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கண்ேடான் ெவௗட்��ள்ள (Canton of 

Vaud) ெபற்ேறார்கள் மற்�ம் கல்வி 
நி�ணர்க�க்கான தகவல் - ெகாேரானா 

ைவரஸ் (ேகாவிட் -19) 
 

தகவல் இற்ைறப்ப�த்தல் 

கல்வி நி�வனங்கள், பள்ளிகள் மற்�ம் ��யி�ப்� பராமாிப்� நி�வனங்கள் பாலர் 

கல்வி மற்�ம் பாடத்திட்டம் சாராத தினப்பராமாிப்�  ைமயங்க�க்� 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த  
 
வைலப்பக்கம் �ழ்நிைலயின் பாிணாமத்திற்� ஏற்ப ��ப்பிக்கப்ப�கிற�. Consulter la 
version française. 

ஆகஸ்ட் 31 பதிப்� மாைல 3:25 மணிக்�  

 
கட்டாய கல்வி: 

ஆகஸ்ட் 24 �தல் கட்டாய பள்ளிப்ப�ப்� எவ்வா� 

இ�க்�ம்? 

தற்ேபா� நில�ம் �ழ்நிைலகள் மத்தியி�ம், ெபா�வாக ��ந்தவைர இயல்பாக.  

�காதார நிைலைம நம்ைம ஒ� �� வ�ப்பாக மீண்�ம் ெதாடங்க அ�மதிக்கிற�; 

அைர நாள் வ�ப்�கள் மற்�ம் ெதாைல�ரக் கல்வி ேபாலல்லாமல், இ� �றிப்பாக 

ச�க உற�கள் மற்�ம் சம வாய்ப்�க�க்� பய�ள்ள�.  

https://vd.ch/coronavirus-enseignement
https://vd.ch/coronavirus-enseignement
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ேம�ம் தகவல்: 

• Communiqué de presse du 18 août 2020 ஆகஸ்ட் 18, 2020 இன் ெசய்தி ெவளி�� 

�ைறபா�கள் உள்ள �ழந்ைதக�க்� என்ன நடக்�ம்? 
ஆ�ரியரக்ள்  �தல் வார  பாடங்ககளின் ெபா�,  ஒ� ம�ப்�ட்ைட 
அைமக்�றாரக்ள்.  ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் ெபற்ேறாரிடம் ஒ� 
ெபா�ம�ப்�ைர  வழங்கப்ப�ம்.   ேதைவப்பட்டால், தர� 
இைடெவளிகைள நிரப்ப,  தனிப்பட்ட அல்ல� �ட்� நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்ப�ம்.    

ெவௗட் (Vaud) கல்� ஸ்தாபனங்களில் 
எவ்வாறாக நடந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் ? 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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அ�ப்பைட ஆேலாசைனகள் அைனத்� மாணவர்க�க்�ம் பயிற்சி இடங்களில் 

இ�க்�ம் அைனத்� பணியாளர்க�க்�ம் நிைன�ட்டப்ப�கின்றன.  அைவ 

அதிகாரப்�ர்வ ஓஎஃப்எஸ்பி (OFSP) �வெராட்� வழியாக அைனத்� நி�வனங்களி�ம் 

இவ்வா� காட்டப்ப�கின்றன:      

• ேசாப்� மற்�ம் தண்ணீாில் உங்கள் ைககைள தவறாமல் மற்�ம் �ற்றி�மாக க�வ 

ேவண்�ய� அவசியம்; 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• ைகக்��க்�தல்கைள தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம்; 

• ஒ�வ�க்ெகா�வர் இைடேய உள்ள இைடெவளித்ெதாைலைவ ேப�தல் அவசியம் / 

ெந�ங்கிய உடல் ெதாடர்ைபத் தவிர்க்க�ம்; 

• ெபாியவர்கள் அல்ல� ஆசிாியர்கள் �க�� அணிவ� கட்டாயமா�ம்; 

• • பள்ளியில் பணி�ாி�ம் ஆசிாியர்கள் மற்�ம் ெதாழில் வல்�நர்கள் ெபா�வான 

ப�திகளில், கட்�டங்களில் மற்�ம் வ�ப்பைறகளில் நக�ம் ேபா� �க��ைய 

அணிவ� கட்டாயமா�ம்.  வ�ப்பில், �ைறந்தபட்ச �ரமான  1.5 மீட்டைர  மதிக்�ம் 

�ழ்நிைலயில், �க��ைய அகற்றலாம்.  ஒற்ைறப்பயன் அ�ைவ சிகிச்ைச 

�க��கைள �தலாளி ஸ்தாபனத்தின் �லம் வழங்�க்கிறார், ேம�ம் இைவ 

ஒவ்ெவா� அைர நா�ம் மாற்றப்பட ேவண்�ம்; 

• நீங்கள் ஒ� ைகக்�ட்ைட அல்ல� உங்கள் �ழங்ைகயின் வைளவில் இ�ம மற்�ம் 

�ம்ம ேவண்�ம்; 

• அறி�றிகள் இ�ந்தால் (அறி�றிகள் இ�ந்தால்  கன்ேடானல் ம�த்�வாிடம் 

ேகட்கேவண்�ய ேகள்விகைளப் பார்க்க�ம் FAQ du Médecin cantonal), சம்பந்தப்பட்ட 

ெபாியவர்கள் அல்ல� �ழந்ைத �ட்�ல் தங்கி, ைகயா�ம் ம�த்�வைரத் ெதாடர்� 

ெகாள்ள ேவண்�ம். 

