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ஆ4 22, 2020 8த9, *:ய ெகாேரானா ைவரைஸ க%A)பACDவதEகான பல நடவHIைககJ
இைடLMCத)ப%AJளன. 1000 IQR ேமEப%ட நபSகTடU நைடெபMR ெபVR LகW2கJ ஆX
மாத இM: வைர தைடெசZய)பAR எUM எ:SபாSIக)பA\றD.
1.5 _%டS `ரCைத பராம1Iக 8Hயா"%டா9 ெதாEMேநாZIகான கXசமான ஆபCD உJளD. இD
எ)ேபாDேம இVIகI$AR, Qb)பாக ெபாD ேபாIQவரC:9.
ெபா$%&ண() +,க அவ0ய2: ெதாEMேநாdeVfD உgகைள) பாDகாCDI ெகாJவதEகான hறfத
வi, ைககைள சவIகாரCDடU தவறாம9 கj2வDR, இைடெவkைய ைவC:V)பDR ஆQR.

ெதா781 9ைற ம781 ஆப>5?க3
இfத !காதார, நடCைத நைட8ைறகJ ஏU அவhயR
*:ய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபாMCதவைர அதEQ ம4த(க6 இ892 எ;(%&ச,;ைய ெபற?@ைல.
ஆகயா9 பல( ேநாDவாDபடலா2. ஆகயா9 நாR ெகாேரானா ைவர# பரவைல தAIக ேவnAR.அ:க
ேநாZவாZ)பட வாZ)*Jள மIகைள பாDகாIக)பட9 ேவnAR. அoவாரானவSகJ 65 வய:EQ
ேமEற)ப%டவSகJ மEMR 8Uேப ேநாZவாZ)ப%டவSகJ. அoவாரான ேநாZகJ:
அoவாரானவSகள:
• 65 வய:EQ ேமEப%டவSகJ
• 0UவVR ேநாZகJ உJள ெப1யவSகJ:
o உயS இரCத அjCதR
o qரi2 ேநாZ
o இVதய ேநாZகJ
o நாJப%ட !வாச ேநாZகJ
o ேநாெய:S)* சIC:ைய பலrன)பACDR ேநாZகJ மEMR h\sைசகJ
o *EMேநாZ
அ9லD
o உட9 பVமU (40 kg/m2 அ9லD அதEQ ேமEப%ட BMI)
qgகJ ஆபCDIQ1யவரானவரா எUபD உgகTIQC ெத1யேவnAR எUறா9, தய2ெசZD உgகJ
மVCDவைரC ெதாடS* ெகாJTgகJ.
அரசாgகCதா9 8Uெமாiய)பAR நடவHIைககைள ைக)பEbனா9 நாR இoவாM
ேநாZவாZ)ப%ட மIகைள~R பாDகாIகலாR. இத•டாக கAைமயாக ேநாZவாZ)ப%டவSகJ
மVCDவமைனகk9 ேபா:ய h\sைசகைள ெபறI$Hய வாZ)ைப அ:க1IகலாR.இDம%ட€Ub
தEேபாதய Lைலd9 அவசரh\sைசசாைலகkலR மIகைள உJளடIQR இடவச:கTR
QைறfDவV\றD.
qgகJ 65 வய:EQ ேமEப%டவரா, அ9லD ேமேல ப%Hயeட)ப%ட 8fைதய ேநாZகJ ஏேத•R
உJளவரா?
அ)பHெயUறா9 0UவVR நடவHIைககJ ெபாVfDR:
• !காதார மEMR நடCைத ":கைள qgகJ கnH)பாக 0UபEbனா9, உgகJ r%ைட "%A
ெவkேயறலாR. பல நபSகTடU (எ.கா. ெதாடSவnH LைலயgகJ, ெபாD ேபாIQவரCD) மEMR.
உsச ேநரgகJ (எ.கா. ச4I\ழைமகk9 கைடIQ ெச9வD, ெபாD ேபாIQவரC:9 பயX)பைத)
த"SIக2R.
• ேதைவயEற ெதாடS*கைளC த"SCD, மEறவSகkட€VfD (QைறfதD 1,5 _%டS) இைடெவkைய
ைவC:VgகJ.
• 8Hfதா9, உgகTIகாக ஒV நnபS, பIகCD r%டவைர கைடகTIQ ெபாV%கJ வாgக
அ•)*gகJ அ9லD இைணயC:9 அ9லD ெதாைலேபh …லR ெபEMIெகாJTgகJ. qgகJ
வாjR நகரசைப …லR ப9ேவM அைம)*கkU உத"கைள ெபறலாR.
• வXக மEMR த4யாS சf:)*கTIQ, ெதாைலேபh, Skype ேபாUற ெதாi9Š%பgகைள
பயUபACத2R.
qgகJ ஒV மVCDவைர) பாSIக ேவnAR எUறா9, உgகJ த4யாS வாகனCைத அ9லD
€:வnHைய பயUபACDgகJ, அ9லD நடfD ெச9‹gகJ. இD 8Hயா"%டா9, ஒV டாIŒd9
பயXIக2R. மEறவSகkட€VfD QைறfதD இரnA _%டS இைடெவkைய ைவCD !காதார
":கைள 0UபEற2R. ப1fDைர: உgகளா9 இைடெவkைய கைட)0HIக 8Hயா"%டா9 !காதார
8க…Hைய அX~gகJ.
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qgகJ ேவைல ெசZபவராக இVfD 8Uேப ேநாZவாZ)ப%HV)ப:னா9 ஆபCD இVfதா9, உgகJ
ேவைலCதளR உgகைள) பாDகாIக ேவnAR.
இVம9 (ெபாDவாக வறnட), ெதாnைட ேநாZ, …s!C :ணற9, காZsச9, காZsச9 QணR, தைச வe
அ9லD :•ெரன வாசைன :ற4U இழ)* அ9லD !ைவ :ற4U இழ)* ேபாUற அbQbகJ
உgகTIQ உJளதா? இoவாM இVfதா9 உடனHயாக உgகJ மVCDவVடU அ9லD
மVCDவமைன~டU ெதாடS* ெகாJள2R, வார இM: நா%கk9 $ட. உgகJ அbQbகைள
"வ1CD, qgகJ ஆபCDIQ1யவS எUM $MgகJ.
ெகாேரானா ைவர# எoவாM ெதாEM\றD
ெபாDவாக ெகாேரானா ைவர# ெநVIகR மEMR qnடேநர ெதாடS09 ெதாEMR ேநாZ. அதாவD
ேநா~டயவSகkU 1,5 _%டS ெதாைல2IQJ LUறா9 இo ைவர# பர2R.
பர2R 8ைறகJ:
• DkகJ ஊடாக: ேநாZ உடயவSகJ இV€னா9 அ9லD DR€னா9 ெவkவVR DkகJ …IQ,
வாZ மEMR கnகJ ஊடாக ம4தSகkU உடe9 உWŠைள~R.
• ைககJ ஊடாக: ெதாEMேநாையI ெகாnட DkகJ ைககk9 DRம9 மEMR இVமலா9 ப%A
இVIகலாR. அ9லD ைவர# ப:fD, நாR ெதா%ட ஓS ெபாVkU ேமEபQ:d9 இVfD …IQ,
வாZ மEMR கnகைள ெதாAR ேபாD ெதாEறலாR.
எR€டR இVfD எ)ேபாD ைவர# பரவலாR?
கவ4Iக2R: ெகாேரானா ைவர# உJளவSகkடR இVfD qnட காலR ைவர# பர2R. அதாவD:
• ேநாdU அbQbகJ ேதா8ற இரGH நாIகJ,K L8ேப - அதாவD எமIQ ேநாZ உJளD எUM
அbய 8U.
• ேநாdU அbQbகJ இVIQR ேபாD, அ:கமாக ெதாEMR.
• ேநாdU அbQbகJ இ9லாD ேபாZ KைறMதN அHOத 48 மRேநர2. ஆகயா9 கnH)பாக
மEறவSகேளாA ெநVIகCைத த"SCD அHIக% ைககைள கjவ2R.

