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 நிைல: அக்ேடாபர ்15, 2021 

ெகாேரானா ைவரஸ்: ெபரன்் 
மாகாணத்/ல் எம்ஆரஎ்ன்ஏ த4ப்56 
பற்8ய தகவல் 
 

த"ப்%& தன்னார்வமான, மற்.ம் 
இலவசம். உங்க5க்6 4-6 வார 
இைடெவளி<ல் 2 mRNA த"ப்%&கள் 
ேதைவ. 

 

நான் த"ப்%& ேபாடலாமா? 
ஆம், நீங்கள் என்றால்: 
> 12 வய0 அல்ல0 அதற்3 ேமற்படட்வரக்ள் 
> காய்சச்ல் அல்ல0 9ற ேகா:ட ்19 
அ;3;கள் இல்ைல 
> த>ப்?@Aல் உள்ள எநத்ெவாD 
Eலப்ெபாDFக்3ம் ஒவ்வாைம இல்ைல 
> தனிைமAல் அல்ல0 தனிைமப்ப>தத்Kல் 
இல்ைல 
> 12வ0 வாரதN்ல் இDந0் கரப்்பமாக 
இDக்Oறாரக்ள் 

த>ப்?@கFக்3 க>ைமயான 
எNர:்ைளPகைளக் ெகாண்ட ஒவ்வாைம 
பாNக்கப்படட்வரக்ள் மற்Rம் க>ைமயான 
ேநாெயNரப்்Sத ்Nறன் உள்ளவரக்ள் 
த>ப்?@ ேபா>வதற்3 Tன்S தங்கள் 
மDத0்வைர அUக ேவண்>ம். 

 
நான் 12 @தல் 15 வய, வைர இBந்தால் நான் 
என்ன கBத்Dல் ெகாள்ள ேவண்"ம்? 
Vரப்்பளிக்3ம் Nறன் ெகாண்ட இளம் 
பDவதN்னர ்த>ப்?@ நியமனதN்ற்3 
ெபற்ேறார ்அல்ல0 பா0காவலDடன் இDக்க 
ேவண்WயNல்ைல. 
 
 
 
 
 
 

நான் எப்பF ெதாடர ேவண்"ம்? 
12 வய0க்3 ேமற்படட் எவDம் 
https://be.vacme.ch இல் பNPெசய்0 சநN்ப்ைப 
பNP ெசய்யலாம். 

 

வாக்-இன் ஆஃபர் எப்பF ேவைல ெசய்Iற,? 
சநN்ப்ைப Tன்பNP ெசய்யாமல் 
https://be.vacme.ch இல் பNPெசய்0, 
NறநN்Dக்3ம் ேநரதN்ல் வாக்-இன் 
சYைகZடன் த>ப்?@ ைமயதN்ற்3ச ்
ெசல்லPம். 

உங்களிடம் இைணய அUகல் 
இல்ைலெயன்றால், வாக்-இன் சYைகZடன் 
த>ப்?@ ைமயதN்ற்3ச ்ெசல்லPம். அங்3 
நீங்கள் பNPக்கான உத:ையப் ெபறலாம். 

 

நான் எங்6 த"ப்%& ேபாடலாம்? 
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 நிைல: அக்ேடாபர ்15, 2021 

ெகாேரானா ைவரஸ்: ெபரன்் 
மாகாணத்/ல் எம்ஆரஎ்ன்ஏ த4ப்56 
பற்8ய தகவல் 
 

த"ப்%& தன்னார்வமான, மற்.ம் 
இலவசம். உங்க5க்6 4-6 வார 
இைடெவளி<ல் 2 mRNA த"ப்%&கள் 
ேதைவ. 

 

நான் த"ப்%& ேபாடலாமா? 
ஆம், நீங்கள் என்றால்: 
> 12 வய0 அல்ல0 அதற்3 ேமற்படட்வரக்ள் 
> காய்சச்ல் அல்ல0 9ற ேகா:ட ்19 
அ;3;கள் இல்ைல 
> த>ப்?@Aல் உள்ள எநத்ெவாD 
Eலப்ெபாDFக்3ம் ஒவ்வாைம இல்ைல 
> தனிைமAல் அல்ல0 தனிைமப்ப>தத்Kல் 
இல்ைல 
> 12வ0 வாரதN்ல் இDந0் கரப்்பமாக 
இDக்Oறாரக்ள் 

த>ப்?@கFக்3 க>ைமயான 
எNர:்ைளPகைளக் ெகாண்ட ஒவ்வாைம 
பாNக்கப்படட்வரக்ள் மற்Rம் க>ைமயான 
ேநாெயNரப்்Sத ்Nறன் உள்ளவரக்ள் 
த>ப்?@ ேபா>வதற்3 Tன்S தங்கள் 
மDத0்வைர அUக ேவண்>ம். 

