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ேநாயாளிக�க் கான �பரங் கள்
��ய ெகாேரானா ைவரஸ் (SARS-CoV-2) ேநாயால்
பா�க் கப் பட்� �ட்�ல் தனிைமப் ப�த்தப் பட்டால் என்ன
ெசய் வ�?
உங் கள் உடல் நிைலைம நன்றாக இ�ந் தால் , நீ ங் கள் ைவரஸ்
ெதாற் � உ��ப் ப�த்தப் பட்ட �ன்�ம் ம�த்�வமைன�ல்
அ�ம�க்கப் பட ேவண்�ய�ல் ைல. ஆனால் நீ ங் கள் �ட்�ல்
தனிைமப் ப�த்தப் பட ேவண்�ம் . ைவர�ன் பரவைலக்
கட்�ப் ப�த்த நீ ங் க�ம் உங் கைளச் �ற் ��ள் ளவர்க�ம் என்ன
�ன்ெனச்சரிக்ைக நடவ�க்ைககைள எ�க்க ேவண்�ம் என்பைத
�ன்வ�ம் பரிந் �ைரகள் உங் க�க்�க் காட்��ன்றன.
��ய ெகாேரானா ைவரைஸப் பற் � உங் க�க்�த் ேதைவயான
அைனத்� தகவல் கைள�ம்
�காதார அைமச்�ன் இைணயதளத்��ம் : www.bag.admin.ch/neues-coronavirus மற் �ம் �காதார இயக்�நரின்
இைணயத்தளத்��ம் www.gd.zh.ch/coronavirus காணலாம் :
உங் கள் ஆேராக்�யத்ைத பா�காக்க
• உங் கள் ேநாய் அ���கள் ேமாசமைடந்��ட்டால் (அ�க
காய் ச்சல் அல் ல� �வாசப் �ரச்�ைனகள் ) நீ ங் கள் உங் கள்
ம�த்�வைர அ�கேவண்�ம் மற் �ம் ம�த்�வரின்
ஆேலாசைனகைள �ன்பற் ற�ம்
• ஒ� ம�த்�வரின் சந்�ப் �க்� நீ ங் கள் �ட்ைட �ட்�
ெவளிேய�ம் ேபா� �காதார �க��ைய (மஸ்க்) அணிய
ேவண்�ம் .
நீ ங் கள் தனியாக வாழ் ந் தால்
• உங் கள் ��ம் பம் , நண்பர்கள் அல் ல� �நிேயாக ேசைவ வ�யாக
உண� மற் �ம் �க்�ய ம�ந்� ேபான்றவற் ைற உங் கள் �ட்�
வாச�க்� வரவைழக்க�ம்
நீ ங் கள் ஒேர �ட்�ல் மற் றவர்க�டன் வாழ் ந் தால்
• ��ந்தால் கத�கைள ��ய ஒ� அைற�ல் தனியாக இ�ங் கள் .
உங் கள் அைற�ல் உணைவ எ�த்�க் ெகாள் �ங் கள் . உங் கள்
அைறக்� தவறாமல் காற் ேறாட்டம் ெசய் �ங் கள் . எல் லா
ெதாடர்�கைள�ம் த�ர்க்க�ம் , ேதைவப் பட்டால் மட்�ேம
அைறைய �ட்� ெவளிேயற�ம்
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உங் க�க்� தனி பாத்�ம் உங் கள் அைற�ல் இ�ந்தால் அைத
பயன்ப�த்�ங் கள் . தனி பாத்�ம் (�ளியல் அைற) இல் ைல
என்றால் நீ ங் கள் பயன்ப�த்�ம் பாத்�ம் ைம உங் கள்
பாவைனக்� �ன்� (ஷவர், டாய் ெலட்) நன்றாக �த்தம்
ெசய் �ங் கள்
நீ ங் கள் பயன்ப�த்�ம் பாத்�ரங் கள் (ேகாப் ைப, கப் ),
சைமயலைற பாத்�ரங் கள் , �ண்�கள் , ப�க்ைக
ேபார்ைவகள் ஆ�யவற் ைற மற் றவர்க�டன் ப�ர்ந்� ெகாள் ள
ேவண்டாம் . பயன்பாட்�ற் �ப் �ற�, சலைவ இயந்�ரத்�ல்
அல் ல� ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீரில் பாத்�ரங் கைள கவனமாக
�த்தம் ெசய் �ங் கள்
உங் கள் உைடகள் , ப�க்ைக �ணிகள் மற் �ம் �ளியல்
�ண்�கைள (�வாய் ) இயந்�ரத்�ல் தவறாமல் க�வ�ம் .