அABAக3, ேநாD கEடAதG ம781 HIJைச
ெகாேரானா ைவர#ŒU அbQbகJ யாைவ
0UவVR அbQbகJ ெபVRபா‹R
ெதUபடலாR:
•
இVம9 (ெபVRபா‹R உலSfத)
•
ெதாnைட ேநாZ
•
…s!C :ணற9
•
காZsச9, காZsச9 QணR
•
:•S வாசைன / !ைவIQR :ற4U
இழ)*

அ1தானைவ:
• தைலவe
• உட9 பலrனR, உட9நலIQைற2
• ெச€பா%A QைறபாAகJ (Qம%ட9, வாf:,
வdEM)ேபாIQ, வdEM வe)
• தHமU
• தைசவe
• ேதாe9 தH)*கJ

அbQbகJ அவEbU கAைமd9 ேவMபAR மEMR ேலசாக2R இVIகலாR. அCD%U Šைர’ர9
rIகR ேபாUற hIக9கTR ேதாUறலாR.
உgகkடR ஒUM அ9லD அதEQ ேமEப%ட அbQbகJ ெதUப%டா9, உgகTIQ *:ய ெகாேரானா
ைவர# இVIகலாR.
அ)பHெயUறா9:
• r%Hேல இVgகJ.
• ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ெசZ~gகJ (அACத ேகJ"d9 இணயCதள இைண)ைப
பாSIக2R) அ9லD உgகJ மVCDவைர அைழIக2R. அைனCD ேகJ"கTIQR இணய
ேகJ"்Cதாk9 8Hfதவைர அைனCDI ேகJ"கTIQR ப:லkIக2R. 8H"9 qgகJ
ெசZயேவnHய நடவHIைகIகான ப1fDைரைய) ெபMrSகJ, ேதைவ)ப%டா9, ேசா:Iக)பட
ேவnAR எUM ப1fDைர \ைடIQR.
• «த4ைம)பACத9» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) ஆன வi8ைறகைள)
பHCD, அவEைற ெதாடSfD கைட)0HIக2R.
qgகJ 65 வய:EQ ேமEப%டவராக இVfதா9 அ9லD 8Uேப ேநாயாkயாக இVfதா9, அbQbகk9
ஒUM அ9லD அதEQ ேமEப%டவEைற qgகJ அ•ப"Cதா9, உடனHயாக மVCDவைர
அைழIக2R. வார இM:d‹R.
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எ)பH நடfDெகாJவD எUM உgகTIQC ெத1யாதா?
https://check.bag-coronavirus.ch/screening இணயCதளC:9 உJள ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன

…லR, hல ேகJ"கTIQ ப:லkCத 0UனS, qgகJ !காதார அைமshU அ‹வலகC:eVfD
(ெஜSமU, 0ர—!, இCதாe மEMR ஆg\லC:9) ப1fDைரைய) ெபMrSகJ.
ேவா மா4லC:U https://coronavirus.unisante.ch/evaluation இைணயதளC:9 qgகJ ேவM 8
ெமாiகk9 ெகாேரானா ைவர# ேசாதைனைய காணலாR.

