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தடுப் பூசி இய ் ம் ஆர் ோவ் க ண்சடன்
க ோவிட்-19 தடுப் பூசி

1. க ோவிட்-19 தடுப் பூசி ்குப் பதிவுசெய் தல்
பதிவு செய் யும் முன், தயவுசெய் து பின் வரும் விளக்கத்தத முழுதமயாகப்
படிக்கவும் .
ஏற் கனவவ வ ாயுள் ள மிக உயர் அளவு அபாய ிதையிை் உள் ள 65 வயதுக்கும்
குதறவானவர்கள் தடுப்பூசி வபாட்டுக்சகாள் ளும் ெமயத்திை் மருத்துவெ் ொன்று
ஒன்று வததவ.
வம 7 முதை் ஆர்காவ் வகண்டனிை் உள் ள 16 மற் றும் அதற் கு வமற் பட்ட
வயதுதடயவர்கள் தடுப்பூசி வபாட்டுக்சகாள் ள ியமெ் ெ ்திப்பு சபறத்
சதாடங் கிவிட்டனர். முதலிை் பதிவு செய் பவர்கள் முதை் ியமெ் ெ ்திப்பு
சபறுவார்கள் . பின் வரும் இைக்கு குழுக்களுக்கு முன்னுரிதம வழங் கப்படும் :
• 65 வயதிற் கு வமற் பட்ட பர்கள்
• ஏற் கனவவ வ ாயுள் ள, மிக உயர் அளவு அபாயம் (ொன்றிதழ் வததவ) சகாண்ட
பர்கள்
• சுகாதாரப் அதமப்பு மற் றும் ெமூக-மருத்துவப் பிரிவிை் உள் ள பணியாளர்கள்
(சதாழிைாளர் உறுதி வததவ)
முன் னர் முன்னுரிதம அளிக்கப்பட்ட வவறு எ ்த குழுக்களுக்கும் இனி தடுப்பூசி
முன்னுரிதம ியமெ் ெ ்திப்பு வழங் கப்படாது. ஏற் கனவவ வ ாயுள் ள, மிக உயர்
அளவு அபாயம் இை் ைாதவர்கள் , மிக உயர் அளவு அபாயம் உள் ளவர்களின்
ச ருங் கிய சதாடர்புகள் (குடும் ப உறுப்பினர்கள் ) இதிை் அடங் குவர்.
ீ ங் கள் ஆர்காவ் வகண்டனுக்கு சவளிவய வசித்தாை் , ஆர்காவ் வகண்டனிை் ீ ங் கள்
தடுப்பூசி சபற முடியாது. இருப்பினும் , ஆர்காவ் வகண்டனிை் பணிபுரியும் சுகாதார
மற் றும் ெமூக மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கு இதிலிரு ்து விைக்கு
அளிக்கப்பட்டுள் ளது.
தயவுசெய் து உங் கள் வயது மற் றும் ஏதாவது மு ்ததய வ ாய் கதளக் கருத்திை்
சகாள் ளாமை் தடுப்பூசிக்கான ியமெ் ெ ்திப்புக்கு இங் வக பதிவு செய் யவும் .
தடுப்பூசிக்கான ியமெ் ெ ்திப்பு உங் களுக்குக் கிதடத்தவுடன், திட்டமிடப்பட்ட
ியமெ் ெ ்திப்புள் ள குறு ்தகவை் ஒன் தற ீ ங் கள் சபறுவீர்கள் . உங் களாை் ியமெ்
ெ ்திப்புக்கு வர இயைவிை் தை எனிை் , ீ ங் கள் அதத ரத்து செய் துவிட்டு, புதிய
ியமெ் ெ ்திப்புக்கு பதிவு செய் யவும் . உங் களுக்கு எப்சபாழுது தடுப்பூசி
வபாடப்படும் என்பததத் தற் சபாழுது உங் களாை் வதர்வு செய் ய முடியாது.
உங் களுக்குப் வபாடப்படும் தடுப்பூசிதய உங் களாை் வதர்வுசெய் ய முடியாது.

அதமவிட வதரபடங் கள் உள் ளிட்ட தடுப்பூசி தமயங் களுக்கான இதணப்புள் ள
வமவைாட்டத்துக்கு தயவுசெய் து வருதக தரவும் www.ag.ch/coronavirus-impfung.
1.1 பதிவு செய் தல்
வகாவிட்-19 தடுப் பூசிக்குப் பதிவு செய் வதற் கான படிவத்தத இங் கு ீ ங் கள்
அணுகைாம் .
► பதிவு செய் வதற் கான இதணய முகவரி
1.2 செல் லிடப் கபசி இல் லலயோ?
உங் களிடம் சொ ்தமாக செை் லிடப்வபசி இை் தை என்றாை் , உங் களது ியமெ்
ெ ்திப்புக்கான குறு ்தகவதை உங் களுதடய குடும் ப உறுப்பினர்,
ம் பிக்தகயானவர் அை் ைது பாதுகாவைரின் செை் லிடப்வபசிக்கு அனுப்பெ்
செய் யைாம் .
1.3 இலணய அணுகுதலும் இல் லல, செல் லிடப் கபசியும் இல் லலயோ?
இதணயம் அை் ைது செை் லிடப்வபசிக்கான அணுகுதை் இை் ைாதவர்கள் ியமெ்
ெ ்திப்தபத் திட்டமிடுவதற் கு ஆர்காவிை் உள் ள மரு ்துகங் களிை் உதவி கிதடக்கும் .
உங் களுக்குத் வததவ ஒரு ததரவழி சதாதைவபசி எண்ணாகும் .
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