ம் தண்ணீரில்
அல் ல� ���நா�னிையக் ெகாண்� ைககைளக் க�வ�ம் .
�க்� மற் �ம் வாைய ��மைறக்�ம் வைக�ல் �காதார �க��ைய
கவனமாக ைவத்�, அைத இ�க்�க் ெகாள் �ங் கள் , இதனால் அ�
�கத்�ற் � ெம�வாக ெபா�ந்��ற�.
�க��ையப் ேபாட்ட�டன் அைதத் ெதாடா�ர்கள் . பயன்ப�த்தப் பட்ட
�காதார �க��ையத் ெதா�ம் ஒவ் ெவா� �ைற�ம் , எ.கா. களட்�
ைவத்த�ம் , உங் கள் ைககைள சவக்காரம் மற் �ம் தண்ணீ�டன் அல் ல�
���நா�னி�டன் ைககைள க��ங் கள் .
ஒ� �காதார �க��ைய 4 மணி ேநரம் அணியலாம் .
ஒேரெயா� பா�ப் �க்கான �காதார �க��கைள �ண்�ம்
பயன்ப�த்தக்�டா�.
ஒேரெயா� பா�ப் �க்கான �காதார �க��கைள ஒவ் ெவா�
பயன்பாட்�ற் �ம் �ற�ம் அவற் ைற அகற் �ய உடேனேய �ப்ைப�ல்
எ��ங் கள் .

உங் கள் ஆேராக்�யத்ைத கண்காணிக்க�ம்
•

உங் கள் உடல் நிைலைய கண்காணிக்க�ம் : உடல் நலக்�ைற�, ேசார்�,
காய் ச்சல் , காய் ச்சல் �ணம் , இ�மல் , ெதாண்ைட ேநாய் மற் �ம் �ச்�த்
�ணறல் அல் ல� ��ெரன வாசைன மற் �ம் �ைவ �றனின் இழப் �
ஆ�யைவ ��ய ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ���ப் பதற் கான
அ���களாக இ�க்கலாம் .

அ���கள் ேதான்�னால்
•

•

3

�ய தனிைமப் ப�த்�க்ெகாண்� �ய தனிைமக்� வ�க்கப்பட்ட
வ��ைறகைளப் �ன்பற் ற�ம் . அைனத்� �க்�ய தகவல் கைள�ம்
நீ ங் கள் �ன்வ�ம் இைணப் �ன் �லம் ெபற் �க்ெகாள் ளலாம் auf
www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene.
�காதாரத்�ைற�ன் இைணயதளத்�ல் ெகாேரானா ைவரஸ்
ேசாதைனைய ெசய் �, ��ந்தால் ம�த்�வேசாதைனைய ெசய் ய�ம் .
கன்ேரான் Waadt மாநிலத்�ல் �ன்வ�ம் இைணயத்தளத்�ல்
காெணாளி �காதார �க���ன் சரியான பயன்பா� https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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•

https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ேகாேரானா ேசாதைனi பற் �ய �ளக்கத்ைத 8
பாைச�ல் காணலாம் .
உடன�யாக ஒ� ம�த்�வைர ெதாைலேப��ல் ெதாடர்�ெகாள் ள�ம் .
மானில �காதார ேசைவ�னால் ��க்கப் பட்ட ���ைறகளின் �ள்
நீ ங் கள் �ய தனிைமப் ப�த்தப் பட்��ப் பதாக�ம் , உங் க�க்�
அ���கள் இ�ப் பதாக�ம் அவர்களிடம் ��ங் கள் . நீ ங் கள் �க�ம்
ஆபத்�க்�ரியவராக இ�ந்தால் , அைத �ன்�ட்�ேய ெதாைலேப��ல்
ம�த்�வரிடம் அ�யப் ப�த்த�ம் .