ெகாேரானா ைவர# இணய ேசாதைன, மVCDவ ஆேலாசைன அ9லD h\sைச ெபVவ:EQ மாEறாக
இ9ைல. ேசாதைனd9 "வ1Iக)ப%AJள அbQbகJ 0ற ேநாZகk‹R ஏEபடலாR, அதEQ
ேவMப%ட அ™Q8ைற ேதைவ)பAR.
ேமாசமா\ வVR அ9லD Qb)0டCதIக அbQbகைளய பEb எ)ேபாDR மVCDவைர அ™க2R.
ெகாேரானா ைவர# h\sைச எoவாM நைடெபMR
h\sைச அbQbகைள ம%A)பACதேவ உத2R. !Eb வாjR மIகkU நலU கV:
ேநாZவாZ)ப%டவSகJ த4ைம)பAC: ைவIக)ப%AவாSகJ. அšதமாக ேநாZ தாIகdVfதா9,
ேநாயாkகJ š"ர h\sைச LலயC:9 h\sைச ெபMவாSகJ. hல ›WLைலகk9 ெசயEைக !வாசR
பயUபACத)பAR.
*:ய ெகாேரானா ைவரஸுடU ெதாடS09லாத ஏேத•R உணS2கJ, ேநாZகJ அ9லD அbQbகJ
உgகTIQ இVI\றதா?
*:ய ெகாேரானா ைவரஸுடU ெதாடS09லாத ஏேத•R உணS2கJ, ேநாZகJ அ9லD அbQbகJ
இ)ேபாDR கவனC:9 எACDI ெகாJள)ப%A h\sைசயkIக)படேவnAR. அ:கR காC:VIகாD
உத"ைய நாAgகJ. மVCDவைர ெதாைலேபh•டாக ெதாடS* ெகாJTgகJ.
*:ய ெகாேரானா ைவரஸுIQ நாU எ)ேபாD ேசா:Iக)பட ேவnAR?
qgகJ ேநாZவாZ)ப%HVI\žSகளா அ9லD *:ய ெகாேரானா ைவரŒU அbQbகைள
உணS\žSகளா? r%Hேலேய இVgகJ, ெகாேரானா ைவர# ப1ேசாதைன (இணயC:9)ெசZ~gகJ
அ9லD உgகJ மVCDவைர அைழIக2R. இணய தாk9 அ9லD ெதாைலேபhd9 ேக%IQR அனCD
ேகJ"கTIQR 8Hfதவைர hறfத 8ைறd9 ப:லkIக2R. 8H"9 qgகJ நடவHIைகIகான
ப1fDைரைய) ெபMrSகJ, ேதைவ)ப%டா9, ேசா:Iக)பட ேவnAR எUM அbrSகJ. ேசாதைன
8H2 \ைடIQR வைர r%Hேலேய இVgகJ.
நாU எgேக ேசாதைன ெசZய 8H~R?
ேசாதைனகJ மVCDவSகJ, மVCDவமைனகJ அ9லD hற)பாக Lய€Iக)ப%ட ேசாதைன
ைமயgகளா9 ேமEெகாJள)பA\Uறன. qgகJ ெகாேரானா ைவர# ேசாதைன ெசZயலாR. qgகJ
ேசா:Iக)பட ேவnAR எUM ேசாதைன ப1fDைரCதா9, எoவாM ெதாடரலாR எUபதEகான
வi8ைறகைள) ெபMrSகJ.
www.ch.ch/coronavirus பIகR கUேடான9 வைலCதளgகTIகான இைண)*கJ. *:ய ெகாேரானா

