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பெற் றறோர்களுக்கோன தகவல்
ஆர்கோவ் பதோடக்கெ் ெள் ளியில் 2021/22 குளிர்கோலத்தில் றகோவிட்-19 ற ோயைச்
சமோளித்தல்
நல் ல கல் வி மற் றும் , ஆர ோக்கியம் ஆகிய இ ண்டையும் போதுகோப்படை
உறுதிசெய் வது முக்கியம் ஆகும் . ரகோவிை்-19 கோ ணமோகப் பள் ளியில் மோணவ ்
அல் லது ஆசி ிய ்கள் ரநோய் வோய் ப்படும் நிகழ் வில் , சுகோைோ ம் மற் றும் போதுகோப்பு
நடைமுடறகடளை் சைோை ந
் ்து நடைமுடறப் படுை்துவதுைன் , நன் கு
வட யறுக்கப்பை்ை வழிகோை்ைல் கள் மற் றும் நடைமுடறகடள நிறுவுவது அந்ை
இ ண்டு ரைடவகடளயும் பூ ்ை்தி செய் வைற் கு மிகவும் உைவிக மோக இருக்கும் .
எனரவ, ையவுசெய் து பின் வரும் கருை்துகடளக் குறிை்துக்சகோள் ளுங் கள் , இடவ
ஆ ்கோவ் சைோைக்கப்பள் ளியில் 1 நவம் ப ் 2021 முைல் செயலுக்கு வரும் :
• பின் வருபடவ அடனை்துக் குழந் டைகள் மற் றும் ஆசி ிய ்களுக்கும் எல் லோ
ரந ங் களிலும் சபோருந் தும் : ரநோய் அறிகுறிகடள அனுபவிக்கும் எவரும்
பள் ளிக்குெ் செல் லமோை்ைோ ்கள் , அவ ்களுக்குெ் ரெோைடன செய் யப்பை
ரவண்டும் . 16 வயதுக்கு உை்பை்ை நப ்களுக்கு ரகோவிை் ப ிரெோைடன
இலவெமோனது.
• ரநோய் உறுதி செய் யப் பை்ை மோணவ ்களும் , ஆசி ிய ்களும் கை்ைோயம்
ைங் கடளை் ைோங் கரள ைனிடமப்படுை்திக்சகோண்டு, அடை உைனடியோகப்
பள் ளிக்குை் சை ியப்படுை்ை ரவண்டும் . அைன் ரகண்சைனல் சைோை பு
்
கண்ைறியும் டமயம் (CONTI) போதிக்கப்பை்ைவ ்கடளை் சைோை பு
் சகோள் ளும் .
• ஒரு வகுப்பில் ஒர வோ ை்துக்குள் மூன் று அல் லது ரமற் பை்ை நப ்களுக்கு ரநோய்
உறுதிப்படுை்ைப்பை்ைோல் , அந்ை வகுப் பில் உள் ள அடனை்து மோணவ ்களுக்கும்
கை்ைோயம் ஸ்பிை் ரெோைடன செய் யப்பை ரவண்டும் என் று ரகண்சைனல்
மருை்துவெ் ரெடவ ஆடணயிடுகிறது. மோதி ிகள் ரெக ிப்பு பள் ளியிரலரய
நடைசபறும் . வருடக ை ோைவ ்கள் ைோங் களோகரவ ப ிரெோைடன
செய் துசகோண்டு, அந் ைெ் ரெோைடனயின் முடிடவப் பள் ளிக்குை் சை ிவிக்க
ரவண்டும் .
• ஒரு வகுப்பில் ஒர வோ ை்துக்குள் மூன் று அல் லது ரமற் பை்ை நப ்களுக்கு ரநோய்
உறுதி செய் யப்பை்ைோல் , அந்ை வகுப்பு மோணவ ்கள் , கை்ைோயம் வகுப்பில்
போைோமல் இருப்பதுைன் , உைல் சைோை பு
் உள் ள விடளயோை்டுகளில் 10 நோை்கள்
பங் சகடுக்கோமலும் இருக்க ரவண்டும் . ரமலும் , சைோைக்கப் பள் ளியில் நிடல 5
முைல் போதிக்கப்பை்ை வகுப்பு மோணவ ்கள் , இந்ைக் கோலகை்ைை்தில் உள் ள ங் கில்
பை்து நோை்கள் முகக்கவெம் அணிவது கை்ைோயம் ஆகும் . சைோைக்கப்பள் ளி நிடல
4 வட யுள் ள வகுப்புகளுக்கு இண்ை -் கிளோஸ் கற் பிை்ைல் இருக்கோது (பல் வகுப்புை் துடறகள் ைவி .) முழுவகுப்புக்கும் ப ிரெோைடன செய் யப் படும் ரபோது
ரமற் சகோண்டும் யோருக்கும் ரநோய் உறுதி செய் யப்பைவில் டல எனில் , இந்ை
உைனடி நைவடிக்டககள் ைோமைமின் றி விலக்கிக்சகோள் ளப்படும் .

• ரகண்சைனல் மருை்துவ ரெடவ அல் லது CONTI வழங் கும் ஆடணகள்
அடனவட யும் கை்டுப்படுை்தும் .
ரமலுள் ள அடனை்து நைவடிக்டககளின் ரநோக்கமோனது (வகுப்பு-)
ைனிடமப்படுை்ைலுக்கோன ரைடவடயக் குடறை்து, கூடுமோனவட சைோந்ை வு
இல் லோமல் பள் ளி சைோை ்வடை அனுமதிப்பது ஆகும் . அரை ெமயம் , ரநோய் சைோற் று
மற் றும் ரகோவிை்-19 டவ ஸ் ரமலும் ப வுவைற் கோன அபோயம் குடறவோக இருக்க
ரவண்டும் .
ரமலும் , மறு-ப ிரெோைடனயில் பங் சகடுப்பைற் கு அடனை்துப் பள் ளிகளுக்கும்
வோய் ப்பு இருக்கிறது. அடனை்துக் குழந்டைகளும் பங் சகடுக்க ரவண்டுசமன
நோங் கள் உறுதியோகப் ப ிந்துட க்கிரறோம் . பள் ளிெ் சூழ் நிடலயில் ரகோவிை் 19
டவ ஸ் ப வுவடைக் கூடுமோனவட ைடுப்பைற் கு இந்ை எளிடமயோன, ஆனோல்
முக்கியமோன நைவடிக்டகக்கு ஆை வளிக்கவும் .
ரமலும் வி ிவோன ைகவல் களுக்கு, ையவுசெய் து பின் வரும் இடணய முகவ ிக்கு
வருடக ைருக www.ag.ch/coronavirus-schulen.
இந்ை இலக்குகடள நிடறரவற் றுவதில் சுகோைோ அதிகோ ிகளும் , பள் ளிகளும்
உண்டமயில் உங் கள் உைவிடயப் போ ோை்டுவோ ்கள் . மிக்க நன் றி!
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