க ோவிட்-19: புலம்பெயர்ந்த மக் ளின் பமோழி ளில் த வல் ள்

இவ்வோறு எம்வம நோம்
ெோது ோத்துக் ப ோள்ைலோம்

புதுப்பிக் ப்ெட்ட த வல் ள் 25.01.2022

ப ோக ோனோவவ தடுத்தல்
புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ்: அதி முக்கிய த வல் ள்
புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் ஏற்ெடும் பதோற்று டுவமயோன பின் விவைவு வை ஏற்ெடுத்த
முடியுபமன்ெதுடன் ம ணத்வதயும் ஏற்ெடுத்தலோம். நோம் எல்கலோரும் ஒழுங்கு விதி வை
வடப்பிடிப்கெோமோயின், எம்வமயும் விகேட ஆெத்தோன நெர் வையும் ெோது ோப்ெதற்கு எமது
ெங் ளிப்வெ நல் முடியும்.
அவதோனியுங் ள்: இவ் உண்வமப் ெடிவத்திலுள்ை த வல் ள் கதசிய மட்டத்திலுள்ை ஒழுங்கு விதி வை
உள்ைடக்கி இருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட சில மோநிலங் ளில் இறுக் மோன ஒழுங்கு விதி ள்
பேல்லுெடியோகின்றன.

1. புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் பதோற்றிப் ெ வுதல்
இவ் வவ ஸ் அதி மோ பதோற்றிப் ெ வுவது பநருங்கி இருப்ெதுடன் நீண்ட கந ம் பதோடர்பில்
இருப்ெதனோலோகும், இதன் பெோருள் யோபதனில், பதோற்றுதலுக்குள்ைோகிய ஒரு நெருடன் 1,5 மீட்டர் ஐ
விட குவறதைவு இவடபவளியில் ெோது ோப்பு (மு க் வேம்) இல்லோது இருந்தோல், இவ்வோறு பதோற்று
ஏற்ெடலோம்:
– நுண்ணிய சிறு துளி ள் ஊடோ : கநோய் பதோற்றுக்கு உள்ைோகியவர் ள் சுவோசிக்கும் பெோழுது, இருமும்
பெோழுது, கெசும் பெோழுது, அல்லது தும்மும் பெோழுது, வெளிெரும் வவ வை உள்ைடக்கிய நுண்
துளிகள் கந டியோ மற்வறய அண்மித்திருக்கும் ஏவனய மனிதர் ளின் (மூக்கு, ொய் மற்றும்
கண்கள் கெோன்றவற்றின்) பமன் ேவ்வு வைச் பேன்றவடய முடியும். நுண்ணிய சிறுதுளிகள் மூலம்
பரவுதல் குறுகிய தூரங்களில் அல்லது நீண்ட தூரங்களிலும் சாத்தியமாகும். இந்த ெககயான
பரவுதல்கள் பலவெகைகளில் சிறிய மற்றும் குகைொன காற்வைாட்டமுள்ை அகைகளில்
ஏற்படுகின்ைது, ஏவனன்ைால் அங்கு நுண்துளிகள் நீண்ட வேரத்திற்கு குவிந்திருக்கும்.
– கமற்ெ ப்புக் ள் மற்றும் வ ள் ஊடோ : பதோற்றக்கூடிய சிறு துளி ள் கமற்ெ ப்புக் வைச்
பேன்றவடயும் பெோழுது, பிறிபதோரு நெர் இச் சிறு துளி வை வ யோல் பதோட்டு உள்வோங்கி பின்னர்
வோய், மூக்கு மற்றும் ண் வைத் பதோடும் பெோழுது பதோற்றுக்குள்ைலோம்.
முக்கியம்: உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருப்ெதோ நீங் ள் உண ோவிட்டோலும் கூட, நீங் ள் மற்வறய
நெர் ளுக்கு பதோற்வற ஏற்ெடுத்த முடியும். ஏபனனில் கநோய்வோய்ப்ெட்ட ஒரு நெர் அறிகுறி ள்
ஆ ம்பிப்ெதற்கு 2 நோட் ளுக்கு முன்பிலிருந்தும் 10 நோட் ளுக்கு பின்பும் பதோற்வற ஏற்ெடுத்தக்
கூடியவ ோவர். டுவமயோ கநோய்வோய்ப்ெட்டிருக்கும் பெோழுது நீண்ட ோலத்துக்கு கூட பதோற்வற
ஏற்ெடுத்தக்கூடியவ ோ இருக் முடியும்.