ைவர# மEMR ெதாடS* "வரgகைள) பEbய தகவ9கைள அgQ காணலாR.
எfத சfதS)பgகk9 ஒV ேசாதைனIகான ெசலைவ மC:ய அர! ஈAக%A\றD?
ஜூU 25, 2020 8த9, BAG அள2ேகா9கைள £SC: ெசZதா9, ேசாதைன ெசல2கைள (= …லI$M
உd1ய9 0.h.ஆS ேசாதைன) மC:ய அர! ஏEMIெகாnடD. எACDIகா%டாக, ேகா"% -19 உடU
ெபாVfதI$Hய அbQbகJ உgகkடR இVfதா9, *:ய ெகாேரானா ைவரஸுடU
ெதாEMேநாZIகான ப1ேசாதைனைய உgகJ மVCDவS க%டைளdA\றாS. பா:Iக)ப%ட
நபVடனான ெதாடS*Iகான !"# ேகா"% பயUபா%HU அb")*R ஒV அள2ேகாலாQR.
BAG ேசாதைன அள2ேகா9கJ £SC: ெசZய)படா"%டா9, மC:ய அர! ேசாதைன ெசல2கைள
ஈAெசZயாD. உதாரணமாக, ஒV பயணC:Eகான ேசாதைன 8H2 உgகTIQC ேதைவ)ப%டா9
அ9லD உgகJ 8தலாkdU ேவnAேகாkU ேப19 ம%Aேம ேசாதைன ேமEெகாJள)ப%டா9
இDதாU.
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ேமல"க தகவGக3
எfத LகW2கJ அ•ம:Iக)பA\Uறன?
300 ேப( வைர த4யா( மU$2 ெபாN VகW)க6 அ9ம;,க%பHX8றன. QARப LகW2கJ, வSCதக
கnகா%hகJ, இைச LகWshகJ, நாடக LகWshகJ மEMR :ைர)படC :ைரdட9கJ, அரhய9
மEMR ச…க ேபரXகJ, அCDடU "ைளயா%A LகW2கJ மEMR சgக LகW2கJ ேபாUற
LகW2கTR இ:9 அடgQR.
த4யா( VகW)க6 மU$2 KH2ப VகW)க6: இைவ த4யாS r%HEIQ ெவkேய~R
நடCத)படலாR(எகா: மnடபgகk9). பாDகா)* :%டR ேதைவd9ைல. இV)0•R, LகWshைய
நடாCDபவS வVைகதfதவSகkU ெதாடS* "வரgகTடU (8த9 ெபயS, கைடh ெபயS,
ெதாைலேபh எn) ஒV ப%Hயைல ைவC:VIக ேவnAR.
ெபாN VகW)க6 மU$2 ?ைளயாIH VகW)க6 மU$2 ேபாI\க6: இவEMIQ பாDகா)* :%டR
இVIக ேவnAR.
தய)ெசDN கவ4,க)2: மIகkU பாDகா)ைப உM:)பACத பாDகா)0Eகான இைடேவைள
மEMR !காதார ":கJ உM: ெசZய)பட ேவnAR.
*:ய ெதாEMேநாZகkU எnXIைக QைறயாD, _nAR $Hனா9 எUன நடIQR?
Lைலைம எoவாM உVவா\றD எUபைத) ெபாMCதD. *:ய ெதாEMேநாZகkU எnXIைக
_nAR அ:க1Cதா9, மC:ய அர! :%ட€%ட தளSCத9 நடவHIைககைள ஒC:ைவIQR, அ9லD
ஏEகனேவ அb8க)பACத)ப%ட தளSCத9 நடவHIைககைள ஓரள2 மாEbயைமIQR. பாDகா)*
:%டgகTR மாEbயைமIக)பட ேவnAR.

உதM ெப7றG
எனD ெமாi மVCDவமைனd9 ேபச)படாD இVfதா9, நாU எUன ெசZய ேவnAR?
ெதாடIக:9 இVfD ஓS ெமாiெபயS)பாளைர ெபEMIெகாJள ேகTgகJ. ெதாைலேபh ஊடான
ெமாiெபயS)*ேசைவகJ உnA. L*ணCDவR உJள ெமாiெபயS)பாளSகkU உத"ைய
ெபEMIெகாJTR ஊடாக உgகkU ெசாfதபfதCைத சாSfதவSகJ ெமாiெபயSIக
வரCேதைவd9ைல. இத•டாக அவSகJ காIக)பAவாSகJ. உgகTIQ ேநாZ மEMR h\sைசைய
பEb அbய2R உgகkU ஆதgகCைத *bfDெகாJள)பட2R 8j உ1ைம உnA. தா:கJ மEMR
ேவM மVCDவ ெதாkளாளSகJ இடR உgகJ ெமாiெபயS)* ெசல2கJ ெகாேரானா ைவரŒU
காலC:9 உgகாJ மVCDவ கா)¦டா9 ஏEMIெகாJள)பAR எUM $MgகJ.
qgகJ r%Hேல இVIக ேவnAமா, உgகTIQ உண2 அ9லD மVfD ேதைவயா?
அ9லD qgகJ உதவ "VR*\žSகளா?
உgகkU !EMவ%டாரC:9 ேதH)பாVgகJ:
• qgகJ ஒVவ1டR உத" ேக%கலாமா?
• அ9லD ஒVவVIQ உதவலாமா?
0ற வiகJ:
• உgகJ ஊரா%shசைப ஊடாக
• «Five up» QM—ெசயe ஊடாக
• www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch தளR ஊடாக
0UவVபைவ இgேக~R ெபாVfDR: நடCைத மEMR !காதார ":கJ எ)ேபாDR
கைட0HIக)பட ேவnAR.
உgகTIQ QழfைதகJ இVI\றாSகளா?
Qழfைதகைள தாCதா, பா%H அ9லD Qb)பாக பா:Iக)படI$Hய நபSகளா9
பராம1Iக)படI$டாD. அ:கப%சR ஐfD QழfைதகJ ம%Aேம ேசSfD "ைழயாAR பH பாVgகJ.
QழfைதகJ ஒேர QjIகளாக "ைழயாட ேவnAR; அதாவD ஒேர QழfைதகJ எ)ேபாDR ஒUறாக
இVIக ேவnAR. QழfைதகJ "ைளயாARேபாD, ெப1யவSகJ QjIகளாக சf:IகI$டாD.
qgகJ கவைல)பA\žSகளா அ9லD உgகTIQ ேப!வதEQ யாராவD ேதைவயா?
இgேக qgகJ தகவைல) ெபரலாR:
• இைணயCதளC:9 www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
• ெதாைலேபh•டாக 143 எnX9 (Die Dargebotene Hand)
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qgகJ r%H9 அs!MCத)பA\žSகளா? qgகJ உத" அ9லD பாDகா)ைபC ேதA\žSகளா?
• www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-alle-vittime.ch
இணயதளC:9 !"%சSலாfD 8jவDR மைற8கமான ஆேலாசைன மEMR பாDகா)0Eகான
ெதாைலேபh எnகJ மEMR €Uன—ச9 8கவ1கைள ெபரலாR.
• அவசரகாலC:9, காவ9Dைறைய அைழIக2R: ெதாைலேபh எn 117
0ற 8I\யமான ெதாைலேபh எnகJ:
• மVCDவ அவசர எn (ஆR*லU#) 144: !"%சSலாfD 8jவDR உJள அைனCD மVCDவ
அவசரLைலகTIQR எfதேநர8R ெதாடS*ெகாJளலாR.
• *:ய ெகாேரானா ைவரŒEகான தகவ9களR: *:ய ெகாேரானா ைவர# QbCத ேகJ"கTIQ 058
463 00 00 இ9 ப:லkIக)பAR.
• உgகkடR ெபாDமVCDவS இ9ைலெயUறா9: ெம%ேக% (Medgate) 0844 844 911 ஒoெவாV
நாTR மEMR இர"‹R உgகTIQ உத" \ைடIQR.