பின்வ�ம் சந்தர்ப்பங்களில் மட்�ேம மாணவர்கள் �க�� அணியேவண்�ம்: 

• பள்ளியின் சம்பந்தமாக ெபா� ேபாக்�வரத்ைதப் பயன்ப�த்�ம் 12 வய�க்� ேமற்பட்ட 

மாணவர்கள்; 

• மா�தல் கட்டைமப்�களில் கலந்� ெகாள்�ம் சிறப்� கல்வி நி�வனங்களின் 

மாணவர்கள் (மாற்றம் கட்டைமப்�களால் வழங்கப்பட்ட �க��கள்); 

• • பள்ளியில் எல்லா ேநரங்களி�ம் ஆர் ஏ சி I ( RAC I ) மற்�ம்ஆர் ஏ சி II (RAC II) 

மாணவர்கள் (நி�வனங்களால் வழங்கப்ப�ம் �க��கள்) அணியேவண்�ம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision 178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 
• Site dédié aux conseils et au téléchargement de l’affiche « Nouveau coronavirus : voici 

comment nous protéger அறி�ைர மற்�ம் "�திய ெகாேரானா ைவரஸ்: நம்ைமப் 

பா�காத்�க் ெகாள்வ� எப்ப�" என்ற �வெராட்�ையப் பதிவிறக்�வதற்� 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம் 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/
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• விைளயாட்டான �ைறகைள பயன்ப�த்தி, “ெகாேரானா க்ெவஸ்ட்” 

CoronaQuestஆட்டத்ைத ஆன்ைலனில் விைளயா�வதன் �லம் நீங்கள் தைட 

ைசைககைள வ�ப்ப�த்தலாம்  

பயிற்சி நி�ணர்கைளப் பா�காக்க என்ன நடவ�க்ைககள் 

எ�க்கப்ப�கின்றன? 

• ெசயலைறகளில் ஒளி ��ம் பிளாஸ்�க் ேபனல்கள் நி�வப்பட்�ள்ளன; 

• ஆசிாியர்களின்  அைறகள் மற்�ம் ெபாியவர்க�க்� இைடயில் 1.5 மீட்டர் �ரத்ைத 

மதிக்க ேவைல இடங்கள் அைமக்கப்பட்�ள்ளன. ஒ�வர்ெகா�வர் மாறி மாறி வ�ைக 

த�தல்; 

• ெதாழில் வல்�நர்க�க்� �க��கள் கிைடக்கின்றன; 

• • ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற �ப்ைபகைள கா� ெசய்யப் ப�கின்றன ; 

• ஆவண விநிேயாகம் ஆசிாியர்க�க்� பதிலாக மாணவர்களால் ெசய்யப்பட ேவண்�ம்; 

• ெபாியவர்களிைடேய�ம், �ழந்ைதகளிைடேய�ம், ெபாியவர்க�க்�ம் 

�ழந்ைதக�க்�ம் இைடேய�ம் பாத்திரங்கள், உண� மற்�ம் பானங்கள் 

ஆகியவற்ைறப் பகிரப் படக்�டா�. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision 178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

உடற்பயிற்சி கல்வி வ�ப்�கள் நைடெப�கின்றனவா? 

ஆம், உடற்பயிற்சி மற்�ம் விைளயாட்�த் �ைறயின் (எஸ்ஈபிஎஸ்) 

directives ெநறி�ைறகளின்ப�. ��க்கமாக: 

• திறந்த ெவளியில் நடவ�க்ைககள் வி�ம்பத்தக்க�. 

• பி�ப்�க்� உத�ம் நங்�ரங்கைள பயன்ப�த்�ம் பயிற்சிகள் தவிர்க்கப்ப�கின்றன; 

• பிற�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ம் விைளயாட்�கள்  (மல்�த்தம், ேபார் விைளயாட்�) 

தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�; 

https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-sport-vaudois/#c2065083
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• ஷவர்  மற்�ம் உைட மாற்�ம் அைறகள் யாவரா�ம் அ�கக்��யைவ மற்�ம் ஒ� 

நாைளக்� ஒ� �ைறயாவ� இைவ கி�மி நீக்கம் ெசய்யப்ப�கின்றன. 

 

பாட்� பா�ம் பாடங்கள் கட்டாய பள்ளியில் 

நைடெப�கிறதா? 

• 1 பி (1P) - 11 எஸ் (11S)�ல்  உள்ள மாணவர்கள் பாடல் பயிற்சி ெசய்யலாம்; 

•  ஆர்.ஏ.சி (RAC) மற்�ம் 12 ஆம் வ�ப்� மாணவர்க�க்� இைச கற்பித்தல் ேதைவக�க்� 

ஏற்ப மாற்றி அைமக்க ேவண்�ம் (பா�வைதப் பயிற்சி ெசய்யலாம், ஆனால் 1.5 மீ 
�ரத்ைதக் கவனிக்க ேவண்�ம்).  ேபா�மான ெபாிய அைற இல்லாத நிைலயில், பிற 

வழிகைளக் கண்�பி�க்க ேவண்�ம் (திறந்தெவளியில் பா�தல், ெபாிய மண்டபம் 

ேபான்றைவ); 

• �ரத்ைத கைடக்ெகாள்ள  இயலா� என்றால் ஆசிாியர் தன� �க��ைய 

அணிந்�ெகாள்கிறார் (அவர� சகாக்கைளப் ேபால). 

எந்த �ழ்நிைலயில் ெபா��ேபாக்�கள் 

நைடெப�கின்றன? 

அைனத்� மாணவர்க�க்�ம் ெபா��ேபாக்�க்�ாிய ேகளிக்ைககள் இயல்பாக  

நைடெப�கிறன. ெபாியவர்களிைடேய�ம், �ழந்ைதகளிைடேய�ம், 

ெபாியவர்க�க்�ம் �ழந்ைதக�க்�ம் இைடேய�ம் பாத்திரங்கள், உண� மற்�ம் 

பானங்கள் ஆகியவற்ைறப் பகிரப் படக்�டா�. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n° 178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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வ�ப்பைறைய விட்� ெவளிேய�ம்ேபா�, எந்த 

நிபந்தைனகளின் கீழ் இ� நைடப்ெப�கிற� ? 

