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       நான் 
 ஆர ாக்கியத்துடன் 
   இருக்கின்ரேன் 

                         ரகாவிட்-19 த ாற்ேியது என்று, 
                 உறு ிப்படுத் ிய எவருடனும்  
               நான் த ாடர்பு தகாள்ளவில்லை. 

 

    ! 
 

 பா ிக்கப்படக்கூடிய 
        மக்கள்  

 

• 65 வயது மற்றும் அதற்கு 
மமற்பட்டவர்கள் ; 

• உயர் இரத்த அழுத்தம்  
- நீரிழிவு மநோய்  
- இருதய மநோய்  

- நீடித்த சுவோச மநோய்  
- மநோயோல் அல்லது 

சிகிச்சசயோல் எதிர்ப்பு சக்தி 
பலவனீம்  

- புற்றுமநோய் ஆகிய 
மநோய்களோல் அவதிப்படுபவர். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   எனக்கு இருமல் 
    மற்றும்/அல்ைது 
 காய்ச்சல் உள்ளது  

 

   நான் பா ிக்கப்படக்கூடிய மக்களில் 
            ஒருவன் அல்ை  

 
 

பபோது சுகோதோர அலுவலகம் (Federal Office 

of Public Health – FOPH) வழங்கிய 
முன்தனச்சரிக்லக நடவடிக்லககலள 
நான் ம ிக்கின்ரேன், முக்கியமோக:  
- நோன் அடிக்கடி சககசளக் 
 கழுவுகின்மேன்,  
- என்னுடன் உசரயோடும் நபர்களிடம் 
 இருந்து 2 மீட்டர் தூரம் விலகி நின்று 
 மபசுகின்மேன்,  
- 5 மபருக்கு மமற்பட்டு கூடும் 
 கூட்டங்கள் தசடபசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 
 

 
நோன் பா ிக்கப்படக்கூடிய நபர் என்ோல், 
முடிந்தவசர வடீ்டிமலமய இருப்மபன். 
அத்மதோடு மநோயோளிகளுடன் நோன் எந்த 
வித பதோடர்புகசளயும் சவக்கமோட்மடன். 
 

     ரகாவிட்-19 கிருமி த ாற்ேிவிட்டது 
  என்று உறு ிதசய்யப்பட்ட ஒரு நபருடன் 
   அருகில் நான் வாழ்கின்ரேன் அல்ைது 
        தநருக்கமாக வாழ்கின்ரேன். 

 
 

10 நோட்களுக்கு நோன் என்சனத் 
 னிலமப்படுத்துகின்ரேன்* (quarantine) 

 
 
 

மநோயின் அேிகுேிகள் மதோன்ேினோல்:  
இந்த விளக்கப்படத்தின் வலது பக்கத்சதப் 
போர்க்கவும் «எனக்கு இருமல் 
மற்றும்/அல்லது கோய்ச்சல் உள்ளது». 

 
 
 

அேிகுேிகள் எதுவும் மதோன்ேவில்சல 
என்ேோல், நோன் சோதோரணமோக என் 
வோழ்க்சகசய மீண்டும் பதோடர்கின்மேன் 
மற்றும் நோன் போதிக்கப்படக்கூடிய நபர் 
என்ேோல், முக்கியமோக சுகோதோர 
அலுவலகம் (Federal Office of Public Health - 

FOPH) வழங்கிய, முன்பனச்சரிக்சக 
நடவடிக்சககசள நோன் மதிப்மபன்.       

 
 

ரகாவிட்-19: நிலனவில் 
லவத் ிருக்க ரவண்டிய 

  இைக்கங்கள் 
 

 கவல் Hotline Neuchâtel:  

032 889 11 00 

 கவல் Hotline Suisse:  

058 463 00 00 

தசவிைியர் மு ல் பிரிவு: 
032 886 88 80  

கிழலம நாட்களில் காலை 
08:00 மணி மு ல் மாலை 
5.30 வல , சனிக்கிழலம 
காலை 9.30 மணி மு ல் 
மாலை 5.30 மணி வல , 

ஞாயிற்றுக்கிழலம காலை 
9.30 மணி மு ல் ம ியம்  

12 மணி வல . 
 