2. க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள்
இவ் அறிகுறி ள் அதி மோ க் ோணெடுகின்றன:
 பதோண்வட கநோவு (வலி)
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இருமல் (அகன மோ வறண்ட)
குறுகிய சுவோேம் (மூச்சுத் திணறல்)
பநஞ்சுவலி
ோய்ச்ேல்
திடீப ன ஏற்ெடும் மணம் மற்றும் சுவவ இழப்பு
தவலயிடி (தவலவலி)
பெோதுவோன இவைப்பு, உடல்நலமின்வம
தவேவலி
தடிமல்
இவ ப்வெ குடல் அறிகுறி ள் (குமட்டல், வோந்தி, வயிற்க ோட்டம், வயிற்று வலி)
கதோலில் ெருக் ள் ஏற்ெட்டு சிவத்தல்

க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ள் பவவ்கவறு விதமோ டுவமயோ இருக் லோம். அத்துடன் ஒவ்வொரு
கெரசின் ெககககைப் வபாறுத்து வித்தியாசப்படலாம். ஏற்கனவெ ஒரு தும்மல் இருந்தாலும் அது ஒரு
வதாற்ைாகக் கருதப்படலாம். அவவ இகலேோனவவயோ வும் கூட இருக் லோம். நுவ யீ ல் பதோற்று ஒன்று
ஏற்ெட்டு சிக் லோ க் கூட இருத்தல் ேோத்தியமோகும்.

3. சு ோதோ மற்றும் நடத்வத விதி ள்
நி ழ்ச்சி ள் மற்றும் ஒன்றுகூடல் ள்: அனுமதிக் ப்ெட்ட நெர் ளின் எண்ணிக்வ வய
வடப்பிடிக் வும்.
மற்வறய நெர் ளுடனோன இவடபவளிவய வடப்பிடியுங் ள்: ஆ க் குவறந்தது 1,5 மீட்டர்.
மு க் வேம் அணிவதற் ோன ஒழுங்கு விதி வை ட்டோயம் வடப்பிடியுங் ள். உங் ைோல் 1,5
மீட்டர் இவடபவளிவயக் வடப்பிடிக் முடியோவிட்டோலும் கூட, மு க் வேம் ஒன்வற
அணிந்து ப ோள்ளுங் ள். (மு க்) வேம் வோவயயும் மூவ யும் மூடியிருக் கவண்டும். ஒரு
துணி அல்லது துவோய் மு க் வேத்வத ஈடுபேய்வதில்வல.
எல்லோ அவற ளுக்கும் குறிப்பிட்ட கந ஒரு இவடபவளியில் ஒழுங் ோ வும் அடிக் டியும்
ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்துங் ள். எவ்வைவுக்கு அதி நெர் ள் ஒரு அவறயினுள் இருந்து
அவ் அவற சிறியதோ இருக்கின்றகதோ, அவ்வைவுக்கு அதி மோ வும் அடிக் டியும்
ோற்கறோட்டத்வத ஏற்ெடுத்த கவண்டும். ோற்று அவறயினுள் ஒரு ெக் த்தோல் உள்கை வந்து
மறுெக் த்தோல் பவளிகயறுவவத ேோத்தியமோக்குங் ள்.
உங் ள் வ வை ஒழுங் ோ வும் அடிக் டியும் ேவர்க் ோ த்தினோல் நன்கு ழுவுங் ள்.
ேவர்க் ோ ம் வவ வை ெோதிப்ெற்றதோக்குகின்றது. தற்சமயம் ககககைக் கழுெ
ெசதியில்லாவிட்டால், அதற்குப் பதிலாக கெரகச பாதிப்பற்ைதாக்குெதற்கு, கககளுக்கு
கிருமி அகற்றும் திரெத்கதப் பாவித்துக்வகாள்ளுங்கள்.
ஒரு வ க்குட்வடயினுள் அல்லது வ மடிப்பினுள் இருமுங் ள் அல்லது தும்முங் ள். டதோசித்
தோளினோலோன வ க்குட்வடவய ெோவிப்ெதுடன் இவத ஒருமுவற மட்டுகம ெயன்ெடுத்துங் ள்.
வ குலுக்குதல், ட்டியவணத்தல், முத்தமிடல் ஆகியவற்வற தவிர்த்துக் ப ோள்ளுங் ள்.
வீட்டிலிருந்து வெகல வசய்யும்-கடகம உள்ைது
வவத்திய நிவலயத்துக்கு அல்லது அவே (மருத்துவ) கேவவ நிவலயத்துக்கு பேல்வதற்கு
முன், பதோவலகெசியூடோ ெதிவு பேய்யுங் ள்.

சு ோதோ மற்றும் நடத்வத விதி ளுடன் வனத்தில் எடுக் கவண்டிய ஏவனய ஒழுங்கு விதி ளும் உள்ைன.
இவ் ஒழுங்கு விதி ள் கீகழ இவ் உண்வமப் ெடிவத்தின் அத்தியோயங் ள் 4, 5, 6 மற்றும் 7 இல்
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைன.
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தற்கெோதுள்ை எல்லோ ஒழுங்கு விதி ளின் கமகலோட்டமோன ெோர்வவவய. இன் கீழுள்ை சுவப ோட்டியில்
ோணலோம். www.bag.admin.ch/migration-covid-en.