பாடங்களின் ��வில் வ�ப்பைறைய விட்� ெவளிேய�ம்ேபா�, மாணவர்கள் 

உடன�யாக விைளயாட்� ைமதானத்ைத விட்� ெவளிேய�கிறார்கள் அல்ல� 

பாடதிட்டத்ைதச் சாராத பாட்�, டான்ஸ் ேபான்றவற்றில் ஈ�ப�கிறார்கள். பள்ளி 
நடவ�க்ைககளில் ேநர�யாக ஈ�படாத ெபாியவர்கள், உதாரணமாக, தங்கள் 

�ழந்ைதகைள பள்ளிக்� அைழத்� வ�ம் ெபற்ேறார்கள், கட்�டத்ைத �ற்றி�ள்ள 

ப�திைய தவிர்க்க ேவண்�ம். அேதேபால், ெபாியவர்கள் மற்�ம் / அல்ல� 

ெபற்ேறார்கள் பள்ளிையச் �ற்றி �ட்டம் ��வைதத் தவிர்க்க ேவண்�ம்.  

விைளயாட்� ைமதானம் அல்ல� பள்ளிக்�ள் அவசியம் �ைழய ேவண்�ய 

ெபாியவர்கள் �க�� அணிய ேவண்�ம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

வ�ப்பைறகள் மற்�ம் கட்�டங்கள் ஆகியவற்றில் கி�மி 
நீக்கம் ெசய்யப்பட்�ள்ளதா? 

வளாகம், ேமற்பரப்�கள், மாணவர் களின் ேமைச கள் மற்�ம் ஆசிாியர்களின் 

ேமைசக�க்� ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைறயாவ� வ�ப்பைற கி�மி நீக்கம் 

நைடெப�கிற�. கத� அல்ல� ஜன்னல் ைகப்பி�கள், �விட்�கள் மற்�ம் �ழாய்கைள 

ஆகியவற்றிக்� ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைறயாவ� அவ்வப்ெபா�� கி�மி நீக்கம் 

ெசய்ய ேவண்�ம். வழக்கமாமாக பயன்ப�த்�ம் தயாாிப்�க�டன் தளங்கள் 

வாரத்திற்� இரண்� �ைற �த்தம் ெசய்யப்ப�கின்றன. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf


Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture   
 
 

 
 
 
 

31.08.2020 – மாைல 3:25 மணிக்� 

ெசயலகங்கள், ஆசிாியர்களின் அைறகள், �லகங்கள் மற்�ம் பிற ெபா� அல்ல� 

ெபா�வான ப�திக�க்கான �ைழவாயில்களில் சிறப்� ��தல் ைக �காதார 

நிைலயங்கள் நி�வப்பட்�ள்ளன. ஸ்தாபனத்தில் ேபா�மானைக க��ம் ெதாட்�கள் 

இல்ைல என்றால், தண்ணீ�ம் ஆல்கஹா�ம் ேசர்ந்த கைரசைல  ஒ� ெபாியவாின் 

ேமற்பார்ைவயில் மாணவர்கள் பயன்ப�த்தலாம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

ேகன்�ன்கள், பாடதிட்டத்ைதச் சாராத நிகழ்�கள் 

நடக்�ம் இடங்கள் மற்�ம் ேமற்பார்ைவயிடப்பட்ட 

�ட்�ப்பாடம் நடக்�ம்அைறகள் திறக்கப்பட்�ள்ளதா? 

அைவதிறந்தி�க்கின்றன ஆனால் �றிப்பிட்ட �காதார நடவ�க்ைககள் 

நைட�ைறயில் உள்ளன. 

ஆரம்பநிைல  ேமற்பார்ைவயிடப்பட்ட பாடதிட்டத்ைதச் சாராத நிகழ்�கள் நடக்�ம் 

இடங்கள்   ஓஎன்ெஜஈ’OAJEெவளியிட்ட கண்ேடானல் உத்தர�கைள  

பயன்ப�த்திக்ெகாள்கின்றன. 

ேமற்பார்ைவயிடப்பட்ட �ட்�ப்பாட�ம் கட்டாயக் கல்வி ேபான்ற ெதாைல�ர 

மற்�ம் �காதாரத்தின் ெபா�வான விதிக�க்� உட்பட்ட�. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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பள்ளி ேபாக்�வரத்� வழக்கம் ேபால் நைடெப�கிறதா? 

ஆம். ெபாியவர்கள் �தலாளியால் வழங்கப்ப�ம் �க��கைள அணிய ேவண்�ம்.  

கட்டாய பள்ளியில் மாணவர்கள் �க�� அணிய ேதைவயில்ைல. 

அேத ேநரத்தில், ெபா� ேபாக்�வரத்தில் (வழக்கமான பஸ், ரயில் ேபான்றைவ) 12 

வய� �தல் �ழந்ைதகள் �க�� அணிய ேவண்�ம் 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

ஒ� நப�க்� (மாணவர் அல்ல� ஆசிாியர்) ஒ� 

வ�ப்பைறயில் ேநாயின் அறி�றிகள் இ�ந்தால் என்ன 

ெசய்வ�? 

ேநாயின் அறி�றி ஏற்பட்டால் (கன்ேடானல் ம�த்�வாின் ேகள்விகைளக் காண்க), FAQ 

du Médecin cantonal), மாணவர் : 

• வ�ப்பைறைய விட்� ெவளிேய�கிறார்; 

• �க��ையப் ெப�கிறார்; 

• அவர்களின் ெபற்ேறா�க்� காத்தி�க்கலாம் அல்ல� �ட்�ற்� தி�ம்பலாம்  

(அவர்களின் வயைதப் ெபா�த்�); 

• ெபற்ேறார் �ழந்ைத ம�த்�வர் அல்ல� ேகன்டன் ஹாட்ைலைன ெதாடர்� 

ெகாள்�வார்கள். 

