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பாடசாலைகளிலும் குடும்ப மற்றும் பாடசாலைகளுக்கு மமைதிகமான பராமரிப்பு 

நிலையங்களிலும் பிள்லளகளுக்கு மநாய் மற்றும் சளிபிடித்தை்  (தடிமை்) 

அறிகுறிகள் ஏற்படும் பபாழுது மமற்பகாள்ள மேண்டிய நலடமுலற   

 

மாரச் ்2021 இல் சுகாதாரத் துறை மத்திய கூட்டாட்சி அலுவலகம் (BAG) «குழந்றத 

மருத்துவத்துறை சுவிட்சரல்ாந்து» உடன் இறைந்து குழந்றதகள் மை்றும் 

இளவயதினரக்்கான பரிசசாதறன அளவுசகால்கறள புதிதாக திருத்தி அறமத்தது. 

இது டி.சக.வி (DVK) உருவாக்கிய நறடமுறை விளக்கப்படத்தில் தாக்கத்றத 

ஏை்படுத்தியதுடன் பாடசாறலகளிலும் குடும்ப மை்றும் பாடசாறலகளுக்கு 

சமலதிகமான பராமரிப்பு நிறலயங்களிலும் குழந்றதகள் மை்றும் இளவயதினருக்கு 

சளிபிடித்தல் அறிகுறிகள் ஏை்படும்பபாழுதான நறடமுறை பை்றி விபரிக்கின்ைது.  

வரவிருக்கும் குளிரக்ாலம் மை்றும் காய்சச்ல் பருவகாலத்றதக் கருத்தில் பகாை்டு, 

சளிபிடித்தல் அறிகுறிகள் ஏை்படும் பபாழுது பபை்சைார ்மை்றும் பாடசாறலகள் 

எவ்வாறு நடந்து பகாள்வது என்பது பை்றி இத்துடன் இறைக்கப்பட்டுள்ளறவ 

உதவியாக இருக்கும். இத்துடன் இறைக்கப்பட்ட நறடமுறை விளக்கப்படமானது BAG 

இன் ஒத்துறழப்புடனும் சிறுவரக்ளில் றவரஸ் பதாை்றிப்பரவுதல் பை்றிய தை்சபாறதய 

அறிவின் அடிப்பறடயிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6 ேயதுக்கு மமற்படட் சிறுேர்களுக்கான நலடமுலற    

வயது வந்தவரக்ளுக்குச ்பசல்லுபடியாகும் அசத மருத்துவ அளவுசகால் தை்பபாழுது 

சிறுவரக்ள் மை்றும் இளம் வயதினருக்கும், பசல்லுபடியாகும்.  சகாவிட்-19 உடன் ஒத்துப் 

சபாகக்கூடியதான அறிகுறிகள் ஏை்படும் பட்சத்தில், பிள்றள அல்லது இறளசயார ்

வீட்டிலிருப்பதுடன் மருத்துவரிடத்தில் தன்றன பரிசசாதறனக்கு உட்படுத்துகின்ைது. 

பரிசசாதறன முடிவு பபாசிடிவ் ஆக இருக்கும் பட்சத்தில், தனிறமப்படுத்தல் 

சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ைது. பரிசசாதறன முடிவு பநகட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில், 

சிறுவர ்அல்லது இறளசயார ்அறிகுறிகள் இன்றி 24 மைிசநரம் வீட்டிசலசய இருப்பர ்

(பின் பக்கத்தில் இறைக்கப்பட்டுள்ள நறடமுறை விளக்கப்படத்றத ஒப்பிட்டுப் 

பாரக்்கவும்). 

இந்த இலகுவான நறடமுறை காரைமாக, ஆரம்ப மை்றும் சமல்நிறலப் 

பாடசாறலகளுக்கு தனியான நறடமுறை விளக்கப்படம் அவசியமை்ைதாகின்ைது. 

 

6 ேயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட  சிறுேர்களுக்கான நலடமுலற  

6 வயதுக்குட்பட்ட அறிகுறிகறளயுறடய குழந்றதகளுக்கான நறடமுறை மிகவும் 

சவறுபட்டது. இத்துடன் இறைக்கப்பட்ட வழிமுறை ஒரு உதவி வழங்குவதாகவும்  

வழிகாட்டியாகவும் பசயல்படுகிைது. இங்சக முக்கியமானது யாபதனில்:  

 

- பபாது உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் 38.5⁰ க்கு சமல் புதிதாக 

காய்சச்லுடனும் காய்சச்லின்றியும் உள்ள பிள்றளகள் வீட்டிசலசய இருங்கள். 