 
நான் 12 @தல் 15 வய, வைர இBந்தால் நான் 
என்ன கBத்Dல் ெகாள்ள ேவண்"ம்? 
Vரப்்பளிக்3ம் Nறன் ெகாண்ட இளம் 
பDவதN்னர ்த>ப்?@ நியமனதN்ற்3 
ெபற்ேறார ்அல்ல0 பா0காவலDடன் இDக்க 
ேவண்WயNல்ைல. 
 
 
 
 
 
 

நான் எப்பF ெதாடர ேவண்"ம்? 
12 வய0க்3 ேமற்படட் எவDம் 
https://be.vacme.ch இல் பNPெசய்0 சநN்ப்ைப 
பNP ெசய்யலாம். 

 

வாக்-இன் ஆஃபர் எப்பF ேவைல ெசய்Iற,? 
சநN்ப்ைப Tன்பNP ெசய்யாமல் 
https://be.vacme.ch இல் பNPெசய்0, 
NறநN்Dக்3ம் ேநரதN்ல் வாக்-இன் 
சYைகZடன் த>ப்?@ ைமயதN்ற்3ச ்
ெசல்லPம். 

உங்களிடம் இைணய அUகல் 
இல்ைலெயன்றால், வாக்-இன் சYைகZடன் 
த>ப்?@ ைமயதN்ற்3ச ்ெசல்லPம். அங்3 
நீங்கள் பNPக்கான உத:ையப் ெபறலாம். 

 

நான் எங்6 த"ப்%& ேபாடலாம்? 
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நிைல: அக்ேடாபர ்15, 2021 

ெகாேரானா ைவரஸ்: ெபரன்் 
மாகாணத/்ல் ஜான்சன் (ஜான்சன் & 
ஜான்சன்) த3ப்45 பற்7ய தகவல் 
 

த"ப்%& தன்னார்வ மற்.ம் இலவசம். 
COVID-19 Janssen த"ப்%&Jடன் உங்க5க்6 1 
த"ப்%& மட்"ேம ேதைவ. 

 

நான் COVID-19-Janssen த"ப்%& ேபாடலாமா? 
ஆம், நீங்கள் என்றால்: 
> 18 வய0 அல்ல0 அதற்3 ேமற்படட்வரக்ள் 
> காய்சச்ல் அல்ல0 9ற ேகா:ட ்19 
அ;3;கள் இல்ைல 
> த>ப்?@Aல் உள்ள எநத்ெவாD 
Eலப்ெபாDFக்3ம் ஒவ்வாைம இல்ைல 
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த>ப்?@கFக்3 க>ைமயான 
எNர:்ைளPகைளக் ெகாண்ட ஒவ்வாைம 
பாNக்கப்படட்வரக்ள் மற்Rம் க>ைமயான 
ேநாெயNரப்்Sத ்Nறன் உள்ளவரக்ள் 
த>ப்?@ ேபா>வதற்3 Tன்S தங்கள் 
மDத0்வைர அUக ேவண்>ம். 

 

ேகாKட்-19 ஜான்ெசன் த"ப்%& யாBக்6 
ேபாடக்Mடா,? 
> 3;ப்9டட் ஆபதN்ல் உள்ளவரக்ள் 
> கரப்்9ணி மற்Rம் பா[ட>்ம் ெபண்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நான் எப்பF ெதாடர ேவண்"ம்? 
18 வய,க்6 ேமற்பட்ட எவBம் 
https://be.vacme.ch/ இல் பDNெசய், சந்Dப்ைப 
பDN ெசய்யலாம். Covid-19-Janssen த"ப்%& 
ேபா"ம் இடத்ைதத் ேதர்N ெசய்யNம். 

 

வாக்-இன் சOைக இல்ைல 

 

நான் எங்6 த"ப்%& ேபாடலாம்? 
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ெகாேரானா ைவரஸ்: ெபரன்் 
மாகாணத/்ல் ஜான்சன் (ஜான்சன் & 
ஜான்சன்) த3ப்45 பற்7ய தகவல் 
 

த"ப்%& தன்னார்வ மற்.ம் இலவசம். 
COVID-19 Janssen த"ப்%&Jடன் உங்க5க்6 1 
த"ப்%& மட்"ேம ேதைவ. 

 

நான் COVID-19-Janssen த"ப்%& ேபாடலாமா? 
ஆம், நீங்கள் என்றால்: 
> 18 வய0 அல்ல0 அதற்3 ேமற்படட்வரக்ள் 
> காய்சச்ல் அல்ல0 9ற ேகா:ட ்19 
அ;3;கள் இல்ைல 
> த>ப்?@Aல் உள்ள எநத்ெவாD 
Eலப்ெபாDFக்3ம் ஒவ்வாைம இல்ைல 
> தனிைமAல் அல்ல0 தனிைமப்ப>தத்Kல் 
இல்ைல 

த>ப்?@கFக்3 க>ைமயான 
எNர:்ைளPகைளக் ெகாண்ட ஒவ்வாைம 
பாNக்கப்படட்வரக்ள் மற்Rம் க>ைமயான 
ேநாெயNரப்்Sத ்Nறன் உள்ளவரக்ள் 
த>ப்?@ ேபா>வதற்3 Tன்S தங்கள் 
மDத0்வைர அUக ேவண்>ம். 

