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ககாள ானா றவ ஸ் ளகாவிட்-19 - தற்ளபாறதய தகவல்கள்

அன்பார்ந்த குடியிருப்பாளர்களள
ககாள ானா கதாற்று குறைந்து வருகிைது, கபரும்பான்றையான ைக்கள் தடுப்பூசி ளபாடப்பட்டுள்ளனர்
அல்லது ககாள ானாவால் பாதிக்கப்பட்டு குணைறடந்துள்ளனர், இதனால் ள ாயின் தீவி ளபாக்கிற்கு
எதி ாக பாதுகாக்கப்படுகிைார்கள். இந்த ல்ல வளர்ச்சிறய கருத்தில் ககாண்டு சுவிஸ் முழுவதுைான,
கதாற்று ள ாய்க்கு எதி ான கபரும்பாலான டவடிக்றககறள ீக்க, கூட்டாட்சி அ சு முடிவு
கசய்துள்ளது.
முகக்கவசம் அணிவதற்கான கடறைறய ீக்குதல்
தங்குைிடம், கறடகள், உணவகங்கள், பள்ளிகள், கபாதுைக்கள் அணுகக் கூடிய இடங்கள் ைற்றும்
பணியிடங்களில் முகக்கவசம் அணிய ளவண்டிய கடறை, உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வறகயில்
ீக்கப்பட்டுள்ளது. கபாது ளபாக்குவ த்து ைற்றும் சுகாதா ிறுவனங்களில் (ைருத்துவர் பயிற்சி,
ைருத்துவைறன ளபான்ைறவ) சுகாதா முகக்கவசங்கறள ைட்டுளை அணிய ளவண்டும்.
தனிப்பட்ட அல்லது உடல் லக் கா ணங்களுக்காக, தங்குைிடத்தில் கதாடர்ந்து முகக்கவசத்றத அணிய
விரும்பும் குடியிருப்பாளர்கள், ிச்சயைாக அவ்வாறு கசய்யலாம். ீங்கள் இன்னும் உங்கள்
ப ாைாிப்பாளாிடைிருந்து சுகாதா முகக்கவசங்கறளப் கபைலாம்.
தங்குைிடங்களில் பார்றவயிடலுக்கான தறடறய ீக்குதல்
ககாள ானா கதாற்ைின் கா ணைாக அங்கு பார்றவயிடலுக்காக விதிக்கப்பட்டிருந்த தறட,
உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வறகயில், ீக்கப்பட்டுள்ளது. ைற்ை புகலிடங்களில் ைீண்டும் காறல 8
ைணி முதல் இ வு 10 ைணி வற பார்றவயிடல் அனுைதிக்கப்படும்.

ளைலும்:
ககா ானா ளசாதறன பாசிட்டிவ் எனில் தனிறைப்படுத்தப்படுவர்
ககாள ானா றவ ஸ் ளசாதறனயில் பாசிட்டிவ் கபற்ைவர்கள் குறைந்தது 5 ாட்களுக்குத் தங்கறளத்
தனிறைப்படுத்திக் ககாள்ள ளவண்டும். உங்களுக்கு கபாதுவான ள ாயின் அைிகுைிகள் இருந்தால்,
தயவுகசய்து ப ாைாிப்புக் குழுறவத் கதாடர்பு ககாள்ளவும்.
டத்றத விதிகள் ைற்றும் சுகாதா

டவடிக்றககள்

ஏற்கனளவ ாம் அைிந்த டத்றத ைற்றும் சுகாதா டவடிக்றககள் (றககறளக் கழுவுதல்,
இறடகவளிறயக் கறடப்பிடித்தல் ளபான்ைறவ) முக்கியைானதாக இருக்கின்ைன, ஏகனனில்
ககாள ானா றவ ஸ் இன்னும் புழக்கத்தில் உள்ளது ைற்றும் ப வுகிைது.

ன்ைி
கதாற்றுள ாயின் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இந்த டவடிக்றககறளத் தள்ளுபடி கசய்வது
சாத்தியம் என்பதில் ாங்கள் ைகிழ்ச்சியறடகிளைாம். ஆனால் றவ ஸ் ைட்டும் ீங்கவில்றல. ாம்
அறனவரும் இன்னும் ைக்கும், ைது சக ைனிதர்களுக்கும் ஒரு கபாிய கபாறுப்றபச் சுைந்து
ககாண்டிருக்கிளைாம். எனளவ, கவனைாக இருக்குைாறும், சுகாதா டவடிக்றககறளத் கதாடர்ந்து
கறடப்பிடிக்குைாறும், உங்களுக்கு ஏளதனும் உடல் லப் பி ச்சறனகள் இருந்தால் உடனடியாக
ப ாைாிப்பாளற த் கதாடர்பு ககாள்ளுைாறும் ளகட்டுக்ககாள்கிளைாம். இதற்கு ைிக்க ன்ைி!

அன்புடன்

புகலிட ப ாைாிப்புப் பிாிவு
ஸ்டீபன் ம்யுல்லர்
பிாிவுத் தறலவர்

ைார்கசல் த்யுலர்
ப ாைாிப்புத் துறை தறலவர்
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