ஆண்/ெபண் பாடப் பயிற்சி நி�ணர்: 

• வ�ப்பைறைய விட்� ெவளிேயறி தங்கைள தனிைமப்ப�த்�கிறார்; 

• அவர� �க��ைய அணிந்தி�க்கிறார்; 

• �� தி�ம்�கிறார்; 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
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• தன� ம�த்�வைர அல்ல� ேகன்டன் ஹாட்ைலைன ெதாடர்� ெகாள்கிறார். 

ம�த்�வ இரகசியத்தன்ைமக்� மதிப்பளிப்பதன் �லம் ஒ� மாணவர் அல்ல� ஆசிாியர் 

பாிேசாதைனயின் ��� பள்ளிக்� அ�ப்பப்ப�வதில்ைல. 

எத்தைன ேபர் ஒேர ேநரத்தில் ஆசிாியாின் அைறக்� 

ெசல்ல ���ம்? 

ஒேர ேநரத்தில் ஆசிாியாின் அைறயில் இ�க்கக்��ய நபர்களின் அதிகபட்ச 

ெகாள்திறன் அதன் �ைழவாயி�ல் ெதளிவாகக் �றிக்கப்பட ேவண்�ம், ேம�ம் இந்த 

வரம்ைப மீறக்�டா�.  , 1.5 மீட்டர் �ரத்ைத மதிக்க ��யாத எல்லா ேநரங்களி�ம், 

ஆசிாியர்அைறக்�ள் �ைழ�ம் ஒவ்ெவா� நப�ம் பா�காப்� �க��ைய அணிய 

ேவண்�ம். 

ஆபத்� இ�க்�ம் நாட்���ந்� தி�ம்�ம்ேபா� என்ன 

நடத்ைதைய பின்பற்ற ேவண்�ம்? 

�ட்�ைணயர�களால்  "ஆபத்�ள்ள�" என வைகப்ப�த்தப்பட்ட ஒ� ப�திக்� 

அல்ல� ஒ� நாட்�ற்� பயணம் ெசய்� தி�ம்�ம் மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள், நிர்வாக 

மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப ஊழியர்கள் எஃப்ஓபிஹ (FOPH) வழங்கிய அறி��த்தல்கைள 

மிகக் கண்�ப்பாக பின்பற்�கிறார்கள் (ஆபத்� இ�க்�ம் நா�களின் பட்�யல் 

மற்�ம் www.bag.admin.chஇன் கீழ் பின்பற்றப்பட ேவண்�ய ெசயல்�ைற).  அவர்கள் 

தங்கைளத் தாங்கேள தனிைமப்ப�த்திக் ெகாள்கிறார்கள், கன்ேடானல் ம�த்�வைரத் 

ெதாடர்�ெகாண்�, இந்த தனிைமப்ப�த்தல் ��வைட�ம் வைர அவர்கள் தங்கள் 

நி�வனத்திற்�த் தி�ம்�வதில்ைல, பின்னர் அவர்கள் எந்த அறி�றிகைள�ம் 

காட்டாவிட்டால் மட்�ேம தி�ம்�கிறார்கள். ஆசிாியர்கள் மற்�ம் நிர்வாகிகள் 

தனிைமப்ப�த்த�ன் காரணமாக மாணவர்கள் பள்ளிக்� வராவிட்டால் அபராதம் 

விதிக்க மாட்டார்கள். 

ேம�ம் தகவல்: 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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• Décision n°178 (PDF, 4,49 Mo): "�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககள் ெதாடர்பான 

பயன்பாட்�க் ெகாள்ைககள் ...” 

கட்டாயத்திற்� ேமற்ப�ப்� கல்வி: 

ஆகஸ்ட் 24 �தல் கட்டாய ேமற்ப�ப்� பள்ளிப்ப�ப்� 

எவ்வா� இ�க்�ம்? 

தற்ேபா� நில�ம் �ழ்நிைலகள் மத்தியி�ம், ெபா�வாக ��ந்தவைர இயல்பாக. 

ஆகஸ்ட் 24 ஆம் ேததி யாகிய பள்ளி ஆண்� �வக்கம் மாணவர்கள் தங்கள் 

ஸ்தாபனங்களில், ��வ�மாக ஆசிாியர் ெகாண்ட வ�ப்�களில், அத�டன் �காதார 

நடவ�க்ைகக�டன், நைடெப�ம். �றிப்பாக, இ� அைர தரங்கள் மற்�ம் 

ெதாைல�ரக் கல்விையப் ேபாலன்றி ச�தாயத்தில் ஏற்ப�ம் பிைணப்�கைள�ம் சம 

வாய்ப்�கைள�ம் ஊக்�விக்கிற�. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Communiqué de presse du 18 août 2020ஆகஸ்ட் 18, 2020 இன் ெசய்தி ெவளி�� 

• Décision n°174 (PDF, 414 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

�ைறபா�கள் உள்ள �ழந்ைதக�க்� என்ன நடக்�ம்? 

கல்வி மட்டத்தில், பாதி அளவில் கட்�ப்ப�த்தல் காரணமாக ஏற்ப�ம் �ைறபா�கைள 

ேமற்ெகாள்�வதற்காக ஆதர� மற்�ம் ஆதர� நடவ�க்ைககள் ஆகஸ்ட் 24 பள்ளி 
ஆண்�ன் ெதாடக்கத்தி��ந்� வழங்கப்ப�கின்றன. 

