cv# k%டைம)p
cகாதார)prv

ptய ெகாேரானா ைவர#

pt)p9க)ப%ட தகவ;க< 10.03.2020

இAவா> எ?ைம நா?
பாtகாDt9ெகா<ளலா?
தகவ;க<.
ptய ெகாேரானா ைவர# ம=>? "இAவா> எ?ைம நா? பாtகாDt9ெகா<ளலா?" எGற
நடவI9ைககைள) ப=Jய m9kயமான vபரMக<.

nMக< எGன ெசPய ேவQR??

ைககைள நGறாக9 கSvத;

ைக9k%ைட9k< அ;லt mழMைக மI)p=k< இrmத;, t?mத;

நபXகll9kைடyலான ெநr9கDைத தvXDt9ெகா<llத;

ஒrவr9ெகாrவX ைக kl9kவைதD தvXDt9ெகா<llத;

காP^ச; ம=>? இrம; இr)pG cகமாk? வைர v%I; தMk இrDத;

மrDtவ nைலயDt=k அ;லt அவசர மrDtவ ck^ைச nைலயDt=k
ெதாைலேபcy; ெதாடXp ெகாQட pGனX ெச;lத;

Tamilisch / tamoul / tamil / த"ழ்

ெகாேரானா ைவர# ெதாடXபாக அtகமாக ேக%க)ப%ட ேக<vகll?
பt;கll?
ெதா=>? mைற ம=>? ஆபDt9க<
இcத cகாதார, நடDைத நைடmைறக< ஏG அவcய?
ptய ெகாேரானா ைவரைஸ ெபா>Dதவைர அத=k மfதXக< இGg? எtX)pச9tைய ெபறv;ைல.
பலr9k? ெதா=றாtr9க நா? இcத நடவI9ைககைள ைக)ப=றேவQR?.
அtக ேநாPவாP)பட வாP)p<ள ம9கைள பாtகா9க)பட; ேவQR?. அAவாரானவXக< 65
வயt=k ேம=ற)ப%டவXக< ம=>? mGேப ேநாPவாP)ப%டவXக<, உயX இரDத அSDத?, nரiv
ேநாP, இrதய ேநாPக<, நா<ப%ட cவாச ேநாPக<, ேநாெயtX)p ச9tைய பலvன)பRDt?
ேநாPக< ம=>? ck^ைசக<, p=>ேநாP ேபாGற ேநாPகைள9 ெகாQடவXக<.
அரசாMகDதா; mGெமாiய)பR? நடவI9ைககைள ைக)ப=Jனா; நா? இAவா>
ேநாPவாP)ப%ட ம9கைளy? பாtகா9கலா?. இtம%டmGJ த=ேபாதய nைலy;
அவசரck^ைசசாைலகllல? ம9கைள உ<ளட9k? இடவசtகll? kைறctவrkறt.
இcத ேநாP எவXகைளஅtகமாக தா9க வாP)p<ளt
ெபr?பாலான ம9கll9k ptய ெகாேரானா ைவர# பாt)p;லாதt. ேநாPவாP)பR? அபாய?
அtக? ெகாQடவXக< 65 வயt=k ேம=ப%டவXக< ம=>? mGேப km9காn? nலைமகll;
ஒGைற ெகாQடவXக<:
- உயX இரDத அSDத?
- nரiv ேநாP
- இrதய ேநாPக<
- நா<ப%ட cவாச ேநாPக<
- ேநாெயtX)p ச9Dtைய பலvன)பRDt? ேநாPக< ம=>? ck^ைசக<
- p=>ேநாP
cv=ஸXலாct; ptய ெகாேரானா ைவரஸா; ெதா=ற)பட mIyமா?
cv=ஸXலாct; ptய ெகாேரானா ைவரஸா; பாt9க)பRவத=கான ஆபDt அtகr9kறt.
ெகாேரானா ைவர# எAவா> ெதா=>kறt
ெபாtவாக ெகாேரானா ைவர# ெநr9க? ம=>? nQடேநர ெதாடXp; ெதா=>? ேநாP அதாவt
எ?ைம c=J 2 m%டX ெதாைலv9k<ll? 15 nmடMகll9k ேமலான cmnைலகll; இA ைவர#
இrம; ம=>? t?மலா; ெவllவr? tllக< mல? பரv?. இD tllக< ப%டா; m9k, வாP
ம=>? கQக< ஊடாக மfதXகllG உடl; உmnைளy?.
இA ைவர#ைஸ தாMk? tllகllடாக, இA ைவர# மfத உடl9k அ)பா; cல மvேநர?
உyXவாS?. ைக, கதv, ெபாDதாGக<, ேபாGற இD tllக< ப%ட ெபாr%கைள ெதாRவதா; இA
ைவர# ெதா=>? எGபt இGg? nrp9க)படv;ைல.

அJkJக<, ேநாP கQடJத; ம=>? ck^ைச
ெகாேரானா ைவர#sG அJkJக< யாைவ
காP^ச;, தIமG, இrம; m^c)ப=றா9kைற ஆkயைவ ெபாtவான அJkJக<. இA அJkJக<
நபr9k நபX vDtயாசமாக ெதGபடலா?. cலr9k இைவேயாR ெசmபா%R kைறபாRக<
அ;லt கQகll; ேகாளாrக< ஏ=படலா?. ெபாtவாக பலr9க? இA ேநாP c9க;க< இGJ
mIctvR?. mtயவXகll9ேக இதனா; ெபr? ஆபDt.
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என9k காP^ச; ம=>? இrம; இrcதா; நாG எGன ெசPய ேவQR?
ேநாyG அJkJக< இrcதா;, ம=றவXகைள பாt9காம; இr9க, nMக< உMக< v%ைட v%R
ெவளேய ெச;ல9kடாt.
ேநாyG அJkJக< இைவ
-

காP^ச; (38 Ikr ெச;cய# உட; ெவ)பDைத தாQIyrcதா; அேதாR ேசாXv
இrcதா;. cலேவைளகll; தைசy; வlக< இr9k?.)