4. ெரிகேோதவன பேய்தல்
க ோவிட்-19 (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்) இனோல் ஏற்ெடும் அறிகுறி ளுள் ஒன்று அல்லது ெல
உங் ளுக்கு இருப்பின், நீங் ள் சிலகவவை ளில் ப ோக ோனோ வவ ஸினோல்
கநோய்வோய்ப்ெட்டுள்ளீர் ள். கீழுள்ை அறிவுறுத்தல் வை பதோடர்ந்து வடப்பிடியுங் ள்:
– உடனடியோ உங் வை ெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்துங் ள். ெரிகேோதவன ஒன்வற நீங் ள் மருத்துவ
நிவலயங் ளில், வவத்திய ேோவல ளில், அல்லது விகேட ெரிகேோதவன நிவலயங் ளில் கமற்ப ோள்ை
முடியும். ெரிகேோதவன நிவலயங் ளின் ெட்டியவல www.bag.admin.ch/testing#197439718
என்ற இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள் ோணலோம். ெரிகேோதவன இலவேம் ஆகும்.
– ெரிகேோதவனயின் முன்பும் பின்பும் நீங் ள் வீட்டில் இருங் ள். ெரிகேோதவன முடிவு கிவடக்கும் வவ
மற்வறய நெர் ளுடனோன ே ல பதோடர்பு வையும் நீங் ள் தவிர்த்துக்ப ோள்ளுங் ள்.
‒
ெரிகேோதவன முடிவு பெோசிடிவ் ஆ இருக்கும் ெட்ேத்தில்: «தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன
அறிவுறுத்தல் ள்» ஐ பின்ெற்றுங் ள். அறிவுறுத்தல் வை http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en என்ற இவணய மு வரியின் கீழ் நீங் ள் ோணலோம்.
‒
ெரிகேோதவன முடிவு பந டிவ் ஆ இருக்கும் ெட்ேத்தில்: 24 மணி கந ம் அறிகுறி ள்
எதுவும் இல்லோது இருக்கும் வவ நீங் ள் வீட்டில் இருங் ள், நீங் ள் சுய
தனிவமப்ெடுத்தலில் இருப்பின் அது முடியும் ெகர அவ்ொவை இருங்கள்.
ப ோக ோனோ வவ ஸ் இனோல் பதோற்றுக்குள்ைோகிய ேோத்தியமோனைவு எல்கலோவ யும் இனம் ோண்ெதற்கு
ஏதுவோ , அறிகுறி ள் இல்லோத நெர் ளும் கூட ெரிபேோதவனக்குட்ெடுத்தப்ெடுவர். கி ோமமோன ஒழுங்கு
முவறயில் நவடபெறும் ெரிகேோதவன ள் கவவலத் தலத்தில் அல்லது கவறு நிவலயங் ளில்
கமற்ப ோள்ைப்ெடலோம். இவ்வோறோன ெரிகேோதவன ளில் ெங்கு ெற்றல் சுய விருப்பின் கெரில் என்ெதுடன்
இலவேமுமோகும். கி ோமமோன ஒழுங்கு முவறயில் நவடபெறும் ெரிகேோதவன ளில் நீங் ள்
ெங்குெற்றுவதற் ோன வோய்ப்புக் ள் உங் ளுக்கு இருக்கும் ெட்ேத்தில், உங் வையும் மற்றயவர் வையும்
ெோது ோக்கு மு மோ இதவன கமற்ப ோள்ளுமோறு நோம் உங் ளுக்கு ெரிந்துவ க்கின்கறோம்
நீங் ள் எங்க உங் வை ெரிகேோதவனக்கு உட்ெடுத்துகின்றீர் கைோ, அங்கு க ளுங் ள், அதோவது
ெரிகேோதவன முடிவு கிவடக் ப்பெற்ற பின்னர் எவ்வோறு நீங் ள் இதவன கமற்ப ோள்ை
கவண்டுபமன்ெவத அல்லது கீழுள்ை இவணய மு வரியில் பதரிந்து ப ோள்ளுங் ள்: www.bag.admin.
ch/testing#242157159.
வகாவரானா கெரஸ் இருக்கா என எப்படி வசாதக்கிைது என்று வதரியவில்கலயா? «வசாதகன
ேகடமுகை» கிராபிக்கில் என்ன வசய்ய வெண்டும் என்பகத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். அறிகுறிகள்
இருந்தாலும் அறிகுறிகள் இல்லாவிடினும் ஒரு வசாதகன வசய்ெது பயனுள்ைதாக இருக்கும்.

5. தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்ெடுத்தல்
புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் கமலும் பதோற்றிப் ெ வுதவல தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும்
சுயதனிவமப்ெடுத்தல் தடுக்கின்றது. ப ோக ோனோ வவ ஸ் இனோல் கநோயுற்ற ஒரு நெர் அல்லது
அவரில் பதோற்று ஏற்ப்ெட்டுள்ைதோ ேந்கதகிக் ப்ெடும் ெட்ேத்தில், அவர் வீட்டில்
இருக் கவண்டும் என்ெதுடன் மற்வறய நெர் ளுடன் பதோடர்பு ள் எதவனயும் வவத்திருத்தலோ ோது.
இதன் மூலகம புதிய பதோற்றுக் ள் தவிர்க் ப்ெட முடியும். ஒழுங்கு விதி ள் கீழ்வருமோறு:
தனிவமப்ெடுத்தல்: புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பெோசிடிவ் என ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட நெர் ள்
தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்ல கவண்டும். முதலோவது அறிகுறி ள் கதோன்றி 5 நோட் ள் டந்து
இருப்ெதுடன் மற்றும் குறிப்பிட்ட நெப ோருவர் 48 மணித்தியோலங் ள் கநோய் அறிகுறி ள் எதவனயும்
தன்ன த்கத ப ோண்டிருக் ோத ெட்ேத்திலும் தனிவமப்ெடுத்தல் நிவறவுக்கு வ முடியும்.
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சுய தனிவமப்ெடுத்தல்: புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பெோசிடிவ் எனப் ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட நெர்
ஒருவருடன் பநருங்கியபதோடர்பில் இருந்தவர் ள் 5 நோட் ளுக்கு சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு பேல்ல
கவண்டும். அதாெது கடந்த ோன்கு மாதங்களில் நீங்கள் முழுகமயாக தடுப்பூசி வபாடப்பட்டிருந்தாவலா
அல்லது வகாவிட் வோயிலிருந்து மீண்டிருந்தாவலா தவிர.
தனிவமப்ெடுத்தல் மற்றும் சுய தனிவமப்ெடுத்தல் ெற்றிய கமலதி த வல் வை நீங் ள்
«தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன அறிவுறுத்தல் ள்» மற்றும் «சுய தனிவமப்ெடுத்தலுக் ோன அறிவுறுத்தல் ள்»
www.bag.admin.ch/migration-covid-en இன் கீழ் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.
தனிவமப்ெடுத்தல் ெற்றிய விைக் க் ோபணோளி ஒன்வற நீங் ள் கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலியம் மற்றும்
ஆங்கிலத்தில் www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation இன் கீழ் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.
ோபணோளி புலம் பெயர்ந்கதோர்க் ோன பதோவலக் ோட்சியில் 16 பமோழி ளில் ஒத்திவேக் ப்ெட்டவோறு
ோட்சிப்ெடுத்தெடுவவத www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus என்ற இவணப்பின் கீழ் பெற்றுக் ப ோள்ைோலோம்.