ைககைள க��தல்
• நீ ங் க�ம் உங் கைளச் �ற் ��ள் ளவர்க�ம் �ைறந்த� 20
�நா�க�க்� ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீரில் ைககைள தவறாமல்
க�வ ேவண்�ம் . ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீர ் �ைடக்கா�ட்டால் ,
உங் கள் ைககைள ஒ� ���நா�னியால் �த்தம் ெசய் �ங் கள் .
ைககள் அ�க்காக இ�க்�ம் ேபா� ேசாப் � மற் �ம் தண்ணீர ்
பயன்ப�த்� க�வ ேவண்�ம் .
• நீ ங் கள் உணைவத் தயாரித்த �ற�ம் , சாப் ��வதற் � �ன்�ம்
�ன்�ம் , க�ப் பைறையப் பயன்ப�த்�ய�ன்�ம் மற் �ம் ைககள்
அ�க்கா�ம் ேபாெதல் லாம் ைககைள க�வ�ம்
நீ ங் கள் இ��னல் அல் ல� �ம் �னால் வாைய ���ம்
• �ம் �ம் ேபா� அல் ல� இ��ம் ேபா� உங் கள் வாய் மற் �ம்
�க்ைக ஒ� �க்� �ைரக்�ம் ேபப் பர் �லம் �� ைவக்க�ம் .
• நீ ங் கள் உங் கள் வாய் அல் ல� �க்ைக �ட பா�க்�ம் ெபா�ட்கள்
பாவைனக்� �ன்� எ�யப் பட ேவண்�ம் அல் ல� க�வப் பட
ேவண்�ம் .
• பயன்ப�த்தப் பட்ட �க்� �ைரக்�ம் ேபப் பைர உங் கள்
அைற�ல் உள் ள ஒ� தனி க��த் ெதாட்��ல் எ��ங் கள் .
�க�� (மஸ்க்) அணியேவண்�ய த�ணங் கள்
• நீ ங் கள் உங் கள் அைறைய �ட்� ெவளிேய�ம் ேபா�
• அல் ல� மற் றவர்கள் �ன்னிைல�ல் ��ப் பாக யாராவ�
உங் கள் அைறக்�ள் வ�ம் ேபா�.
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�காதார �க���ன் சரியான பயன்பா�
• �காதார �க��ைய (மஸ்க்) கவனமாக அணிந்�
ெகாள் �ங் கள் . �க்�யமாக �க்� மற் �ம் வாைய ��ங் கள் .
�ைறயாக அணிந்தால் அ� �கத்�ல் ெமன்ைமயாக
ெபா�ந்�ம்
• �க��ைய அணிந்த�டன் அைதத் ெதாடா�ர்கள் .
பயன்ப�த்தப் பட்ட �காதார �க��ையத் ெதாட்ட �ற�
ைககைள க��ங் கள் . உதாரணமாக மஸ்க்ைக கழட்�ம்
சந்தர்ப்பங் களில் ைககைள ேசாப் பால் அல் ல� ���நா�னிகள்
�லம் க�வ�ம் .
• �க�� ஈரமா��ட்டால் , ��ய, �த்தமான, ஈரமற் ற �காதார
�க��ைய பா�க்க�ம்
• ஒ� �ைற பாவைனக்� தயாரிக்கப் பட்ட �காதார �க��கள்
�ண்�ம் பயன்ப�த்தப் படக்�டா�.
• ஒ� �ைற பாவைனக்� தயாரிக்கப் பட்ட �காதார �க��கைள
பயன்பாட்�ற் �ம் �ற� அவற் ைற எ��ங் கள் .
�ட்�ல் காப் � (�ட்�ல் தனிைமப் ப�த்� ��ச்ைச அளித்தால் )
• �ட்�ல் தனிைமப் ப�த்�ம் நடவ�க்ைககைள ���க்�
ெகாண்�வ�வதற் கான ��� ��ச்ைசயளிக்�ம் ம�த்�வ�டன்
கலந்தாேலா�த்த அ�ப் பைட�ல் எ�க்கப் பட ேவண்�ம் .