ேவைல?B> "N1! ெசGவ5
மC:ய அர! ெபாD ேபாIQவரC:9 அ:கப%ச பயUபா%ைட த"S)பதEQR, 8HfதவSகைள
r%HeVfD பXயாEற ப1fDைரI\றD. இV)0•R, qgகJ எ)ேபாD பXIQC :VRப ேவnAR
எUபைத qgகJ பX*1~R LMவனேம šSமா4I\றD.
qgகJ ேவைல ெசZ\žSகJ மEMR ஏEகனேவ ேநாZவாZப%A உgகTIQ ஆபCD இVfதா9, உgகJ
LMவனR உgகைள% பாNகா,க ேவGH2.

ெபா8 ேபா:Dவர9"E Fகாதார ?கHI கJடாய1
Oகாதார 9கPQR/ எTேக கUடாயமாக அVயேவEW1?
!காதார 8க…H அைனCD ெபாD ேபாIQவரCD சாதனgகk‹R அவhயR, அதாவD
*ைகவnH, ராRகJ மEMR ேபVfDகk9, ேக0J காSகJ அ9லD க)ப9கk9. #\
eஃ)% (Skilifte) மEMR நாEகாe eஃ)% (Sesselbahnen) ஆ\யைவ க%டாயR இ9ைல.

H8 BழZைதக3 ம781 [றN?B M"Mல?Bக3 உ3ளதா?
பU4ரnA வயDIQ%ப%ட QழfைதகTIQ 8க…HC ேதைவdeVfD "லIQ அkIக)பA\றD.
$Aதலாக, 0ற%& காரணgகTIகாக 8க…H அXய 8Hயாத நபSகTR, Qb)பாக மVCDவSகTR
"லIக)பA\றாSகJ.

ரRG அGல5 ப, பா" கா\யாக இN?B1ேபா5 நா01 9கPQ அVய ேவEWமா?

ெபாD ேபாIQவரC:9 எCதைன ேபS இVfதா‹R 8க…H ேதைவ ெபாVfDR. எCதைன ேபS
வVவாSகJ எUபD உgகTIQ 8U$%Hேய ெத1யாD.
"A8ைற நா%கk9 அவசர ேநர ேபாIQவரCD மEMR ஓZ2 ேநர ேபாIQவரCைத கVC:9 ெகாnA,
அ:க பயXகJ எ:SபாSIக)பAவாSகJ.

என?B 9கPQ இGைலெய/றாG: எ/ 9க1 ம781 P?ைக 5Vைய ெகாEW
மைற?கலாமா?
இ9ைல, 8க…H க%டாயR ஒV DXயா9 £SC: ெசZய)படமா%டாD. ஒV DX ேநாZCெதாEMIQ
எ:ராக ேபாDமான பாDகா)ைப வழgகாD மEMR ெவk)*ற பாDகா)* ம%Aேம உJளD. ஒV
!காதார 8க…H அ9லD ச1யான8ைறd9 தயா1Iக)ப%ட 8க…H DX 8க…H அXய ேவnAR.

பயVக3 Oகாதார 9கPQ அVZ"N?Iறா^களா எ/பைத யா^ கEகாV?I/றா^க3?
கnகாX)* மEMR நைட8ைற)பACDவD ரd9 ஊiயSகJ மEMR ரd9ேவ காவ9Dைற மEMR
பாDகா)* ேசவகSகளா9 ேமEெகாJள)பA\றD.

நா/ Oகாதார 9கPQ அVய ம8>தாG எ/ன நட?B1?