ேம�ம் தகவல்: 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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• Communiqué de presse du 18 août 2020ஆகஸ்ட் 18, 2020 இன் ெசய்தி ெவளி�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெவௗட் (Vaud) கல்வி ஸ்தாபனங்களில் எவ்வாறாக 

நடந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் ? 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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அ�ப்பைட ஆேலாசைனகள் அைனத்� மாணவர்க�க்�ம் பயிற்சி இடங்களில் 

இ�க்�ம் அைனத்� பணியாளர்க�க்�ம் நிைன�ட்டப்ப�கின்றன. அைவ 

அதிகாரப்�ர்வ ஓஎஃப்எஸ்பி (OFSP) �வெராட்� வழியாக அைனத்� நி�வனங்களி�ம் 

இவ்வா� காட்டப்ப�கின்றன: 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• ேசாப்� மற்�ம் தண்ணீாில் உங்கள் ைககைள தவறாமல் மற்�ம் �ற்றி�மாக க�வ 

ேவண்�ய� அவசியம்; 

• ைகக்��க்�தல்கைள தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம்; 

• ஒ�வ�க்ெகா�வர் இைடேய உள்ள இைடெவளித்ெதாைலைவ ேப�தல் அவசியம் / 

ெந�ங்கிய உடல் ெதாடர்ைபத் தவிர்க்க�ம்; 

• மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள் மற்�ம் அைனத்� நிர்வாக ஊழியர்க�ம் கட்டடங்களி�ம், 

ஸ்தாபனத்தின் ெவளிப்�ற இடங்களி�ம் ெசலவழிக்�ம் எல்லா ேநரங்களி�ம் �க�� 

அணிவ� கட்டாயமா�ம்; 

• ஆசிாிய�க்�ம் மாணவ�க்�ம் இைடேய 1 1.50 மீட்ட�க்�ம் அதிகமாக இ�ந்தால் 

மட்�ேம  அவர்களின் �க��ைய அகற்ற ���ம், ஆனால் 1.50 மீ இட இைடெவளிைய 

கைடப்பி�க்க ��யாவிட்டால்,  உடேன அைத அணிய ேவண்�ம். ஒற்ைறப்பயன் 

அ�ைவ சிகிச்ைச �க��கைள �தலாளி ஸ்தாபனத்தின் �லம் வழங்�க்கிறார், 

ேம�ம் இைவ ஒவ்ெவா� அைர நா�ம் மாற்றப்பட ேவண்�ம்; 

• நீங்கள் ஒ� ைகக்�ட்ைட அல்ல� உங்கள் �ழங்ைகயின் வைளவில் இ�ம மற்�ம் 

�ம்ம ேவண்�ம்; 

• அறி�றிகள் இ�ந்தால் (அறி�றிகள் இ�ந்தால்  கன்ேடானல் ம�த்�வாிடம் 

ேகட்கேவண்�ய ேகள்விகைளப் பார்க்க�ம் FAQ du Médecin cantonal), சம்பந்தப்பட்ட 

ெபாியவர்கள் அல்ல� �ழந்ைத �ட்�ல் தங்கி, ைகயா�ம் ம�த்�வைரத் ெதாடர்� 

ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Site dédié aux conseils et au téléchargement de l’affiche « Nouveau coronavirus : voici 
comment nous protéger அறி�ைர மற்�ம் "�திய ெகாேரானா ைவரஸ்: நம்ைமப் 

பா�காத்�க் ெகாள்வ� எப்ப�" என்ற விளம்பரத்தட்�ையப் பதிவிறக்�வதற்� 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம் 

• விைளயாட்டான �ைறகைள பயன்ப�த்தி, “ெகாேரானா க்ெவஸ்ட்”  

CoronaQuestஆட்டத்ைத ஆன்ைலனில் விைளயா�வதன் �லம் நீங்கள் தைட 

ைசைககைள வ�ப்ப�த்தலாம்  

 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
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ேமற்ப�ப்� பயிற்சி ெப�ம் மாணவர்கள் மற்�ம் 

ேமற்ப�ப்� ெதாழில் வல்�நர்கள் என்ன �காதார 

விதிகைள கைடபி�க்க ேவண்�ம்? 

�க�� அணிவ� மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள் மற்�ம் அைனத்� நிர்வாக மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்ப ஊழியர்க�க்�ம் ெதாழிற்கல்வி பள்ளிகள் மற்�ம் உடற்பயிற்சிக் 

�டங்களின் கட்�டங்களி�ம், ெவளிப்�ற இடங்களி�ம் ெசலவழிக்�ம் அைனத்� 

ேநரங்களி�ம் கட்டாயமா�ம். 

�ைறந்தபட்சம், ஒவ்ெவா� மாணவ�ம் ஒவ்ெவா� ெதாழில் வல்�ந�ம் 

ஸ்தாபனத்திற்� வ�ம்ேபா� மற்�ம் ெவளிேய�ம்ேபா�ம், அேத ேபால் ஒவ்ெவா� 

வளாகத்திற்� மா�ம்ேபா�ம், ெபா�வான உபகரணங்களின் ஒவ்ெவா� 

பயன்பாட்�ற்�ம் பிற�ம், ைககைள க��கிறார்கள். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட ச�க மற்�ம் இடஞ்சார்ந்த ெதாைலவில் இ�த்தல் விதிகள் 

(ஒவ்ெவா� நப�க்�ம் இைடயில் 1.5 மீட்டர்) ெபாியவர்களிைடேய�ம், 

ெபாியவர்களிடமி�ந்�ம் மாணவர்களிைடேய�ம், மாணவர்களிைடேய�ம், 

ஆசிாியர்களின் அைறகளி�ம் ��ந்தவைர அ�க்க� கைடப்பி�க்கப்பட  ேவண்�ம். 