பாதுகாவைர் மருத்துவர்கள்: 
0848 134 134 

குழந்ல  மருத்துவர்கள் 
Hotline: 

032 713 38 48 

 முக்கிய அவச  நிலைகளில்:  
144 

 

உங்கள் ஆபத்து நிலைலய 
ம ிப்பிடுவ ற்கு: 

coronacheck.ch     
 

*தனிசமப்படுத்தும் நடவடிக்சககள் 
குேித்த அசனத்து விவரங்கள், 
பதோற்றுத் தனிப்படுத்தல் மற்றும் 
மமலதிகமோன தகவல்கள், பபோது 
சுகோதோர தளத்தில் கிசடக்கிேது 

(Federal Office of Public Health – FOPH): 

www.ofsp-coronavirus.ch 

www.ne.ch/coronavirus 

 
 
 

இந்த வசரபடம் மற்றும் இதில் உள்ள 
தகவல்கள் Neuchâtel (சுவிஸ்) மோநிலத்தில் 

மட்டும் தோன் பசல்லுபடியோகும். 

பங்குனி 31ஆம் ர  ி 2020-இன் நிைவ ம்.  

 
 

எனது பசோந்த முயற்சியில், நான் 
என்லன வடீ்டில்*, குறைந்தது 10 
நாட்களுக்கு,  னிலமப் 
படுத்துகின்ரேன். அ ற்கு பின்பு, ரநாய் 
அேிகுேிகள் 48 மணி ரந த் ிற்குப் 
பின்னர் காணாமல் ரபானால், நான் 
மீண்டும் சா ா ண வாழ்க்லகலய 
வாழத் த ாடங்க முடியும். 
 
உங்கள் ஆபத்து நிசலசய 
மதிப்பிடுவதற்கு: coronacheck.ch 
 
 
 
 
ரநாயின் அேிகுேிகள் 
ரமாசமலடந் ால், நோன் பசவிலியர் 
முதற் பிரிசவ 032 886 88 80 
பதோசலமபசி இலக்கம் மூலமோக 
பதோடர்பு பகோள்கின்மேன் (பணி பசய்யும் 
மநரங்கள் அருகில் போர்க்கவும்). 
மோநிலத்தில் உள்ள எட்டு சமயங்களில் 
ஒன்ேில், எனக்கு ஒரு சந்திப்பு 
அசமக்கப்படும். 
 

   நான் பா ிக்கப்படக்கூடிய நபர்களில் 
    ஒருவன் அல்ைது நான் தசவிைியம் 
         ஊழியர்களில் உறுப்பினர். 

 
 
 

நோன் 032 886 88 80 பதோசலமபசி 
இலக்கத்சதத் பதோடர்பு 
பகோள்கின்மேன் (பணி பசய்யும் 
மநரங்கள் அருகில் போர்க்கவும்). 
மோநிலத்தில் உள்ள எட்டு 
சமயங்களில் ஒன்ேில், எனக்கு ஒரு 
சந்திப்பு அசமக்கப்படும். 
 
 
 

- நோன் மருத்துவமலனயில் 
 அனும ிக்கப்பட ரவண்டுமா, 
- வழக்கமோன மருத்துவ 
  பின்பதோடர்தலுடன் நோன் வடீ்டிரைரய 
  இருக்க ரவண்டுமா,  
- எனது நிசலசமக்கு ரநாய்ப்பா ிப்பு 
  ஆய்வு மதசவப்படுமோ என்று 
  தளத்தில் தோன் நோங்கள் 
  தீர்மோனிப்மபோம்.  
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