6. பதோடர்பு ள் தடமறிதல்
ஒரு நெரின் ப ோக ோனோ வவ ஸ்-ெரிகேோதவன பெோசிடிவ் என்று ண்டறியப்ெடின், மோநில
அதி ோரி ளினோல் பதோடர்பு ள் தடமறிதல் ஆ ம்பிக்கின்றது:
– பதோற்றுக்குள்ைோகியவருடன், அதோவது பெோசிடிவ் என்று ெரிகேோதிக் ப்ெட்ட நெருடன் ஒன்று
கேர்ந்து யோருடன் அவர் பநருங்கிய பதோடர்பிலிருந்தோர் என்ெவத மோநில அதி ோரி ள் புலனோய்வு
பேய்வர் கநோயறிகுறி ளுக்கு இ ண்டு நோட் ளுக்கு முன்பிருந்து தனிவமப்ெடுத்தல் வவ .
– இவ் அதி ோரி ள் பதோற்றுக் ோன ேோத்தியக்கூறு ெற்றி பதோடர்பு நெர் ளுக்கு அறிவிப்ெதுடன்
கமற்ப ோண்டு எடுக் கவண்டிய நவடமுவற ள் ெற்றியும் அறிவிப்ெோர்.
– இத் பதோடர்பு நெர் ளுக்கு அறிகுறி ள் எதுவும் இல்லோவிடினும் கூட, அவர் ள்
தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச் பேல்ல கவண்டும். தடுப்பூசி வபாடப்படாவிட்டால் அல்லது
குணமகடந்திருந்தால் - பதோற்றுக்குள்ைகிய நெருடன் இறுதியோ பதோடர்பில் இருந்த பின் 5
நோட் ளுக்குச் பேல்லுெடியோகும்.
– இவ் 5 நோட் ளிலும் கநோய்த்பதோற்று எதுவும் ண்டறியப்ெடோத ெட்ேத்தில், அதி ோரி ள்
தனிவமப்ெடுத்தவல மீண்டும் விலக்கிக் ப ோள்வர்.
– பதோடர்பு நெர் ஒருவருக்கு கநோயறிகுறி ள் இருக்குமோயின், அல்லது தனிவமப்ெடுத்தல்
ோலப்ெகுதியில் அறிகுறி ள் ஏற்ெடுமோயின், அவர் ள் தம்வம ெரிகேோதவனக்குட்ெடுத்த
கவண்டுபமன்ெதுடன் உடனடியோ தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச் பேல்ல கவண்டும்.
பதோடர்பு ள் தடமறிதல் ெற்றிய விைக் க் ோபணோளி ஒன்று கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலிய பமோழி
மற்றும் கறற்க ோகறோமோனியம், ஆங்கிலம், அல்கெனிய பமோழி, பேர்பிய பமோழி கெோர்த்துக ய பமோழி
மற்றும் ஸ்ெோனிய பமோழி கெோன்றவற்றில் கீழ்வரும் இவணயத்தைத்தில் ோணலோம் www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing.
மோநில அதி ோரி ள் உடனடியோ உங் ளுடன் பதோடர்பு ப ோள்ைோமல் விடுவதற்கு வோய்ப்பு உள்ைது.
எனகவ அவசியமோயின், நீங் ைோ கவ சுயமோ தனிவமப்ெடுத்தலுக்கு அல்லது சுய தனிவமப்ெடுத்தளுக்குச்
பேல்லுங் ள். அத்துடன் நீங் ள் க ோவிட்-19 பெோசிடிவ் என்று ெரிகேோதிக் ப்ெட்டிருக்கும் ெட்ேத்தில்,
நீங் ைோ கவ உங் ள் பதோடர்புனெருக்கு இவத அறிவியுங் ள்.

7. சுவிற்ேர்லோந்தினுள் ெயணித்தல்
(சுவிஸ்) நோட்டினுள் பி யோணித்து வருெவர் ள் அவனவரும் நோட்டினுள் பி கவசிப்ெதற் ோன ெடிவத்வத
ோண்பிக் கவண்டும். இப் ெடிவத்திவன நீங் ள் swissplf.admin.ch/home இன் கீழ் பெற்றுக்
ப ோள்ைலோம். நீங்கள் ஒரு எல்கலப் பகுதியிலிருந்து சுவிட்சர்லாந்திற்குள் நுகையவில்கல என்ைால்,
நீங்கள் வசாதிக்கப்பட வெண்டும். நீங் ள் இ ண்டு தடவவ பந டிவ் ெரிகேோதவன முடிவிவனக்
ோண்பிக்குமோறு கவண்டப்ெடுவீர் ள்.
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– நோட்டினுள் பி கவசிக்வ யில்: உங் ள் புறப்ெடும் இடத்தில் பீ சீ ஆர் -ெரிகேோதவன அல்லது அன்ரி
ஜீன் விவ வு ெரிகேோதவன பேய்யவும். நோட்டினுள் பி கவசிக்கும் பெோழுது பூர்த்தி பேய்யப்ெட்ட
குடிவ வு ெடிவத்துடன் கேோதவன முடிவவக் ோண்பியுங் ள்.
– நோட்டினுள் பி கவசித்து 4-7 நோட் ளின் பின்: நீங் ள் நோட்டினுள் பி கவசித்து வந்த சில
நோட் ளுக்குப் பின்பு, நீங் ள் சுவிட்ேர்லோந்தில் மற்பறோரு பீசீஆர் -ெரிகேோதவன அல்லது அன்ரி ஜீன்
விவ வு ெரிகேோதவன பேய்யுங் ள். இப் ெரிகேோதவன முடிவவ நீங் ள் ண்டிப்ெோ மோநில
அதி ோரி ளுக்கு அறிவிக் கவண்டும்
«சுவிற்ேர்லோந்து நோட்டினுள் பி யோணித்தல்» என்ற தவலப்பு பதோடர்ெோன கமலதி த வல் வை இகத
பெயவ யுவடய இவணயத்த் தைத்தின் : www.bag.admin.ch/entry இன் கீழ் ோணலோம்.