�ய தனிைமப் ப�த்த�ன் ேபா� ச�க ெதாடர்�கள்
•

•

•

நீ ங் கள் இப்ேபா� தனிைமப் ப�த்த ேவண்���ந்தாம் , நீ ங் கள் அைனத்�
ச�க ெதாடர்�கைள�ம் �ண்�க்க ேவண்�ம் என்� அர்த்தமல் ல:
ெதாைலேப�, ஸ்ைகப் ேபான்றவற் �ன் �லம் நண்பர்கள் மற் �ம்
��ம் பத்�ன�டன் ெதாடர்�ல் இ�ங் கள் . உங் கள் அ�பவம் , உங் கள்
எண்ணங் கள் மற் �ம் உணர்�கைளப் பற் � ேப�ங் கள் .
இ� உங் க�க்�ப் ேபா�மானதாக இல் லா�ட்டால் அல் ல� இ�
உங் க�க்� சாத்�ய�ல் ைல என்றால் : உங் க�க்� ஏேத�ம் கவைலகள் ,
அச்சங் கள் அல் ல� �க்கல் கள் இ�ந்தால் , 143 ெதாைலேப� எண்ைண
அைழக்க�ம் (“Dargebotene Hand”). இந்த எண்ணில் 24 மணிேனர�ம்
இலவசமாக ஆேலாசைனகள் �ைடக்�ம் .
ேம�ம் தகவல் கள் www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch

ைககைள க��தல் 4
3

•

•

நீ ங் க�ம் உங் கைளச் �ற் ��ள் ளவர்க�ம் �ைறந்த� 20 �நா�க�க்�
சவக்காரம் மற் �ம் தண்ணீரில் ைககைள தவறாமல் க�வ ேவண்�ம் .
சவக்காரம் மற் �ம் தண்ணீர ் �ைடக்க�ல் ைல என்றால் , உங் கள்
ைககைள ஒ� ���நா�னியால் �த்தம் ெசய் �, அைவ காய் ந்��க்�ம்
வைர �� ைகைய�ம் ���நா�னியால் ேதய் த்�க் ெகாள் �ங் கள் .
ைககள் பார்ைவக்� அ�க்காக இ�க்�ம் ேபா� சவக்காரம் மற் �ம்
தண்ணீர ் பயன்ப�த்தப் பட ேவண்�ம் .
��ப் பாக உண� தயாரிப் பதற் � �ன்�ம் �ன்�ம் , சாப் ��வதற் �
�ன்�ம் �ன்�ம் , க�ப் பைறையப் பயன்ப�த்�ய�ன்�ம் , ைககள்
அ�க்காக இ�க்�ம் ேபாெதல் லாம் .

தனிைமப் ப�த்த�ன் ���
• 10 நாட்க�க்�ப் �ற� உங் க�க்� எந்த அ���க�ம் இல் ைல என்றால் ,
மானில �காதார ேசைவ உ��ப் ப�த்�ய�ம் நீ ங் கள் �ண்�ம்
அன்றாடவாழ் க்ைகைய ெதாடரலாம் .

4

காெணாளி சரியாக ைக க��தல் : https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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•

•

"இவ் வா� எம் ைம நாம் பா�காத்�க்ெகாள் ளலாம் " நடவ�க்ைககளின்
�காதார ��கள் மற் �ம் நடத்ைத பரிந்�ைரகைள ெதாடர்ந்�
�ன்பற் ற�ம் : http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
உங் கள் உடல் நலத்ைத ெதாடர்ந்� கண்காணிக்க�ம் . �தல் அ���கள்
�ந்��ம் ேதான்�ம் .

ெகாேரானா ைவரஸுக்� எ�ராக ேமற் ெகாண்ட நடவ�க்கைககளின்
�லம் ஏற் பட்ட வ�வாய் இழப் �ற் கான இழப் ��
• இ�பற் �ய தகவல் கைள நீ ங் கள் ��ள் ள இைணப் �ன் �லம்
அ�ந்�ெகாள் ளலாம் : 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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