சிகிசற்சயளிக்கும் மருத்துவறர பபை்சைார ்பதாடரப்ு பகாள்ளவும். மருத்துவர ்

சவறு சநாய்நிரை்யம் எதறனயும் சமை்பகாள்ளாத பட்சத்தில், பரிசசாதறன 

ஒன்று பசய்யப்பட சவை்டும். சசாதறன முடிவு எதிரம்றையாக (பநகடிவாக) 

இருந்தால், 24 மைித்தியாலங்கள் காய்சச்ல் இல்லாதிருந்த பின்னர ்(பிள்றள) 

பாடசாறலக்கு மீை்டும் பசல்ல முடியும் 
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- பபாது உடல்நலம் நல்ல நிறலயில் உள்ள பிள்றளகளுக்கு 38.5⁰ க்கு சமல் புதிதாக, 

கடுறமயான இருமல் அல்லது காய்சச்ல் இருக்கும் பட்சத்தில், முதலில் 

வீட்டிசலசய இருங்கள். பிள்றளக்கு மை்றைய சகாவிட்-19 அறிகுறிகள் பதன்படும் 

பட்சத்தில், மருத்துவறர அணுகி கலந்துறரயாட சவை்டும் - சவறு எந்த 

சநாய்நிரை்யமும் இல்லாத பட்சத்தில் - பரிசசாதறன சமை்பகாள்ளப்பட 

சவை்டும். 

- காய்சச்ல் அல்லது கடுறமயான இருமல், மை்றும்படி நல்ல பபாதுவான 

சதகாசராக்கிய நிறலயுடன் மூன்று நாட்கள் அல்லது அதை்கு சமல் 

நீடித்திருப்பத்துடன் சவறு அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாதிருபினும் கூட, 

மருத்துவறர அணுகவும் - சவறு எந்த சநாய்நிரை்யமும்  இல்லாத பட்சத்தில் - 

ஒரு பரிசசாதறன நடத்தப்பட சவை்டும். 

- மூக்கு வடிதல் மை்றும் / அல்லது பதாை்றட சநாவுடன் இசலசான இருமலுடனும் / 

இருமல் இல்லாமலும், ஆனால் காய்சச்ல் இல்லாமல் நல்ல பபாதுவான 

உடல்நிறலயிலிருப்பின், பாடசாறல / பராமரிப்பு நிறலயங்களிலிருந்து 

விலக்களிக்கப்பட சவை்டியதில்றல என்பதுடன்   பரிசசாதறனயும் கூட 

சமை்பகாள்ளப்பட சவை்டியதில்றல.   
 

இத்துடன் இறைக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டி 6 வயதுக்குட்பட்ட அறிகுறிகள் உள்ள 

குழந்றதகளுக்கான நறடமுறைறய விவரிக்கிைது. ஒரு பாடசாறலயில் அல்லது 

பராமரிப்பு நிறலயத்தில் பவளிப்படும் சசாதறனயின் ஒரு கட்டறமப்பாக, 

பிள்றளகள் எந்த வயதினராக  இருப்பினும் அவரக்ளுக்கு அறிகுகள் இல்லாத 

பபாழுதிலும் கூட பரிசசாதறனகள் சமை்பகாள்ளப்படலாம் என்பறத கவனத்தில் 

பகாள்ள சவை்டும். 

«குழந்றத மருத்துவத்துறை சுவிட்சரல்ாந்து» என்ை அறமப்பு «www.coronabambini.ch» 

என்ை ஒரு ஒன்றலன் கருவிறய நறடமுறைப்படுத்துகின்ைது. இது சநாய்வாய்ப்பட்ட 

பிள்றளகறளக்  பகாை்ட பபை்சைாரக்ள் தமது பிள்றளகளின் அறிகுறிகறள 

மதிப்பிடுவதை்கும், அவரக்ள் பாடசாறலக்குச ் பசல்லலாமா பசல்லகூடாதா 

என்பறதத் தீரம்ானிப்பதை்கும் இது ஒரு கட்டறமக்கப்பட்ட சகள்வியின் மூலம் 

உதவுகின்ைது. பதாை்றுசநாயியல் சூழ்நிறலறயப் பபாறுத்து இவ் ஒன்றலன் கருவி 

பதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படுகிைது. இது ஒரு சமலதிக சலுறக என்பதுடன், 

பபை்சைாரக்ளுக்கு இது குறித்து அறிவுறுத்தப்படுவதுடன்  அவரக்ள் அதறன மீை்டும் 

றகக்பகாள்ளலாம்.  

 

 

படாச-்சுவிஸ் பதாடக்கப் பாடசாறலகள் மாநாடு [Deutschschweizer Volksschulämter-Konfe-

renz (DVK) (DVK)], 15.10.2021 
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