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பள்ளிகளிலெ்தாடர்ச் யானேகா ட ்19 பரிேசாதைனகள்

அன் ள்ளெபற்ேறார்கேள,

ெதாடர்ச் யாகப்பரிேசாதைனெசய்வ ெப ந்ெதாற்ைறஎ ர்த் ப்ேபாரி வ ல்
க் யபப்ங்காற் ம்என் ஆர்காவே்கண் டன்அரசாங்கம் ைமயாக

நம் ற . எனேவபள்ளிகளி மஅ் ேபான் ற ரிவானபரிேசாதைனைய
ேமற்ெகாள்வஎன் ஏப்ரலம்ாதத ெ்தாடக்கத் ல்ெவ க்கப்பட்ட.

இப்ெபா உங்கள ழ்ந்ைத ன்பள்ளிவாராந் ரஅ ப்பைட ல்
ெதாடர்ச் யானபரிேசாதைனக் பப் ெசய்யப்பட் ள்ளஎன் பைதத்
தய ெசய் கவனத் ல்ெகாள்ள ம். உங்கள ழ்ந்ைதபரிேசாதைனகள்
ெசய் ெகாள்வதன் னார்வத் லானமற் மக்ட்டணமஇ்ல்லாத .

றப்ப மஇ்ந்தபப்ரிேசாதைனகள உ் ழ்நீ ர்மா ரிகைளஉள்ளடக் ய. அைவ
காைல ல இ்ல்லத் ல்எ க்கப்ப ம். உ ழ்நீ ர்மா ரி எ ப்பதால்
அெசௗகரியேமா, வ ேயா ஏற்படா . அதன் ற உங்கள ழ்ந்ைதஅந்த
மா ரிையபள்ளிக எ் த் செ்சல் ம். அந்தமா ரி ேசகரிக்கப்பட், ற
மா ரிக டன் (ேசர்த )் இ ப்ைவக்கப்பட், ஆய்வகத் ல்அனாமேதயமாகப்
பரிேசாதைனெசய்யப்ப ம்.

பரிேசாதைன த் உங்க க் ம், உங்கள ழ்ந்ைதக் ம்ேநர யாகத்
ெதரி க்கப்ப ம். ஒ ேசரக்்ைக ந ெ்பறப்பட்டஒ மா ரி ேநர்மைற

ைவக க்ாட் மானால், அந்தச்ேசர்க்ைக ள்ளஅைனவ க் மப்ள்ளி ல்
இரண் டாம்ைறயாகப ப்ரிேசாதைனெசய்யப்ப ம். ேநர்மைற ைவக்
ெகாண் ப்பவர்கள்உடன யாகத த்னிைமப்ப த்தப்ப வார்கள்மற் ம்
காண் டாக்ட்ட்ேர ஙக்ாண் டான்ஆர்காவ் (CONTI) லம ே்மற்பார்ைவ
ெசய்யப்ப வார்கள்.

தன் னார்வப்பரிேசாதைனக க் , நீ ங்கள்ஒவ்ெவா நப க் மஒ் ைற
ஆன் ைலனிலப் ெசய்யேவண் ம். ப ெசய்வதற்கானஇைணப்ைபநீ ங்கள்
ேநர யாகஉங்கள ழ்ந்ைத ன்பள்ளி ந ெ்ப ர்கள். இந்தபப் ன்

லம ெ்தாடர்ச் யானபரிேசாதைனக க் ம், அவற் க் த்ேதைவயான தர ச்
ெசயலாக்கத் க் ம்ெவளிப்பைடயாகஉங்க ைடயதனிப்பட்டஒப் தலத்
த ர்கள்.

ெதாடர்ச் யானபரிேசாதைனகள் த் உங்க க இ் க்கக் யஏதாவ
ேகள் க க உ்ங்களப்ள்ளிம ழ்ச் டன்ப லளிக் ம். ேம ம த்கவல்க க ,்
நீ ங்களன்் வ மஇ்ைணய கவரிக் மவ் ைக தரலாமw்ww.ag.ch/coronavirus-rete.
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இந்தநடவ க்ைககளெ்ப ந்ெதாற்ைறக்கட் ப்ப த்தஉத , பள்ளி ன்
உ ப் னர்க க் ம், அவர்களின் ம்பத் ன க் ம்ேபா ய பா காப்ைபத்
த ம எ்ன நாங்கள் ைமயாக நம் ேறாம்.

உங்க ைடயநம் க்ைகக் ம், ஆதர க் மந்ன் . இப்ெபா நம
நடவ க்ைககைளதெ்தாடர்ேவாம்!

வணக்கத் டன்

Alex Hürzeler Dr. med. Yvonne Hummel
Regierungsrat Kantonsärztin