 

ேகாKட்-19 ஜான்ெசன் த"ப்%& யாBக்6 
ேபாடக்Mடா,? 
> 3;ப்9டட் ஆபதN்ல் உள்ளவரக்ள் 
> கரப்்9ணி மற்Rம் பா[ட>்ம் ெபண்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நான் எப்பF ெதாடர ேவண்"ம்? 
18 வய,க்6 ேமற்பட்ட எவBம் 
https://be.vacme.ch/ இல் பDNெசய், சந்Dப்ைப 
பDN ெசய்யலாம். Covid-19-Janssen த"ப்%& 
ேபா"ம் இடத்ைதத் ேதர்N ெசய்யNம். 

 

வாக்-இன் சOைக இல்ைல 

 

நான் எங்6 த"ப்%& ேபாடலாம்? 
> ஜான்ெசன் ேநாய்தத்>ப்S ைமயம் 
இன்ெசல் 
> ஜான்ெசன் த>ப்?@ ைமயம் 0ன் 
> ஜான்ெசன் த>ப்?@ ைமயம் ெமWன் ]ல் 
 
 
சான்PதQன் ெசல்OபFயா6ம் 
COVID-19-Janssen த>ப்?@ ேபாடட் 9ற3, 
த>ப்?@ ேபாடட் 22 நாடக்Fக்3ப் 9ற3 
சான்;தழ் ெசல்YபWயா3ம். 

நிைல: அக்ேடாபர ்15, 2021 

ெகாேரானா ைவரஸ்: ெபரன்் 
மாகாணத/்ல் ஜான்சன் (ஜான்சன் & 
ஜான்சன்) த3ப்45 பற்7ய தகவல் 
 

த"ப்%& தன்னார்வ மற்.ம் இலவசம். 
COVID-19 Janssen த"ப்%&Jடன் உங்க5க்6 1 
த"ப்%& மட்"ேம ேதைவ. 

 

நான் COVID-19-Janssen த"ப்%& ேபாடலாமா? 
ஆம், நீங்கள் என்றால்: 
> 18 வய0 அல்ல0 அதற்3 ேமற்படட்வரக்ள் 
> காய்சச்ல் அல்ல0 9ற ேகா:ட ்19 
அ;3;கள் இல்ைல 
> த>ப்?@Aல் உள்ள எநத்ெவாD 
Eலப்ெபாDFக்3ம் ஒவ்வாைம இல்ைல 
> தனிைமAல் அல்ல0 தனிைமப்ப>தத்Kல் 
இல்ைல 

த>ப்?@கFக்3 க>ைமயான 
எNர:்ைளPகைளக் ெகாண்ட ஒவ்வாைம 
பாNக்கப்படட்வரக்ள் மற்Rம் க>ைமயான 
ேநாெயNரப்்Sத ்Nறன் உள்ளவரக்ள் 
த>ப்?@ ேபா>வதற்3 Tன்S தங்கள் 
மDத0்வைர அUக ேவண்>ம். 

 

ேகாKட்-19 ஜான்ெசன் த"ப்%& யாBக்6 
ேபாடக்Mடா,? 
> 3;ப்9டட் ஆபதN்ல் உள்ளவரக்ள் 
> கரப்்9ணி மற்Rம் பா[ட>்ம் ெபண்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நான் எப்பF ெதாடர ேவண்"ம்? 
18 வய,க்6 ேமற்பட்ட எவBம் 
https://be.vacme.ch/ இல் பDNெசய், சந்Dப்ைப 
பDN ெசய்யலாம். Covid-19-Janssen த"ப்%& 
ேபா"ம் இடத்ைதத் ேதர்N ெசய்யNம். 

 

வாக்-இன் சOைக இல்ைல 

 

நான் எங்6 த"ப்%& ேபாடலாம்? 
> ஜான்ெசன் ேநாய்தத்>ப்S ைமயம் 
இன்ெசல் 
> ஜான்ெசன் த>ப்?@ ைமயம் 0ன் 
> ஜான்ெசன் த>ப்?@ ைமயம் ெமWன் ]ல் 
 
 
சான்PதQன் ெசல்OபFயா6ம் 
COVID-19-Janssen த>ப்?@ ேபாடட் 9ற3, 
த>ப்?@ ேபாடட் 22 நாடக்Fக்3ப் 9ற3 
சான்;தழ் ெசல்YபWயா3ம். 

� Impfzentrum Insel 
Janssen (Johnson & Johnson)

� Impfzentrum Thun (KKT)
 Janssen (Johnson & Johnson)
� Impfzentrum MEDIN Biel
 Janssen (Johnson & Johnson)

2022 ھیوناژ 20 زا   
 
 

நிைல: ஜனவரி 20, 2022 