பாிந்�ைரக்கப்பட்ட அைனத்� �காதார விதிகளின் விவரங்கைள�ம் �ைறசார் ��� 

எண் 174 இல் காணலாம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n° 174 (PDF, 414 Ko): "இரண்டாம் நிைல மட்டத்தில் ேந�க்� ேநர் கல்விைய 

ப�ப்ப�யாக மீண்�ம் ெதாடங்�வதன் ஒ� ப�தியாக �காதார மற்�ம் நி�வன 

நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள் (இரண்டாம் நிைல II க்கான 

கன்ேடானல் பா�காப்�த் திட்டம் - COVID-19 ) “ 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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மாணவர்க�ம் பயிற்சி ெபற்�க்ெகாண்��ப்பவர்க�ம்  

தங்களிடம் �க��கைள  ைவத்தி�க்க ேவண்�மா  

மற்�ம் அவற்ைற அணிய ேவண்�மா? 

கட்டாய ேமற்ப�ப்� ெப�ம் அைனத்� மாணவர்க�ம், பயிற்சியாளர்க�ம் 

கட்டடங்களி�ம், ஸ்தாபனத்தின் ெவளிப்�ற இடங்களி�ம் ெசலவழிக்�ம் எல்லா 

ேநரங்களி�ம் �க��ைய அணிந்� ஒவ்ெவா� அைர நா�ம் கழித்� அைத மாற்ற 

ேவண்�ம்.  ஆகஸ்ட் 24 பள்ளி ஆண்� ெதாடங்கிய �தல் இரண்� 

வாரங்களில்உடல்நல காரணங்க�க்காக, அ�ைவ சிகிச்ைச �க��கள் 

விநிேயாகிக்கப்ப�கின்றன. 
  
ெசப்டம்பர் 7, 2020 �தல்: 

• மாணவர்க�ம் பயிற்சி ெபற்றவர்க�ம் �க��கைளப் தங்கள் ெசாந்த ெசலவில் ெபற 

ேவண்�ம்; 

• ெபா�ளாதார அல்ல� ச�க நிைலைம யின் காரணமாக �க��கைளப் ெப�வ� 

சிரமமாக இ�ந்தால்,  மாணவர்கள் மற்�ம் பயிற்சி ெபற்�க்ெகாண்��ப்பவர்கள் 

தங்கள் நிர்வாகத்ைத தங்கள் ஸ்தாபனத்தில் வ�ப்பில் இ�க்�ம் ஒ� நாைளக்� இரண்� 

ஒற்ைறப்பயன் அ�ைவ சிகிச்ைச �க��கைள  ைவத்தி�க்�மா� ேகட்கலாம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°174 (PDF, 512 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

உடற்பயிற்சி கல்வி வ�ப்�கள் நைடெப�கின்றனவா? 

1.5 மீட்டர் இைடெவளிைய �ைறயாக�ம், எல்லா ேநரங்களி�ம் 

மாணவர்களிைடேய�ம், மாணவர்க�க்�ம் ஆசிாிய�க்�ம் இைடயில் கைடப்பி�க்�ம் 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
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வைர, �க�� இல்லாமல் உட்�ற விைளயாட்ைட கற்பித்தல் சாத்தியமா�ம். இந்த 

அர்த்தத்தில், உடல் ெதாடர்� (கால்பந்�, �ைடப்பந்�, பந்� விைளயாட்�கள் 

ேபான்றைவ) சம்பந்தப்பட்ட  ��வாக ஆ�ம் விைளயாட்�களின் பயிற்சி 
தைடெசய்யப்பட்�ள்ள�.  வழங்கப்பட்ட ஒவ்ெவா� பாடத்தின் ��வி�ம் 

�லப்ெபா�ட்கள்  (அைறகலன்கள்) பயனர்களால் கி�மி நீக்கம் ெசய்யப்ப�கின்றன. 

�காதார காரணங்க�க்காக, அ�க ��யாத ஈரப்பதமான ப�திகைளத் தவிர்த்�, 

உைட மாற்�ம் அைறகள் உள்ளன.  தாழ்வாரங்களி�ம் உைடகள் மாற்�ம் 

அைறகளி�ம் �க�� அணிவ� கட்டாயமா�ம். 

பாட்� பா�ம் பாடங்கள் கட்டாய  
 
ேமற்ப�ப்� பயிற்சி ெப�ம் பள்ளியில் நைடெப�கிறதா?  

பா�ம் பயிற்சிையத் தவிர, இைச கற்பித்தல் சாத்தியமா�ம். 

வ�ப்பைறகள் மற்�ம் கட்�டங்கள் ஆகியவற்றில் கி�மி 
நீக்கம் ெசய்யப்பட்�ள்ளதா? 

• ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்�ம் பிற� வளாகம் காற்ேறாட்டமாக்க ப�கிற�; 

• ஸ்தாபனங்கள்  �காதார உபகரணங்க�டன் ெபா�த்தப்பட்�ள்ளன; 

• வளாகங்கள், ேமற்பரப்�கள், மாணவர் ேமைசகள் மற்�ம் ஆசிாியர்களின் ேமைசகள், 

�விட்�கள், கத� மற்�ம் ஜன்னல், ைக பி�தண்�கள், மற்�ம் �காதார வசதிகள் ஒ� 

நாைளக்� இரண்� �ைற ஊழியர்களால் �த்தம் ெசய்யப்ப�கின்றன; 

• அைறைய விட்� ெவளிேய�ம்ேபா� மாணவர்கள் தங்கள் ேமைசைய�ம் 

நாற்கா�ைய�ம் �த்தம் ெசய்கிறார்கள்.  கி�மிநாசினி உபகரணங்கள் அவர்க�க்� 

கிைடக்கின்றன; 

• ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைறயாவ� �ப்ைபகைள கா� ெசய்கிறார்கள்; 

• க�வேவா கி�மி நீக்கம் ெசய்யேவா ��யாத எந்தெவா� ெபா��ம் அகற்றப்ப�ம்; 

• தைரகள் ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற ஊழியர்களால் �த்தம் ெசய்யப்ப�கின்றன. 
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 ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°174 (PDF, 512 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

பள்ளி சிற்�ண்�ச்சாைலகளில் மற்�ம் உணவகங்களில் 

உண� �ைறகள் எப்ப� இ�க்கின்றன? 

