Covid-19-தடுப் பூசி பற் றிய தகவல்
அன்பான சவ் ஹவுசன் மக்களே
தடுப் பூசி பபோட்டுக் ககோள் ளுங் கள் !
நீ ங் கள் உங் களளயும் உங் கள் குடும் பத்ளதயும் கடுளமயோன பநோயிலிருந் து
போதுகோக் கின்றீர்கள் .
ககாள ானா- கபருந்க ாற் று சுவிற் ச ்லாந்தில் ப வலாக ப வியுே் ேது மற் றும் இ னால் பலரும் , சில ்
கடுமமயாகவும் பாதிக்கப்படுகின் றன .் அதி ்ஷ்டவசமாக, ளநாயிலிருந்து நம் மமப் பாதுகாக்கும்
டுப்பூசி மருந்துகே் உே் ேன. டுப்பூசிக்கு நான் கு வா இமடகவேியில் இ ண்டு ஊசிகே் ள மவ. அ ன்
பிறகு, ளமலாதிக்க கடல் டா- வமகக்கு எதி ாகவும் நல் ல பாதுகாப்பு உே் ேது.
டுப்பூசி மருந்து ாங் கிக்ககாே் ேக்கூடிய ாக உே் ேது. சா ்தியமான பக்க விமேவுகே்
(உட்கசலு ் ப்பட்ட இட ்தில் வலி, மலவலி, காய் ச்சல் ) கபாதுவாக ளலசான மற் றும் குறுகிய காலளம
உே் ேன. இந் பக்க விமேவுகே் அளநகமாக நீ ங் கே் ககாள ானாவால் பாதிக்கப்படுவம விட மிகக்
குமறந் அேளவ தீவி மாக உே் ேன. தீவி மான நீ ண்ட கால பக்க விமேவுகே் மற் றும் நீ ண்ட கால
விமேவுகே் இதுவம ஏற் படவில் மல மற் றும் எதி ப
் ா ்க்கப்படவில் மல.

நாங் கே் இறுதியாக கபருந்க ாற் றிலிருந்து விடுபட்டு இயல் பு வாழ் க்மகக்கு திரும் ப விரும் புகிளறாம் .
அ ற் கு எங் களுக்கு

டுப்பூசி ள மவ.

டுப்பூசி இலவசம் .
டுப்பூசி சான் றி ழ் கவேிநாட்டு பயண ்ம
அணுகமல உறுதி கசய் கிறது.

எேி ாக்குகிறது மற் றும் பல் ளவறு நிகழ் வுகளுக்கான

Charlottenfels டுப்பூசி மமய ்திற் கு உங் கமே வ ளவற் பதில் நாங் கே் மகிழ் சசி
் அமடகிளறாம் . பதிவு
கசய் ாலும் இல் லாவிட்டாலும் டுப்பூசி கபறுவது இலகுவானது மற் றும் சிக்கலற் றது.
அன் புடன்
Covid-19

டுப்பூசி குழு

நோன் எப் படி தடுப் பூசி பபோட முடியும் ?
யவுகசய் து உங் கே் அமடயாே அட்மட (Personalausweis) மற் றும் மரு ்துவ காப் பீட்டு
அட்மடமய (Krankenkassenkarte) ககாண்டு வ வும்
பதிவு இல் லாமல் டுப் பூசி ளபாடு ல் :
குறிப் பிடப் பட்டுே் ே ளந ங் கேில் நீ ங் கே்
(Walk-in):
- திங் கட்கிழமம 17 – 20 மணி
- கசவ் வாய் க்கிழமம 17 – 20 மணி
- கவே் ேிக்கிழமம 14 – 20 மணி
- சனிக்கிழமம 9 – 13 மணி

டுப் பூசி மமய ்திற் கு வ லாம்

052 632 65 57 க ாமலளபசி எண் மூலம் ஒரு சந்திப் பு ளந
கசய் யவும்

ம
்

பதிவு

மின் னணு பதிவின் ளபாது சந்திப் பு ளந ங் கேின் இலவச ள
்வு :
நீ ங் கே் www.sh.ch/corona இன் கீழ் ற் ளபாது உங் கே் மு ல் மற் றும் இ ண்டாவது
டுப் பூசியின் ளந ம் மற் றும் ள திமய கிளடக்கக் கூடிய சந் திப் புபநரங் களில்
இருந் து தனித்தனியோக பதர்ந்கதடுக்கலோம் .

டுப்பூசி ளநாயிலிருந்து நல் ல பாதுகாப்மப வழங் கினாலும் , ப ிந்தும க்கப்பட்ட சுகா ா - மற் றும்
நட ்ம விதிகமே நீ ங் கே் க ாட ந
் ்து கமடபிடிப்பது முக்கியம் .

