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புது ் பிக் க ் ட்ட தகவை் ைற் றுை் நசயை் திறன் அறிவுறுத்தை் கள்
நகோபரோனோ தவரஸ் - பகோவிட் -19

1. தற் ப ோததய நிதைதை

ற் றிய தகவை் கள்

சுவிட்சர்லாந்தில் க ாவிட் -19 (COVID-19) கநாயின் எண்ணி ்க
தற் க ாகதய நிகல யில் 858 கநர்மகறயா

கசாதி ்

கே மா

அதி ரி ்கிறது.

் ட்ட கநாயின் நி ழ் வு ள் உள் ளன,

அேற் றில் நான்கு நி ழ் வு ள் இளேரசு ஆட்சி ் குதியான` லிச்சசன்ஸ்கடனில் உள் ளன.
இதுேகர, சுவிட்சர்லாந் தில் க ாவிட் -19 (COVID-19)

ாரணமா

நான்கு மரணங்

ள்

நி ழ் ந்துள் ளன.
புதிய ச ாகரானா கேரஸ்


ரவுேதற் ான மு ்கிய ேழி:

நநருக் கைோன ைற் றுை் நீ ண்டகோை நதோடர்பு - நீ ங்

ள் ஒரு கநாய் ோய் ் ட்ட ந கர

இரண்டு மீட்டரு ்கும் குகறோன தூரத்தில் 15 நிமிடங்


ளு ்கு கமல் இருந்தால் .

துளிகளின் மூைை் - கநாய் ோய் ் ட்ட ந ர் தும் மினால் அல் லது இருமினால் ,
கேரஸ் ள் கநரடியா

மற் றேர் ளின் மூ ்கு, ோய் அல் லது

ண் ளின் சளி

சே் வு ளில் சசன்றகடயலாம் .


தககளின் மூைை் - இருமல் மற் றும் தும் மலின் சதாற் று நீ ர்த் துளி ளானகே
க

ளில்

ாண ் டலாம் . நீ ங்

மூ ்கு அல் லது

ண்

ள் அேற் கறத் சதாடும் க ாது அகே உங் ள் ோய் ,

ளு ்குள் சசன்றகடயலாம் .

புதிய ச ாகரானா கேரஸ் கநாய் ள் மி வும் வித்தியாச வித்தியாசமா

இயங் குகின்றன.

சிலரு ்கு கலசான அறிகுறி ள் உள் ளன, அேர் ள் கநாய் ோய் ் ட்டிரு ் கத ்
ேனி ் வில் கல. மற் றேர் ளு ்கு தீவிர மருத்துேமகன சிகிச்கச கதகே.
சு ாதார நடேடி ்க
உங்

கள நீ ங்

அ ாய ர

கள

ட்டத்திலிரு ் ேர் கள ்

மற் றேரிடமிருந்து
குறி ் ோக

ள் மற் றும் மற் றேரிடமிருந்து விலகி இருத்தல் மி வும் மு ்கியம் :
ாது ாத்து ் ச ாள் ள, மற் றும் எல் லாேற் றிற் கும் கமலா
ட்டாயமா

குறி ் ா

ாது ா ் . ஆ த்தில் உள் ளேர் ள் முடிந்தேகர

விலகி இரு ்

கேண்டும் .

ோதிக் க ் டக் கூடிய ைக் கள் ைற் றுை் பநோயின் வளர்சசி
்

65 ேயதிற் கு கமலானேர் ள் , மற் றும் முன்னதா கே கீகழ குறி ் பிட ் ட்ட கநாய் ளில் ஒன்று
ச ாண்டிரு ் ேர் ள் குறி ் ா







அதி இரத்த அழுத்தம்
நீ ரிழிவு கநாய்
இருதய கநாய் ள்
சீர்க டுற் ற சுோச கநாய் ள்
கநாசயதிர் ் பு மண்டலத்கத
புற் றுகநாய்

கநாய் ோய் ் டும் அ ாயத்தில் உள் ளனர்:

லவீன ் டுத்தும் கநாய் ள் மற் றும் சிகிச்கச ள்

2. ந ோறு ் பு ைற் றுை் ஒற் றுதை
ச ாகரானா கேரஸ் உள் ள அகனேரு ்கும் கநாயின் அறிகுறி ள் இல் கல அல் லது
அேர் ளு ்கு உடம் பு சரியில் லாத நிகலயுமில் கல. கேரஸ் இனி சுதந்திரமா

ரே முடியாத

நிகல ேருேதற் கு, சுய ச ாறு ் பு கதகே.
ஒற் றுதையிை் நவளியிட ் ட்ட சுகோதோர நடவடிக் தககதள கதடபிடி ் து இதிை்
முக் கியைோன நை்
-> க

ங் கோகுை் .