தனிநபர்களின் ஒவ்ெவா� ��விற்�ம் இைடயில் �ைறந்தபட்சம் 1.5 மீட்டர் 

�ரத்தி�ள்ள ச�க மற்�ம் இடஞ்சார்ந்த �ரத்ைத கைடப் பி�த்தவா�, ஆ� ேபர் 

வைர ��க்களாக உண� எ�த்�க் ெகாள்ளலாம். பதி�கள் �ன்�ட்�ேய 

ெசய்யப்ப�கின்றன மற்�ம் �� அைமப்� அறிவிக்கப்ப�கிற� மற்�ம் தடமறிதல் 

காரணமாக, இைத  மாற்ற ��யா�.  �� உ�ப்பினர்கள் தங்கள் ேமைஜயில் 

அமர்ந்தி�க்�ம் வைர �க�� அணிவ� அவசியமில்ைல.  ஒ� நபர் ேமைஜைய விட்� 

ெவளிேயறிய�டன் அவ�க்� அ� மீண்�ம் கட்டாயமா�ம். மற்றவர்கள் 

அ��வதற்� அ�மதிக்�ம் திறந்� ைவக்கப்பட்�ள்ள தாம்பாளங்கள் 

தைடெசய்யப்பட்�ள்ளன.  ெதாழில் வல்�நர்க�ம் மாணவர்க�ம் உண�கைள 

பாிமாறிக் ெகாள்ளாமல் பார்த்�க் ெகாள்கிறார்கள், உணைவப் பகிர்ந்� ெகாள்ளக் 

�டா�. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°174 (PDF, 414 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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ேமற்ப�ப்� பயிற்சி ெப�ம் ஒ� இைளஞர் அல்ல� ஒ� 

பயிற்சி ெகா�க்�ம் நி�ண�க்� அறி�றிகள் இ�ந்தால் 

என்ன ெசய்வ�? 

அறி�றி ஏற்பட்டால் (கன்ேடானல் ம�த்�வாின் ேகள்விகைளப் பார்க்க�ம் FAQ du 

Médecin cantonal), lணவர் அல்ல� பயிற்சி நி�ணர் இவ்வா� நடந்�க்க 

ெகாள்ளேவண்�ம்: 

• வ�ப்பைறைய விட்� ெவளிேய�கிறார்; 

• தன�  ெசாந்த ெசலவில்  தன� �ட்�ற்�த் தி�ம்�கிறார்; 

• ஒ� ெகாேரானா பாிேசாதைன CoronaCheck ெசய்�, ��ைவப் ெபா�த்�, ஒ� COVID-19 

ேசாதைன இடத்திற்�ச் ெசல்கிறார் அல்ல� தனக்� ைவத்தியம் பார்க்�ம்  

ம�த்�வைரத் ெதாடர்� ெகாள்கிறார். 

ம�த்�வ இரகசியத்தன்ைமக்� மதிப்பளிப்பதன் �லம் ஒ� மாணவர் அல்ல� ஆசிாியர் 

பாிேசாதைனயின் ��� பள்ளிக்� அ�ப்பப்ப�வதில்ைல. அறி�றிகள் 

(தனிைமப்ப�த்தல்) மற்�ம் ேநர்மைறயான COVID-19 ேசாதைன (தடமறிதல்) 

ஏற்பட்டால் எ�க்க ேவண்�ய நடவ�க்ைககளின் விவரங்கள் ��� 174 இல் 

�ட்�க்காட்டப் பட்�ள்ளன. 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°174 (PDF, 414 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

ஆபத்� உள்ள நாட்���ந்� தி�ம்�ம்ேபா� என்ன 

நடத்ைதைய பின்பற்ற ேவண்�ம்? 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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�ட்�ைணயர�களால்  "ஆபத்�ள்ள� " என வைகப்ப�த்தப்பட்ட ஒ� ப�திக்� 

அல்ல� ஒ� நாட்�ற்� பயணம் ெசய்� தி�ம்�ம் மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள், நிர்வாக 

மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப ஊழியர்கள் எஃப் ஓ பி ஹ (FOPH) வழங்கிய அறி��த்தல்கைள 

மிகக் கண்�ப்பாக பின்பற்�கிறார்கள் (ஆபத்தி��க்�ம் நா�களின் பட்�யல் 

மற்�ம் www.bag.admin.chஇன் கீழ் பின்பற்றப்பட ேவண்�ய ெசயல்�ைற).. அவர்கள் 

தங்கைளத் தாங்கேள தனிைமப்ப�த்திக் ெகாள்கிறார்கள், கன்ேடானல் ம�த்�வைரத் 

ெதாடர்�ெகாண்�, இந்த தனிைமப்ப�த்தல் ��வைட�ம் வைர அவர்கள் தங்கள் 

நி�வனத்திற்�த் தி�ம்�வதில்ைல, பின்னர் அவர்கள் எந்த அறி�றிகைள�ம் 

காட்டாவிட்டால் மட்�ேம தி�ம்�கிறார்கள். ஆசிாியர்கள் மற்�ம் நிர்வாகிகள் 

தனிைமப்ப�த்த�ன் காரணமாக மாணவர்கள் பள்ளிக்� வராவிட்டால் அபராதம் 

விதிக்க மாட்டார்கள். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Décision n°174 (PDF, 512 Ko): ேந�க்� ேநர் கற்பித்தல் மற்�ம் பாீட்ைசகைள ஆகஸ்ட் 10, 

2020  �தல் இரண்டாம் நிைல அளவில் ( இரண்டாம் நிைல II இன் கன்ேடானல் 

பா�காப்� திட்டம் 2 - COVID-19) மீண்�ம் ெதாடங்�வதற்கான கட்டைமப்பிற்�ள் 

�காதார மற்�ம் நி�வன நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான ஏற்பா�கள். “ 

 �விட்சர்லாந்தில் வ�ப்� பயணங்கள் (�காம்கள் மற்�ம் 

பள்ளி பயணங்கள்)  2020-2021இல் ெதாடர்ந்� 

நைடெப�கின்றனவா? 