-

இrம; உலXct இr9k?, அDtடG கSDt பkty; வlஇr9k?.

இcத ேநாyG அJkJக< சாtவாக இrcதா; nMகேள உMகைள kணமா9k9ெகா<ளலா?.ேநாP
kணMக< mSதாக இ;லாt 24 மvேநர? mIcதpG தாG v%ைட v%R ெச;lMக<. இAவா>
ெசPவதா; ம=றவXகll9k ஆபDt இ;லாt இr9k?.mதலாவt ப9கDt; உ<ள நடவI9ைககைள
கவf9கv?.
உMகll9k ேநாPவாPபR? வாP)p அtகமாக இrcதா; அ;லt ேநாyG அJkJக< அtகrDதா;
உMகளt மrDtவrடG ெதாைலேபc mல?ெதாடXpெகா<ளv?. அவX உMகைள kRத;
பrேசாதைன ெசPயேவQRமா அ;லt nMக< v%I; இrcதா; ேபாtமா எG> mIvெசPவாX.
ெகாேரானா ைவர# ck^ைச எAவா> நைடெப>?
த=ேபாதய nைலy; ெகாேரானா krm9k எtரான மrctகll? ck^ைசகll?
கQRpI9க)படv;ைல. c=J வாS? ம9கllG நலG கrt ேநாPவாPப%டவXக<
தfைம)பRDt ைவ9க)ப%RவாXக<.
அtதமாக ேநாP தா9கyrcதா;, ேநாயாllக< tvர ck^ைச nலயDt; ck^ைச ெப>வாXக<. cல
cmnைலகll; ெசய=ைக cவாச? பயGபRDத)பR?.

பாtகா)p நடவI9ைகக<
பயணMகll; கவf9கேவQIயைவ
அேனகமாக உலk; அைனDt இடMகlll? இcத ேநாைய ெபற வாP)p உQR. உலக cகாதார
அைம)p இGg? பயணDதைடகைள அm;பRDதv;ைல. பல vமானnலயMகll; த=ேபாt
பயvகllG கQகாv)p அtகr9க)ப%R<ளt.
nMக< 65 வயைத தாQI இrcதா; அ;லt ேவ> ேநாy<ளவராP இrcதா; (உயX இரDத அSDத?,
nரiv ேநாP, இrதய ேநாPக<, நா<ப%ட cவாச ேநாPக<, ேநாெயtX)p ச9tைய பலvன)பRDt?
ேநாPக< ம=>? ck^ைசக<, p=>ேநாP ேபாGற ேநாPக<)உ<ளவரா? ேநாPவாP)பட அtக
வாP)p<ளவXகll9k எMகளt ஆேலாசைனகைள பாX9கv?.
cல நாRகll; பரcத pரேதசMகll9k ஊரடMk ச%ட? அm;பRDத)ப%R<ளt. அAவா> உ<ள
இடMகll9k ெச;வt? ெவiேய வrவt? அரசாMகDtG cற)p அgமtyடG ம%Rேம mIy?.
இcத nைல எAவளv கால? nI9k? எG> எMகளா; த=ேபாt kற இயலாt.

அைனDt சXவேதச vமானnைலயMகlll? பாtகா)p vtmைறக< அtகr9க)ப%R<ளன.
cv# நா%I=9k வர vr?pவXகll9கான தகவ; எQ

உMகll9k ேநாyG அJkJக< இrct, cv# நா%I=k வர ேக<vக< இrcதா; இcத ெதாைலேபc
எQv=k ெதாடXvெகா<ளv? +41(0)58 464 44 88.
பயvகll9கான மrtதவ D தகவ;க<
www.safetravel.ch

mGk%I nMக< ெச;லv<ள நா%IG cழைல அcநா%R tதரக? mல? அJct ெகா<ளv?.
(Webseite EDA > Ausländische Vertretungen in der Schweiz).
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ெகாேரானா ைவர# எGன?
SARS-CoV-2 ம=>? COVID-19 எGன?
ptய ெகாேரானா ைவர# 2019 ஆQIG இ>ty; cனா vஹாG நகரDt; சராசr9k? ேமலான
cவாச9kழாP ேநாPகllG காரணமாக9 கQRpI9க)ப%டt. இcத krm9k SARS-CoV-2 எGற
ெபயX c%ட)ப%டt. இt Middle-East Respiratory Syndrome» MERS «Schweren Akuten
Respiratorischen Syndroms» SARS ேபாGற krmகllG வகைய^ ேசGறt.
ெகாேரானா ைவர# ஊடாக உrவான ேநாP9k உலக cகாதார சைப மாc
11, 2020 அG> ெகாேரானா ைவர# ேநாP 2019 cr9கமாக COVID-19 (ேஜXமG ெமாiy;
Coronavirus-Krankheit 2019) எGற ெபயrட)ப%R<ளt.
த=ேபாைதய தரvக< இcேநாP mrகMகllடmrct மfதXகll9k பரvயt எG> k>kGறt.
mதl; இ9 krm cனா vஹாG நகr; ஓX mG ம=>? இைற^c சcைதylrct பரவDெதாடMkயt
எG> ந?ப)பRkறt. அ^சcைத த=ேபாt cனாvG அரசாMகDதா; mட)ப%R<ளt.

kIய தகவ;க<:

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
(ேஜXமG, pெரG^, இDதாlயG, ஆMkல?)

4/4