கள நன்கு

ழுேவும் , இருமல் மற் றும் தும் மல் ஒரு க

சட்கடயின் க யிற் குள் இருமவும் மற் றும் தும் மவும் ;
ஏற் ட்டால் அகறயில் / தங் குமிடத்தில் தங்
ச ாள் ளுங்

்குட்கட அல் லது

ாய் ச்சல் மற் றும் இருமல்

வும் , மற் றேரிடமிருந்து தூரமா

ள் , க குலு ் ாமல் இரு ் வும் , சதாகலக சியில்

இருந்து

திவுசசய் த பிறகு

மட்டுகம மருத்துேரின் அலுேல ம் அல் லது அேசர அகற ்கு சசல் லவும் .
ைற் றுை் நீ ங் கள் தங் குை் வசதிகதள நோங் கள் நகோடுக் குை் விஷயத்திை் பின்வரு தவ
ந ோருந் துை் :







ார்கேயாளர் கள ் ேரகேற் கதயும் மற் றேர் கள ார்கேயிட சசல் ேத்கதயும்
தவிர் ் வும்
ம ் ள் / கூட்டங் ள் / ச ாண்டாட்டங் ள் க ான்றேற் கறத் தவிர் ் வும்
சு ாதார நடேடி ்க
ளு ்கு இணங் வும்
து ் புரவு கேகலயின் க ாது ஆதரகே அளி ்கும்
கமற் ார்கே ்குள் ள ேழிமுகற கள ் பின் ற் றவும்
ஒருேரு ச
்
ாருேர் ஆதரவு ச ாடு ் வும்

3. பநோய் ஏற்

ட்டோை் நடந் துக்நகோள் ளுை் முதற

உங்

ாய் ச்சல் மற் றும் இருமல் க ான்ற கலசான அறிகுறி ள் இருந் தால் , நீ ங்

ளு ்கு

மருத்துேகர அகழ ் கோ

ார் ் கோ கதகேயில் கல. இந்த அறிகுறி ள் தானா

ச ாகரானா கேரஸ் கநாய் ்கு ஒத்ததா

இல் கல. அத்தக ய சந்தர் ் த்தில் , உங்

ராமரி ் ாளகரத் சதாடர்பு ச ாள் ளுங்
ள் ளி ள் /

ள் ஒரு

ள் , உங் ள் அகறயில் தங் கியிருங்

டி ் பு ள் / கேகலோய் ் பு திட்டங்

மருத்துே ் குழுவுடன் கசர்ந்து அடுத்த

ளில்

ள் மற் றும்

லந்து ச ாள் ேகதத் தவிர் ் வும் .

ட்ட நடேடி ்க

கள

ராமரி ் பு குழு

சதளிவு டுத்தும் . நிகலகமகய ் ச ாறுத்து, பின் ேரும் நடேடி ்க
சசயல் முகற ஆதரவு குழு உங்

ள்

கள எடு ்

ளிடம் க ட்கும் :

சுயைோக தனி ் டுத்த ் ட்ட நிதை


உங்

ளு ்கு இருமல் மற் றும் / அல் லது

இருந்தால் , வீட்டிகலகய இருங்
தவிர் ் வும் . நீ ங்


ாய் ச்சல் க ான்ற கநாயின் அறிகுறி ள்

ள் , முடிந்தால் மற் றேர் ளுடன் சதாடர்பு ச ாள் ேகதத்

ள் ஒரு சு ாதார மு மூடியுடன் தங் கும் இடத்தில் சுற் றி ேருவீர் ள் .

அறிகுறி ள் தணிந்த பின்னர் அேர் ள் இன்னும் 24 மணி கநரம் வீட்டில் தங் குேர்.

சுய தனிதை ் டுத்தை்


புதிய ச ாகரானா கேரஸ் இரு ் து உறுதி சசய் ய ் ட்ட ஒரு ந ருடன் நீ ங்
சதாடர்பு ச ாண்டுள் ளீர ் ள் . அறிகுறி ள் எதுவும்
உறுதி ் டுத்த ் ட்ட ேழ ்க
அகறயில் தங்

வும் . நீ ங்

்

ள்

ாண ் டாவிட்டாலும் ,

ண்டறிந்ததிலிருந்து 5 நாட் ள் தங் குமிடம் /

ள் ஒரு சு ாதார மு மூடியுடன் தங் கும் இடத்கத சுற் றி

ேருகிறீர் ள் .

நீ ங்

இந் த பநரத்திை் ைற் றவர்களுடன் எந் த நதோடர்த யுை் நீ ங் கள் தவிர்க்கிறீர்கள் .
ள் மி வும்

ாதி ்

் ட ்கூடிய ந ர் ளில் ஒருேரா

கநாயின் அறிகுறி ள் கமாசமகடந்துவிட்டால் (அதி
அல் லது மூச்சுத் திணறல் ): கவனிக் குை்
உங்

ள் நிகல கமாசமகடந்து,

மட்டுகம நீ ங்

கள சசாந்தமா

இருந்தால் அல் லது உங்

ள்

ாய் ச்சல் , சுோசி ் தில் சிரமம்

ரோைரி ் பு குழு வுக் குத் நதரிவிக் கவுை் .

ேனி ் பு அல் லது மருத்துேர் கிகட ் வில் கல என்றால்
ஒரு மருத்துேமகனயின் அேசர அகற ்குச் சசல் லுங்

இ ் டி பநர்ந்தோை் நசை் வதற் கு முன்ப
நதோடர்பு நகோள் ளவுை் .

ள் .

நீ ங் கள் அவசர அதறதய நதோதைப சி மூைை்
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