8க…H அXய மMIQR எவVR ேபாIQவரCD சாதனCைத அACத LைலயC:9 "%A ெவkேயற
ேவnAR.
ஒV நபS பாDகா)*I காவலSகkU ேகா1Iைககைள எ:SCதா9, வாகனCைத "%A ெவkேயற"9ைல
எUறா9, அவSகJ ·W)பHயாைமIQ ஒV அபராதCைத ெபறலாR (சாதாரண ெபாDேபாIQவரC:9
ெகாAIக)பAR அபராத நைட8ைற …லR, ச%ட¸:யாக ெகாAIQR அபராதR இ9ைல).
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_Eட காலமாக, Oகாதார 9கPQக3 ஆேரா?Iயமான ம?கைள பா5கா?கா5 எ/8 BAG
dAவZத5. அைவ இfேபா5 ஏ/ கUடாயமாI/றன?
ஒV !காதார 8க…Hைய யாS அXfதா‹R மEறவSகைள பாDகாI\UறாSகJ.
ேநாZCெதாEMைடயவSகJ அbQbகJ ேதாUMவதEQ இரnA நா%கTIQ 8Uனேர ேநாைய
பர)பI$HயவSகளாக இVI\UறனS. எ9ேலாVR ஒV வைரயMIக)ப%ட இடC:9 8க…Hைய
அX~RேபாD, எ9ேலாVR மEறவSகைள பாDகா)பாSகJ. இD 100 சதrத பாDகா)*IQ உCதரவாதR
அkIகா"%டா‹R, \M€dU பரவைல சEM தAIQR.

941ச,லா</=> பயண6 / BைழD
ஆH 6, 2020 8த9, hல நாHகk9 இVfD !"ŒEIQ வVபவSகJ,10 நா%கTIQ தRைம
த4ைம)பACத)பட ேவnAR.
இfத நடவHIைக சSவேதச பயXகJ ேபாIQவரCDC Dைறd9 *:ய ெகாேரானா ைவரைஸ (ேகா"%
-19) எ:SCD) ேபாராAவதEகான க%டைளs ச%டC:U அH)பைடd9 அைமfDJளD, ேம‹R
ெகாேரானா ைவரஸுடU ெதாEM அ:க1IQR அபாயR உJள நாAகJ அ9லD பQ:கkeVfD
ŠைழபவSகTIQ இD ெபாVfDR.
உgகJ Šைழைவ இரnA நா%கTIQJ 8U, உgகTIQ ெபாM)பான மா4ல அ:கா1கkடR $b,
அவSகkU வi8ைறகைள) 0UபEற2R. த4ைம)பACதeU ெசல2கைள பயXகேள ஏEக
ேவnAR.
த4ைம)பACதe9 இVfD "லQR அ9லD அbIைகdட9 கடைமIQ
இணgகாத எவVR ெதாEMேநாZ ச%டC:U ·W ஒV QEறCைதs ெசZ\றாSகJ,
இD CHF 10,000 வைர அபராதR ":Iக)பA\றD.
ெகாேரானா ைவர# QbCத மா4ல ெதாடS*கJ மEMR த4ைம)பACத)ப%ட
கடைமIQ ":"லIQகJ, அ:க ஆபCD உJள நாAகJ அ9லD பQ:கkU
ப%Hயைல இgேக காணலாR: www.bag.admin.ch/entry

ெகாேரானா ைவர) ேசாதைனக3 ம=E6 ெதாட,Fகைள
கHகாIJத7 ேநாLJெதா=ைற NEJO6.
இh இரEW நடவQ?ைகக3 ஏ/ iகj1 அவHய1.
ஏறIQைறய «இய9பான» வாWIைக நைடெபற, ேநாdU அbQbகைளI ெகாnட அைனCD மIகTR
உடனHயாக *:ய ெகாேரானா ைவரஸுIQ ேசா:Iக)பட ேவnAR - ேலசான அbQbகTடU $ட.
ேசாதைனIQ ேமல:கமாக, அைனCD மIகTR தgகJ ெதாடS* "வரgகைள கnA0HIகI$Hயதாக
வழgQவD 8I\யR, எACDIகா%டாக உணவகC:9. ஏென49 பா:Iக)ப%டவSகJ இU•R
ஆேராI\யமாக உணSfதா‹R ஏEகனேவ ேநாZ ெதாEb இVIகலாR. ேசாதைனகJ மEMR ெதாடS*
கnகாXCத9 ஆ\யைவ ெதாEMேநாைய LMCD\Uறன.

