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மோணவர ்ளின் சட்டபூரவ் 

போது ோவைர ்ளு ்கு 

 

16 ஆ ஸ்ட் 2021 

ஆரக்ாவ் ககண்டெனில் உள்ள உயர்நிலலப் பள்ளிகளில்12 வயது மற்றும் அதற்கும் 

அதிக வயதான குழந்லதகளுக்கு ககாவிெ்-19 தடுப்பூசி கபாடுதல் 

அன்புலடயீர ்

க ண்டன்ஸ்பிட்டை் ஆரவ் ஏஜி மற்றும் க ண்ட்டன்ஸ்பிட்ட்டை் பகடன் ஏஜி ஆகிய 

இடங் ளிை் உள்ள தடுப்பூசி லமயங் ளிை் 12 வயது மற்றும் அதற்கும் அதி  

வயதோன குழந்லத ளு ்கு தடுப்பூசி கபோட இயலும் என்று ஜூன் மோத இறுதியிை் 

நோங் ள் ததரிவித்கதோம். இந்தத் வோய்ப்பு முன்பு கபோைகவ இரு ்கும். 

2021 ஆ ஸ்ட் மோத இறுதியிலிருந்து ஒரு சிை குழந்லத ள் மருத்துவமலன ள் 

மற்றும் குடும்ப மருத்துவரின் மருத்துவமலன ளிலும் மோணவர ்ள் தனிப்பட்ட 

முலறயிை் தடுப்பூசி கபோடட்ு ்த ோள்வதும் சோத்தியமோகும். இந்தச ்சலுல லயச ்

சோத மோ ்கி ்த ோள்ள நீங் ள் விரும்பினோை், உங் ள் குழந்லதயின் குழந்லத ள் 

மருத்துவரின் அலுவை த்லத கநரடியோ த் ததோடரப்ுத ோண்டு, அங்கு தடுப்பூசி ள் 

கபோடப்படுகிறதோ என்பலத ் க ட்பது சிறந்தது. ஆ ஸ்ட் மோத இறுதியிலிருந்து, 

மோணவர ்ளு ் ோன தடுப்பூசி ள் அலனத்துத் தடுப்பூசி லமயங் ளிலும் 

கிலட ்கும். இது இந்த வயது ் குழுவினரு ் ோ  மதடரன்ோ தடுப்பூசி 

அங்கீ ரி ் ப்படுவதுடன் ததோடரப்ுலடயது என்பலதத் தயவுதசய்து 

 ருத்திை்த ோள்ளவும். 

தசப்டம்பர ்மோதம் முதை், ஆர ்ோவ் க ண்தடன் கூடுதைோ  ஆர ்ோவ் க ண்தடனிை் 

உள்ள உயரந்ிலைப்பள்ளி ளிை் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி கபோடுவலத கமற்த ோள்ளும். 

உங் ள் ம ள்/ம னின் பள்ளியிை் தடுப்பூசி கபோடப்படும் சரியோன கததி பள்ளி 

மூைம் உங் ளு ்கு கநரடியோ த் ததரிவி ் ப்படும்.  

ஒரு சட்டபூரவ் போது ோவைரோ  நீங் ள் மற்றும் உங் ள் குழந்லத ஆகிய இருவரும் 

ஒப்புதை் வழங்கியிருந்து, ஆகரோ ்கியம் சோரந்்த தீவிரமோன சி ் ை் ள் இை்ைோத 

நிலையிை், ஆர ்ோவ் தடுப்பூசி இய ் த்தின் நடமோடும் தடுப்பூசி ் குழு ் ள் மூைம் 

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் பள்ளியிை் கபோடப்பட இயலும்.  

தடுப்பூசி ் ோ  மோணவர ்ள் பின்வரும் ஆவணங் லளத் தங் ளுடன்  ட்டோயம் 

த ோண்டுவர கவண்டும்: 

 ல தயழுத்திடப்பட்ட ஒப்புதை் படிவம் (முன்னதோ கவ இந்தப் படிவம் 

உங் ளு ்கு பள்ளியிை் வழங் ப்படும்) 

 மருத்துவ ்  ோப்பீடட்ு அடல்ட  

 அலடயோள அடல்ட/ டவுசச்ீடட்ு/தவளிநோட்டவர ்அலடயோள அடல்ட 



 

 2 von 2 

 

 க ோவிட்-19 தடுப்புசி கபோடப்படுவலதப் அங்கு பதிவு தசய்ய நீங் ள் 

விரும்பினோை், தடுப்பூசி சிற்கறடு. 

 

 

 

 

 

 
 
 

க ோவிட்-19 தடுப்புசி குறித்த கமைதி த் த வை் ளு ்கு, தயவுதசய்து பின்வரும் 

இலணப்பு லளப் போர ்் வும்:  

• ஆர ்ோவ் க ண்தடன்:த ோகரோனோ லவரஸ் தடுப்பூசி 

• தபோதுச ்சு ோதோர மத்திய அலுவை ம் FOPH: மோணவர ்ளு ் ோன த வை்தோள் 

• தபோதுச ்சு ோதோர மத்திய அலுவை ம் FOPH: த ோகரோனோ லவரஸ் தடுப்பூசி 

• ஸ்விஸ்தமடி ்: விள ்  ்  ோதணோளி ள் 

• ஆர ்ோவ் க ண்தடன்: க ோவிட்-19 தடுப்பூசிகபோடுதை்  ோதணோளி 

வோழ்த்து ளுடன் 

Andreas Obrecht 

க ோவிட்-19 திட்டத்தின் 

தலைவர ் 

PD Dr. med. Christoph Fux                      Dr. med. Andrée Friedl 

ததோற்று கநோயியை்                            ததோற்று கநோயியை்  

 

 

 

 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/coronavirus_impfung.jsp
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/coronavirus_impfung.jsp
%5bhttps:/bag-coronavirus.ch/downloads/informationsmaterial-zum-thema-impfung-fuer-jugendliche-ab-12-jahren-merkblatt/
%5bhttps:/bag-coronavirus.ch/downloads/informationsmaterial-zum-thema-impfung-fuer-jugendliche-ab-12-jahren-merkblatt/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/video.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=mM3BoeB2_wk
https://www.youtube.com/watch?v=mM3BoeB2_wk