இந்த நடவ�க்ைககள் �விட்சர்லாந்தில் மட்�ம் நைடெபற்றால்  இைவ 

நைடெப�கின்றன.  தங்கள் மாணவர்க�டன் ஆய்� பயணங்கைள ஏற்பா� 

ெசய்யவி�க்�ம் வ�ட்�ன்  ஆசிாியர்கள், நீ�த்� நிற்�ம்ஆய்� பயணங்க�க்கான 

வழிகாட்�ைய அ�கலாம்; இதன் �லம்  ேசைவகள் மற்�ம் பயன்க�க்கான 

ேயாசைனகைள (ேபாக்�வரத்�, தங்�மிடம், நடவ�க்ைககள்) ஒன்றாகக் ெகாண்� 

வரப்ப�கின்றன. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
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ேம�ம் தகவல்: 

• Guide des voyages d'études durables 

 

ெவளிநாட்� பயணங்கள் ெதாடர்ந்� 

நைடெப�கின்றனவா? 

ெவளிநாட்�ஆய்�ப் பயணங்கள், �காம்கள் மற்�ம் ெவளிநா�களில் பிற 

பயணங்க�க்� 2020-2021ஆம் ஆண்�ல் அ�மதி இல்ைல.  விமானப் பயணம் தவிர 

ேவேறேத�ம் ேபாக்�வரத்�ச் சாதனம் பயன்ப�த்தினால்,  2021-2022  கல்வி  
ஆண்���ந்� பயணங்க�க்� ஐேராப்பிய இடங்கள் மீண்�ம் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்படலாம். 

என� நிைலைய அல்ல� என்ைனச் �ற்றி�ள்ளவர்களின் 

நிைலைய நான் எவ்வா� மதிப்பிட ���ம்? 

ெகாேரானாெசக் CoronaCheck என்ப� உங்க�க்� அல்ல� உங்கைளச் 

�ற்றி�ள்ளவர்க�க்� நிகழ இ�க்�ம் அபாயத்ைத விைரவாக மதிப்பி�வதற்�ம் என்ன 

ெசய்வ� என்� ெதாிந்� ெகாள்வதற்�மான  ஒ� க�வியா�ம் 
https://coronavirus.unisante.ch/). 

பள்ளி ஆண்�ன் ெதாடக்கத்திற்காக ேம 11 அன்� 

ெதாடங்கப்பட்ட ெகாேரானா �ெவஸ்ட் ��ேயா ேகம், 

இ� எதற்காக? 

ெகாேரானா க்ெவஸ்ட் ஒ� தீவிர விைளயாட்�. மாணவர்களிைடேய "தைட 

ைசைககைள" கற்�க் ெகாள்வ�ம் பலப்ப�த்�வ�ம் இதன் �றிக்ேகாள், ஆனால் 

"ஒன்றாக வாழ்வ�", சகாக்க�க்� உத�தல் ேபான்றைவ�ம் �ட. மாணவர்கள் 

https://vd.ch/voyages-etudes
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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மற்�ம் ஆசிாியர்கள் �ன்ெமாழியப்பட்ட அட்ைடக�டன் 2020-2021 பள்ளி ஆண்�க்� 

ஒ� �திய �க் உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�. இ� 10 ெமாழிகளில் கிைடக்கிற�, இந்த இலவச 

ஆன்ைலன் விைளயாட்� 1 �தல் 11 பி  (1-11P)வைர �ள்ளவர்க�க்� வழங்கப்பட்� , 

பல ெசயல்பா�கைள விவாிக்�ம் கல்வித் தா�டன் fiche pédagogique வ�கிற�.  இ� 

பள்ளியில் அல்ல� ெவளிேய இ�க்�ம் ேபா�, நண்பர்கள் அல்ல� ��ம்பத்தின�டன், 

ஸ்மார்ட்ேபான்கள், ேடப்ெலட்�கள் மற்�ம் கணினிகளில் இயக்கி விைளயாடலாம் .  

ஒ� விைளயாட்ைடத் ெதாடங்க, www.coronaquest.gameஇற்�ச் ெசல்ல�ம். 

ேம�ம் தகவல்: 

• Vidéo de présentation 

ேம�ம் அறிந்�ெகாள்ள 
OFSP (ெபா� �காதார �ட்டாட்� அ�வலகம்) �ன்  ஆேலாசைன) conseils 
de l’OFSP நிகழ்ேநரத்�ல் ��ப்�க்கப்பட்ட�, மற்�ம் ெகாேரானா 
ைவரஸ் தகவல் வரி:  +41 58 463 00 00 (�னசரி, 24 மணி ேநர�ம்). 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடரப்ான மக்களிட��ந்� வ�ம் அைனத்� 
ேகள்�க�க்�ம் ப�லளிக்�ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட கன்ேடானல் 
ஹாட்ைலன்: 0800 316 800 (�னசரி காைல 8 மணி �தல் இர� 8 மணி 
வைர). 

ப�ப்ப�யாக �ன்ேன�க்ெகாண்��க்�ம் நிைலைமைய �ன்பற்ற, 
மற்�ம் உங்கள் ேகள்�க�க்கான ப�ல்கைளப் 
ெபற www.vd.ch/coronavirus மற்�ம் ப�ற்� தளத்�ன்  வைலத்தளத்�ற்�ச ்
ெசல்ல�ம். 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.vd.ch/coronavirus
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