8. விகேட ெோதிப்புக்குள்ைோகிய நெர் ள்
குறிப்பிட்ட சில நெர் ளுக்கு ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்று ஏற்ெடுதல் ஆெத்தோனதோகும்.
அவர் ள் டுவமயோ கநோய்வோய்ப்ெடலோம் அல்லது இறக் லோம். விகேட ஆெத்துக்கு
உள்ைோ க்கூடியவர் ள்:
– வகயோதிெர் ள்: புதிய ப ோக ோன வவ ஸ் இனோல் பதோற்று ஏற்ெட்ட பின் டுவமயோ
கநோய்வோய்ப்ெடுவதற் ோன ஆெத்து எவ்வைவுக்கு ஒருவர் முதுவமயவடந்துள்ைோக ோ அவ்வைவுக்கு
அதி ரிக்கின்றது. 50 வயதுக்கு கமற்ெட்டவர் ள் முன்கூட்டிகய வவத்தியேோவலக்கு பேல்ல
கவண்டும். ஏற் னகவ இருக்கும் கநோய் ள் மூலம் ஆெத்துக் ள் அதி ரிக்கின்றன.
– ர்ப்பிணிப் பெண் ள்
– த்ரிபேோமீ (Trisomie) 21 உள்ை வயது வந்தவர் ள்
– குறிப்பிட்ட சில வடிவிலோன கீழ்வரும் கநோய் ைோல் ஏற் னகவ பீடிக் ப்ெட்டிருக்கும் வயது
வந்தவர் ள்:
- உயர் இ த்த அழுத்தம்
- இருதய-குருதிச்சுற்கறோட்ட-கநோய் ள்
- நீரிழிவு (ேர்க் வ வியோதி)
- நுவ யீ ல்- மற்றும் சுவோே வழிகநோய் ள்
- கநோபயதிர்ப்பு ேக்திவய ெலவீனப்ெடுத்தும் கநோய் ளும் சிகிச்வே ளும்
- புற்றுகநோய்
- அதி உடல் எவட (உடல் ெருமன், BMI 35 இலிருந்து அல்லது அதற்கு கமல்)
- சிறுநீ ம் ெோதிக் ப்ெட்டு இயங் ோவம
- ஈ ல் அழற்சி
நீங் ள் விகேடமோன ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெர் வைச் கேர்ந்தவர் என்ெதுடன் க ோவிட்-19 கநோய்
அறிகுறி ள் இருக்கும் ெட்ேத்தில் (அத்தியோயம் 2 ஐ ெோர்க் வும்), உடனடியோ உங் ள் மருத்துவர் அல்லது
வவத்தியேோவலக்கு பதோவலகெசியில் பதோடர்வெ ஏற்ெடுத்துவதுடன் உங் வை ெரிகேோதவனக்கு
உட்ெடுத்துங் ள். வோ இறுதி நோட் ளிலும் கூட. உங் ள் அறிகுறி வை விெரித்துக் கூறுவதுடன் நீங் ள்
விகேட ஆெத்துக்குள்ைோ க்கூடிய நெவ ச் கேர்ந்தவர் என்ெவதயும் கூறுங் ள்.