ெகாேரானா ைவர, ேசாதைன ேநாைய உ8"fபW>"னாG, ெதாட^!> தடமAதG
ெதாடTBIற5.
•
•
•

•

பா:Iக)ப%ட நபVடU மா4ல அ:கா1கJ ேசSfD, அவSகJ யாVடU ெநVg\ய ெதாடS*
ைவC:VfதாSகJ எUபைத šSமா4)பாSகJ.
ேநாZ ெதாEbdVIகலாR எUMR, அACதக%ட நடவHIைககைள~R அ:கா1கJ கnடbfத
நபSகTIQ ெத1")பாSகJ.
இfத நபSகTIQ அbQbகJ இ9லா"%டா‹R, அவSகJ த4ைம)பACத)பட ேவnAR.
ெதாEb~VIQR நபVடனான கைடh ெதாடS*IQ) 0றQ பCD நா%கTIQ இD ெபாVfDR.
«த4ைம)பACத9» (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) இ9 உJள வi8ைறகைள)
பHCD, அவEைற தவறாD கைட)0HIக2R.
இfத ேநரC:9 எfத ெதாEMேநா~R காண)பட"9ைல எUறா9, அ:கா1கJ த4ைம)பACதைல
8HIக அ•ம: தVவாSகJ.
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94) ேகா41 >EQெசயR
ைகCெதாைலேபhd9 இயgQR !"# ேகா"% QM—ெசயe~டU, *:ய
ெகாேரானா ைவரŒU க%A)பாடEற பரவைலI க%A)பACத 8ய9\ேறாR. !"#
ேகா"% QM—ெசயeைய பயUபACDR மIகkU எnXIைக $AR ேபாD அதU
பய•R அ:க1IQR. Qைறfத ப%சR ேநாdனா9 பா:Iக)ப%ட ஒV நபVIQ
அV\9 qnட ேநரR இVfத எவVR, QM—ெசயe …லR அC தகவ9 மEMR
அACதக%ட நடவHIைககைள பEb அbய)ெபVவS. த4~1ைம பாDகாIக)பA\றD.
QM—ெசயeைய பயUபACDவைத ஒoெவாVவVR த4CD 8HெவAIகலாR மEMR அD
இலவசமானD. QM—ெசயeைய ஆ)0J ஆ) #ேடாS மEMR $\J 0ேள #ேடா1eVfD
ப:"றIகR ெசZயலாR.
ெதாU$^ ச_X`கைள ேவகமாக V$Oத a?b ேகா?I K$cெசய` உத)XறN
ைகCெதாைலேபhகTIகான !"# ேகா"% QM—ெசயe (ஆn%ராZA / ஐேபாU) *:ய ெகாேரானா
ைவரைஸI க%A)பACத உத2\றD. இD "ெதாடS* தடமbதைல" Lைற2 ெசZ\றD, அதாவD.
மா4லgகTடாக *:ய ெதாEMகைளI கnA0H)பD - இதனா9 ெதாEMs சg\eகைள LMCத
உத2\றD.
!"# ேகா"% QM—ெசயe ஆ)0J #ேடாS மEMR $\J )ேள #ேடா19 \ைடI\றD
(ெமாiகk9: ெஜSமU, 0ர—!, இCதாeயU, ைர%ேடா-ேராமா4I, அ9ேப4யU, ேபா#4யU,
ஆg\லR, QேராÀயU, ேபாSCD·hயR, ெசS0யU, #பா4Á. DVI\~R HI1Uயா2R வர2JளD.)
• Android Iகான Google Play Store
• IOS Iகான ஆ)0J #ேடாS
!"# ேகா"% QQM—ெசயeைய பயUபACDவைத ஒoெவாVவVR த4CD 8HெவAIகலாR
மEMR அD இலவசமானD. பயUபACDR மIகkU எnXIைக $AR ேபாD அதU பய•R
அ:க1IQR. இD *:ய ெகாேரானா ைவரைஸI க%A)பACத €க2R :றRபட உத2R.
a?b ேகா?I K$cெசய` எeவா$ இய_KXறN?
உgகJ ஆ)0J அ9லD ஆn%ராZA ைகCெதாைலேபhd9 !"# ேகா"% QM—ெசயeைய
LMவ2R. அதU0றQ, *ÄÅCைத ெசய9பACDவD ம%Aேம. ெமாைப9 ேபாU 0UனS *ÄÅC
வiயாக ேசாதைன எn என அைழIக)பAR மைறQbயாIக)ப%ட ஐHகைள அ•)*\றD. இைவ
qnட, ÆரEற ெதாடSகJ. இரnA வாரgகTIQ) 0றQ, எ9லா ேசாதைன எnகTR
ைகCெதாைலேபhd9 இVfD தானாகேவ qIக)பAR.
QM—ெசயe ேவM கV"கTIQ உJள ெதாைல2 மEMR ேநரகாலCைத அள"A\றD. ெநVg\ய
ெதாடS* இVfதேபாD இD ப:2ெசZ\றD (1.5 _%டVIQJ மEMR ஒV நாk9 ெமாCதR 15
L€டgகTIQ ேம9). ஏன49 ைவர# பர2R வாZ)* இ)பHயான தVணgகk9 உJளD.
அg?%& இ%ப\Oதா8 ெசDய%பHXறN
ஒV !"# ேகா"% QM—ெசயeைய பயபACDபவS ெகாேரானா ைவர# இV)பதாக
ேசா:Iக)ப%HVfதா9, இfத நபS மா4ல அ:கா1கkட€VfD ஒV Qb’%ைட (ேகா"% Qb’A)
ெபM\றாS. இfத Qb’%ைடI ெகாnA ம%Aேம நபS தgகJ QM—ெசயe அb")* ெசய9பா%ைட
ெசய9பACத 8H~R. ேநாZCெதாEM க%டC:U ேபாD (ேநாdU அbQbகJ ேதாUMவதEQ இரnA
நா%கTIQ 8U*) அவS ெநVg\ய ெதாடS09 இVfத 0ற QM—ெசயeைய பயUபACDபவSகைள
இD எsச1I\றD. Qb’A உJkட)ப%டDR, அb")* தானாக2R உgகkU தகவ9கJ
ெத1யாதவாM அ•)ப)பAR.
அb"Iக)ப%ட நபSகJ QM—ெசயed9 Qb)0ட)ப%AJள தகவ9 எnைண அைழCD ேமல:க
நடவHIைககைள ெதk2பACதலாR. த4~1ைம எ9லா ேநரgகk‹R உCதரவாதR
அkIக)பA\றD. அb"Iக)ப%ட நபVIQ ஏEகனேவ ேநாdU அbQbகJ இVfதா9, அவSகJ
r%Hேலேய இVIக ேவnAR, மEறவSகTடU ெதாடS* ெகாJவைதC த"SIக ேவnAR,
ெகாேரானா ைவர# ப1ேசாதைன ெசZ~gகJ அ9லD அவSகkU மVCDவைர அைழIக2R.
இfத ஒEMைம~டU, ேநாZCெதாEbU சg\eைய உைடIக நாR அைனவVR உதவலாR.
aய ஆJைமi8 பாNகா%&
!"# ேகா"% QM—ெசயe ேசக1IQR தர2கJ உgகJ ெசாfத ைகCெதாைலேபhd9 ம%Aேம
ேச€Iக)பAR. இD மC:ய இV)0டgகJ அ9லD ேசைவயகgகTIQ த4)ப%ட அ9லD இV)0ட
தரைவ அ•)பாD. எனேவ, qgகJ யாVடU ெதாடS* ெகாn•SகJ, ெதாடS* எgQ நடfதD எUபைத
யாரா‹R பாSIக 8HயாD. ெகாேரானா ைவர# 8Hfதா9, அ9லD QM—ெசயe பயனEறதாக
மாbனா9, இfத QM—ெசயe …ட)பAR.
ேநாDOெதாU$ ஏUபட வாD%& இk%பதாக a?b ேகா?I K$cெசய`i`kMN என,K ஒk ெசD;
வMN6ளN. என,K ேசாதைன,K உmைம உ6ளதா?
கnH)பாக, ெதாEMேநாைய) பEbய ெசZ: உgகTIQ \ைடCத2டU, அைத இலவசமாக
ேசா:IகலாR.
இfத ேசாதைன ஏEகனேவ பா:Iக)ப%AJள ஆனா9 இDவைர அbQbகJ இ9லாதவSகைள
அைடயாளR காண வHவைமIக)ப%AJளD. சாC:யமான ெதாEMேநாZIQ 5 நா%கTIQ) 0றQ இD
ேமEெகாJள)பட ேவnAR.
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ேசாதைன ேநாைய உb:)பACDவதாக இVfதா9, qgகJ உgகTIQ ெபாM)பான மா4ல
அ‹வலகCதா9 ெதாடS* ெகாJள)பArSகJ, அவSகJ ேமல:க ெசய98ைறகJ பEb உgகTIQC
ெத1")பாSகJ. இD ைவர# பர2வைதC தAIக உத2\றD.
ெதாU$ேநாைய ெதாUgik,க சாO;ய2 எ8$ ெசDN வMதn8 oI\ேலேய த_க L\) ெசDதா@
நா8 ெதாட(MN எனN ஊ;யOைத% ெப$ேவனா?
ெதாEbU சாC:யCைத பEbய ெசZ: உgகTIQ வf:Vfதா9, தய2ெசZD !"# ேகா"% தகவ9
எnைண அைழIக2R (QM—ெசயedeVfD ஒV ெசZ: வVRேபாD ெதாைலேபh எn
காn0Iக)பAR). இfத ேகJ"கTIQ அவSகJ உgகTIQ ஆேலாசைன வழgQவாSகJ.
ெபாDவாக, ேநாZCெதாEM ஏEபடI$Hய வாZ)* காரணமாக qgகJ r%Hேலேய இVfதா9
ெதாடSfD ஊ:யR வழgக LMவனC:EQ கடைம இ9ைல.
ெபாM)பான மா4ல அ:கா1கJ வழg\ய த4ைம)பACத9 ம%Aேம ெதாடSshயான
ஊ:யgகTIQ உgகTIQ உ1ைம தVR.

