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Schaffhausen, 4. புரட்டோதி 2020
இலையுதிர்- மற் றும் குளிர்காைம்  "சாதாரண" தடிமன் மற் றும் வழக் கமான ககாரரானா
லவரஸ் அறிகுறிகளிை் நடத்லத
அன்ெோன பெற் றறோர்/சட்டபூர்வ ெோதுகோவலர்கறே
இலலயுதிர்- மற் றும் குேிர்கோலம் பெருங் கி பவெ் ெெிலல குலறயும் றெோது , குழெ்லைகே் மற் றும்
பெரியவர்கேில் ைடிமன் அதிகரிக்கும் . பகோறரோனோ லவரஸ் கோலங் கேில் ைடிமனுக்கும்
லவரஸிற் கும் உே் ே றவறுெோட்லட அறிவது எெ் றெோதும் இலகுவோக இருக்கோது.
சுகோைோரை்துலறயின் பின் வரும் ெடை்லைமுலறகே் கட்டோயமோக பின் ெற் றெ் ெட றவண்டும் :

1. இருமல் மற் றும் ைடிமன் அறைோடு குறிெ் ெோக கோய் ச்சலுடன் உே் ே சிறுவர்கே் மற் றும்
இலேஞர்கே் ( இலக்கு அேவு : 38,3°C இல் இருெ்து ) வீட்டில் இருக்க றவண்டும் மற் றும் 24
மணிை்தியோலங் கேிற் கு றெோயின் ெோதிெ் பு இல் லோமல் இருெ்ைோல் மட்டுறம மீண்டும்
ெோடசோலலக்கு பசல் லலோம் .
ஒரு இலகுவோன ைடிமன் கடுலமயோன சுவோசவழிை்பைோற் றோக இன்னும்
மதிெ் பிடெ் ெடவில் லல. முக்கியமோனது, றெோய் அறிகுறிகே் முெ்லைய ெோட்கேில்
தீவிரமடெ்துே் ேைோ என்ெறை. ெோே் ெட்ட ஆஸ்துமோ அல் லது ஒவ் வோலம ைடிமனுே் ே
சிறுவர்களுக்கு விலக்கேிக்கெ் ெட்டுே் ேது. இது முன்றெ சிகிச்லசயேிக்கும் மருை்துவர்
மூலம் பைோடர்பு பகோே் ேெ் ெட்டு சோன்றேிக்கெ் ெட்டிருக்க றவண்டும் .

2. சிறுவர் அல் லது இலேஞர்களுக்கு கூடுைலோக பைோண்லடவலி,கோய் ச்சலுடன் அல் லது
கோய் ச்சல் இல் லோமல் மூச்சுை்திணறல் , கோய் ச்சலுணர்வு அல் லது ைலசவலி,மற் றும் /
அல் லது திடீர் வோசலன-மற் றும் /அல் லது சுலவ இழெ் பு இருெ்ைோல் வீட்டில்
ைனிலமெ் ெடுை்ைலில் இருக்க றவண்டும் . றமலதிக ெடவடிக்லகலய தீர்மோனிெ் ெைற் கு
பெற் றறோர் சிகிச்லசயேிக்கும் குழெ்லை மருை்துவலர, குடும் ெ மருை்துவலர அல் லது
Corona-Hotline ஐை் பைோடர்புபகோே் வோர்கே் . சுகோைோரை்துலறயின் ெடி 12 வயதிற் குட்ெட்ட
சிறுவர்கேில் பகோறரோனோ-ெரிறசோைலனகே் ைற் சமயம் அறிவிக்கெ் ெடவில் லல.
ெோடசோலலயில் றெோய் அறிகுறிகலேக் கோட்டும் மோணவிகே் மற் றும் மோணவர்கே் (இைகுவான
தடிமன் அறிகுறிகள் இதிை் ரசர்க்கப் படவிை் லை), ஆசிரியர்கேோல் வீட்டிற் கு அனுெ் ெெ்
ெடுவோர்கே் .( 2.ஆம் ஆரம் ெ வகுெ் பு வலரயுே் ே சிறுவர்கேில் பெற் றறோருடன் ஆறலோசிை்ை
பின் னறர ) முடிெ்ைவலர விலரவோக பெற் றறோரோல் வீட்டிற் கு அலழை்துச்பசல் லெ் ெட்டு (

பெோதுெ் றெோக்குவரை்லை ைவிர்ெ்ெைற் கு ) சிகிச்லசயேிக்கும் குழெ்லை மருை்துவருக்கு அல் லது
குடும் ெ மருை்துவருக்கு அறிவிக்கெ் ெட றவண்டும் .
ைடிமன் சம் ெெ்ைமோன றகே் விக்கு ெதிலேிெ் ெது இலகுவோனைல் ல என்ெலை ெோங் கே் அறிறவோம் .
எனறவ அன்ெோன பெற் றறோர்/சட்டபூர்வ ெோதுகோவலறர, ெோங் கே் குறிெ் ெோக உங் கலே
சோர்ெ்துே் றேோம் . உங் கே் குழெ்லையின் ஆறரோக்கியை்லை விமர்சனரீதியோக மதிெ் பீடு பசய் து
அது ெோடசோலலக்கு பசல் லலோமோ இல் லலயோ என்ெலை எலட றெோடுங் கே் .ெோடசோலலகே்
உங் களுடனோன ஒரு ெம் ெகமோன ஒை்துலழெ் லெ சோர்ெ்துே் ேன. சற் று குலறெ்ை ைடிமனுே் ே
சிறுவர்களும் ெோடசோலலக்கு வருவது அன்றோட ெோடசோலல வோழ் க்லகயிலன றசர்ெ்ைைைோகும் .
இது றமறல குறிெ்பிடெ் ெட்டுே் ே அறிகுறிகலே விமர்சனரீதியோக ஆரோய் ெ்ை பின் சுகோைோர
ெடவடிக்லககலே கலடெ் பிடிை்ைலுக்கு இணங் கறவ சோை்தியமோக இருக்க றவண்டும் .

றகே் விகேிற் கு மோெில Corona-Hotline ஐை் பைோடர்பு பகோே் ேவும் :
Tel.: +41 52 632 70 01; E-Mail: corona@sh.ch
இயங் கும் றெரங் கே் : தினமும் 08:00 முைல் 18:00 மணி வலர
பைோடர்ெ்து புதுெ் பிக்கெ் ெடும் ைகவல் கே் Webseite des Gesundheitsamts (சுகோைோரை்துலறயின்
இலணயை்ைேம் ) மற் றும் Webseite Coronavirus und Schule ( பகோறரோனோ லவரஸ் மற் றும்
ெோடசோலல இலணயை்ைேம் ) றெோன்றவற் றில் உே் ேன.

ையவு பசய் து உங் கே் பிே் லேயினதும் மற் றும் முழு ெோடசோலலயினதும் ெலனிற் கோக இெ்ை
ெடை்லை விதிகலே பின் ெற் றவும் . உங் கே் ஒை்துலழெ் பிற் கு ென்றி மற் றும் உங் களுக்கும் ,
உங் கே் குடும் ெை்திற் கும் ஆரோக்கியை்திற் கோன ெல் வோழ் ை்துக்கே் .
ெட்பு வோழ் ை்துக்கே்
றசலவ ெிலலயம் ஆரம் ெம் -மற் றும்
இரண்டோம் ெிலல I

Ruth Marxer, ைலலவர்