9. தடுப்பூசி ஏற்றுதல்
சுவிற்ேர்லோந்தில் க ோவிட்-19 க்கு எதி ோ நீங் ள் தடுப்பூசி ஏற்றிக்ப ோள்ை முடியும். சுவிஸ்பமடிக்
எனப்ெடும் சுவிஸ் நோட்டு மருத்துவப்பெோருட் ள் ல்லூரி க ோவிட்-19 க்கு எதி ோன தடுப்பூசி வை நன்கு
ெரிகேோதித்து (அதன் ெோவவனக்கு) அனுமதியளித்துள்ைது. அவவ ெோது ோப்பு மற்றும் பேயல்திறன்
உள்ைனவோகும்.
ஆயினும் ஒவ்பவோரு தடுப்பூசியின் பெோழுதும் ெக் விவைவு ள் ஏற்ெடலோம். இன்று எமக்குள்ை
அறிவுக்ப ட்டியவவ க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற்றிய பின் டுவமயோன ெக் விவைவு ளினோல் ஏற்ெடும்
அெோயமோனது, ப ோக ோனோ வவ ஸினோல் பதோற்றுக்குள்ைோகிய பின் கமோேமோ கநோய்வோய்ப்ெடும்
அெோயத்வத விட மி வும் குவறவோகும்.
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உங்கள் ககடசி தடுப்பூசி 4 மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்ததா? பின்னர் பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கு பதிவு
வசய்யவும். பூஸ்டர் தடுப்பூசி நீங்கள் மீண்டும் வோய் மற்றும் டுவமயோன வதாற்றுக்கு எதிராக ேன்கு
பாதுகாக்கப்படுெகத உறுதி வசய்கிைது.
மோநிலங் கை தடுப்பூசி ஏற்றுதலுக்கு பெோறுப்ெெோகும். எப்பெோழுது எங்க நீங் ள் தடுப்பூசிவய
ஏற்றிக்ப ோள்ைலோம் மற்றும் எங்க இதற்கு ெதிவு பேய்து ப ோள்ைலோம் என்ெவதயும் உங் ள் மோநிலத்தின்
உரிய அதி ோரி ளிடத்திலிருந்து அறிந்து ப ோள்ளுங் ள் (www.foph-coronavirus.ch/cantons).
க ோவிட்-19-தடுப்பூசி ெற்றிய கதசிய இன்கெோவலன் (+41 58 377 88 92, தினேரி 06.00-23.00 மணி) உம் கூட
உங் ள் மோநிலத்தின் பெோறுப்பு வோய்ந்த நிவலயம் எது என்ெோத்து ெற்றிய த வவல உங் ளுக்கு வழங்கும்.
உங் வை தடுப்பூசி ஏற்றுவதற்கு ெதிந்துப ோள்வதற்கு நீங் ள் ஒரு மருத்துவவ அல்லது உங் ள்
நம்பிக்வ க்குரிய ஒருவவ க் கூட கவண்டிக்ப ோள்ைலோம்.
க ோவிட்-19-தடுப்பூசி சுவிற்ேர்லோந்தில் வசிக்கும் அவனவருக்கும் இலவேம் என்ெதுடன் இது
சுயவிருப்பின் கெரிலோகும்.
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் ெற்றிய கமலதி த வல் வை உண்வமப் ெடிவங் ளின் கீழ்வரும் இவணய
மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.bag.admin.ch/migration-covid-en.
தடுப்பூசி ஏற்றுதல் ெற்றிய விைக் க் ோபணோளி புலம்பெய ந்கதோர்க் ோன பதோவலக் ோட்சியில் 15
பமோழி ளில் கீழ்வரும் இவணய மு வரியில் கிவடக்கின்றன www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland.
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ெற்றி சில தவறோன அறிக்வ ள் உலோவருகின்றன. அகந மோன தடுப்பூசி ெற்றிய
புவன வத ளும் ஏன் அவவ பேல்லுெடியற்றவவ என்ெதற் ோன விைக் ங் வையும் நீங் ள் இக்
ோபணோளி ளில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம்.

10.

க ோவிட்-ேோன்றிதழ்

க ோவிட்-ேோன்றிதழோனது உங் ள் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி, உங் ளுக்கு ஏற்ெட்ட கநோய் அல்லது உங் ள்
எதிர்மவறயோன (பந டிவ்) ெரிகேோதவனப் பெறுகெறு (3G) என்ெவற்வற ஆவணப்ெடுத்துகின்றது, வகாவிட்
சான்றிதழ் உங்களுக்குக் வகாரிக்ககயின் வபரில் காகித ெடிவிவலா அல்லது QR குறியீட்கடக் வகாண்ட PDF
ஆெணமாகவொ ெைங்கப்படும். இதற்ப ன நீங் ள் «க ோவிட் ேோன்றிதழ்» («COVID Certificate») என்ற
பேயலிவய -App ெதிவிறக் ம் பேய்யவும்.
உங் ளுக்கு சுவிற்ேர்லோந்தில் தடுப்பூசி ஏற்றப்ெடும் ெட்ேத்தில், எங்கு தடுப்பூசி ஏற்றப்ெடுகின்றகதோ
அங்க ேோன்றிதவழ பீ டீ எப் (PDF) அல்லது டிஜிற்ைல் வடிவில் பெற்றுக்ப ோள்வீர் ள். ப ோக ோனோ வுக்கு
எதிர்மவற என்று (கந டிவ்) ெரிகேோதிக் ப்ெடுவீர் ைோயின், கமற்ெடி ேோன்றிதழ் அந்த இடத்திகலகய
கந டியோ ெைங்கப்படும்.ஈ - பமயில் (E-Mail) ஆ அனுப்பி வவக் ப்ெடும் அல்லது «க ோவிட் ேோன்றிதழ்»பேயலி [«COVID Certificate»-App] இல் ெதிவு பேய்யப்ெடும். உங்களுக்கு வகாவரானா கெரஸ் இருப்பதாக
சாதகமாக பரிவசாதிக்கப்பட்டால், உங்களுகடய வகாவிட்-சான்றிதகை வதசிய வகாவிட்-சான்றிதழ்
பதிவுநிகலயத்திலிருந்து வபறுெற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
நோைோந்த பெோது வோழ்வின் ஒருசில ெகுதி ளுக்கு க ோவிட்-ேோன்றிதழ் கதவவப்ெடுகின்றது, உதோ ணமோ
உள்புற அவற ளில் நவடபெறும் நி ழ்ச்சி ள், டிஸ்க ோ நடன விடுதி ள், ஓய்வுகந ங் வைக் ழிக்கும்
இடங் ைோகிய திகயட்டர் ள், உடற்ெயிற்சி நிவலயங் ள், அல்லது உள்ை நீச்ேல் தடோ ங் ள் மற்றும்
உணவு விடுதி ளின் உள்ை அவற ள். ஒவ்வொரு பகுதிகள் அல்லது நிகழ்வுககைப் வபாறுத்து, தடுப்பூசி
ஏற்றிய சான்றிதழ்கள், வோய் வதாற்றி சுகமகடந்தெர்கள் மற்றும் எதிர்மகையாகப் பரிவசாதிக்கப்பட்ட
ேபர்களுக்கு (3G), அல்லது தடுப்பூசி ஏற்றிய மற்றும் சுகமகடந்த ேபர்கள் மட்டும் (2G) அல்லது
தடுப்பூசி ஏற்றிய மற்றும் சுகமகடந்த ேபர்கள் எதிர்மகையான பரிவசாதகன முடிவுடன் மட்டும்
வசல்லுபடியாகும். உதோ ணமோ வட ளுக்கு, பெோதுப்கெோக்குவ த்து ேோதவன ள் மற்றும் தனிப்ெட்ட
ேந்திப்புக் ள் (30நெர் ள் வவ ) கெோன்றனவற்றுக்கு ேோன்றிதழ் அவசியமில்வல.
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11.