ெகாேரானா ைவர* எ,ன?
*:ய ெகாேரானா ைவர# 2019 ஆnHU இM:d9 Æனா 2ஹாU நகரC:9 சராச1IQR ேமலான
!வாசIQழாZ ேநாZகkU காரணமாகI கnA0HIக)ப%டD. இfத \V€IQ SARS-CoV-2 எUற
ெபயS ›%ட)ப%டD. இD Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபாUற \V€கkU வகையs ேசUறD.
ெகாேரானா ைவர# ஊடாக உVவான ேநாZIQ உலக !காதார சைப மாh
11, 2020 அUM ெகாேரானா ைவர# ேநாZ 2019 !VIகமாக COVID-19 (ேஜSமU ெமாid9
Coronavirus-Krankheit 2019) எUற ெபய1ட)ப%AJளD.
தEேபாைதய தர2கJ இfேநாZ €Vகgகkட€VfD ம4தSகTIQ பர"யD எUM $M\UறD.
8தe9 இI \V€ Æனா 2ஹாU நக19 ஓS _U மEMR இைறsh சfைதdeVfD பரவCெதாடg\யD
எUM நRப)பA\றD. அsசfைத தEேபாD Æனா"U அரசாgகCதா9 …ட)ப%AJளD.

-.ய தகவ1க2:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

(ேஜ#ம%, &ெர%), இ+தா.ய%, ஆ12ல4)

ெ கா ே
இ/0ரானா ைவ
1 உ3 ர,
ள5
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