உதவி பெறல்

இவணயத்தைம் migesplus.ch: க ோவிட்-19 ெற்றிய அகன கமலதி த வல் வை, இவ் இவணயத்தில்
நீங் ள் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம். இத் த வல் ள் ெல்கவறு பமோழி ளில் பமோழிபெயர்க் ப்ெட்டுள்ைன:
www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
பமோழிபெயர்ப்ெோைர்: வவத்தியேோவலயில் உங் ளுக்கு விைங் வில்வலபயனில், பதோடக் த்திலிருந்கத
ஒரு பமோழிபெயர்ப்ெோைர் கதவவபயன்று க ளுங் ள். பதோவலகெசியூடோன பமோழிபெயர்ப்பு கேவவயும்
கூட உள்ைது. துவறேோர் நிபுணத்துவ பமோழிபெயர்ப்பு கேவவ அவழக் ப்ெடும் ெட்ேத்தில், உங் ள்
உறவினர் வை பமோழிபெயர்ப்புக்ப ன நீங் ள் அவழத்துச் பேல்லகவண்டியதில்வல என்ெதுடன்
அவர் ள் பதோற்றிலிருந்து இவ்வோறோ ெோது ோக் ப்ெடுகின்றனர். மருத்துவ சிகிச்வே ளின் பெோழுது
நீங் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்கும் உங் வை மற்றவர் ள் விைங்கிக் ப ோள்வதற்குமோன ேட்ட உரிவம
உங் ளுக்கு உள்ைது.
முக்கியமோன பதோவலகெசி இலக் ங் ளும் மின்னஞ்ேல் மு வரி ளும்
– வீட்டில் நீங் ள் ெயமுறுத்தப்ெடுவதோ உணர்ந்தோல், அனோமகதய ஆகலோேவன மற்றும் ெோது ோப்வெ
நீங் ள் இவ் இவணய மு வரியில் பெற்றுக்ப ோள்ைலோம் www.opferhilfe-schweiz.ch (கேர்மன்) /
www.aide-aux-victimes.ch (பிப ஞ்சு) / www.aiuto-alle-vittime.ch. (இத்தோலிய பமோழி ).
அவே கதவவயின் பெோழுது ோவல்துவறவய 117 என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள்.
– அவே மருத்துவகதவவக்கு (அம்புலன்ஸ்) 144. என்ற பதோவலகெசி இலக் த்துக்கு அவழயுங் ள்.
சுவிஸ் பூ ோ வும் இருெத்தி நோன்கு மணி கந மும் ே ல அவே மருத்துவ கேவவ ளுக்கும் இச் கேவவ
கிடக்கின்றது.
– புதிய ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய இன்கெோ வலன்: 058 463 00 00 என்ற இலக் த்தின் கீழ் புதிய
ப ோக ோனோ வவ ஸ் ெற்றிய வினோக் ளுக்கு விடயளிக் ப்ெடுகின்றன .
– உங் ளுக்கு குடும்ெ மருத்துவர் இல்லோவிடில்: 0844 844 911 என்ற இலக் த்தின் கீழ் பமட்க ற்
(Medgate) ஒவ்பவோரு நோளும், இ விலும் கூட கேவவயிலுள்ைது.

12.

கமலதி த வல் ள்

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (கேர்மன், பிப ஞ்சு, இத்தோலிய பமோழி, ஆங்கிலம்)

www.foph-coronavirus.ch
தமிழ்

/ Tamil / tamoul / tamil
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