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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில், 1,116 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர். துரதிர்ஷ்டவசமா  ோன்கு நபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர்; அவர் ள் அனனவரும் தடுப்பூசினயப் தபற்றிருக் வில்னை. 

 நேற்று தடுப்பூசினயப் தபற்றுக்த ாண்ட 148,000-க்கும் அதி மான மக் ளுக்கு ேன்றி. இது ஒரு 

மி ச்சிறந்த எண்ணிக்ன , அத்துடன் இத் நதசத்தில், எங் ள் தடுப்பூசி வி ிதங் ள் முன்னணியில் 

உள்ளன. திட்டமிட்டனத விட முன்னதா நவ எங் ள் 70% இைக்ன  ோம் அனடயக்கூடும் மற்றும் 

அக்நடாபர் ேடுப்பகுதி அளவில் கூடுதைான சுதந்திரத்னதயும் தபறக்கூடும். உங் ளது தடுப்பூசினய 

ேீங் ள் இன்னும் தபற்றுக்த ாள்ளவில்னை என்றால், தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் அவசரமா ப் 

பதிவு தசய்துத ாள்ளுங் ள். 

 தயாரா  நவண்டிய நேரம் இதுதான் - வணி ங் ள் ந ாவிட்-இல் இருந்து பாது ாப்பா  

இருப்பதற் ான ஒரு திட்டத்னத னவத்திருக்  நவண்டும் மற்றும் அவர் ளின் ஊழியர் ள் 

தடுப்பூசி னளப் நபாட்டுள்ளார் ளா என்பனத உறுதிப்படுத்த நவண்டும். 

 உங் ள் பகுதியில் உள்ள தபாதுமுடக்  விதிமுனற னள (lockdown rules) ேீங் ள் 

அறிந்துனவத்திருப்பனத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் தயவுதசய்து அறிவுனர னளப் 

பின்பற்றுங் ள். தபாதுமுடக்  ேடவடிக்ன  ள் ஊடா த்தான் ோம் ஒருவனரதயாருவர் 

பாது ாத்துக்த ாள் ிநறாம். அனவ தான் எங் ள் சமூ ம் தடுப்பூசினயப் நபாட்டுக்த ாள்ளும் வனர, 

உயிர் னளக்  ாப்பாற்றுவதற் ான வழி ஆகும். பரந்த சிட்னியில் (Greater Sydney) அதிகூடிய 

 வனைக் ிடமான இடங் ளா ,  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), ந ார்ஜ் ஹால் (Georges Hall), 

தமாிைாண்ட்ஸ் (Merrylands), ஓபர்ன் (Auburn), பஞ்ச்தபௌல் (Punchbowl), பாங்க்ஸ்டவுன் 

(Bankstown), ைத ம்பா (Lakemba), யாகூனா (Yagoona) மற்றும் சவுத்  ிரான்வில் (South Granville) 

ஆ ியனவ உள்ளன. தயவுதசய்து மி வும்  வனமா  இருங் ள் மற்றும் தடுப்பூசினயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ளக்  ினடக்கும் ஒவ்தவாரு வாய்ப்னபயும் பயன்படுத்துங் ள். 

 நமற்கு மற்றும் நமற் ின் ததானைவிலுள்ள ேியூ சவுத் நவல்ஸ் (Far West NSW), ஹண்டர் பிராந்தியம் 

(Hunter region), மத்திய  னரநயாரம் (Central Coast) மற்றும் இல்ைவரா ந ால்நஹவன் (Illawarra 

Shoalhaven) ஆ ிய இடங் ளில் பை புதிய நோய்த்ததாற்றாளர் ள் உருவா ியுள்ளனர். ேீங் ள் 

பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் (regional NSW) வசிக் ிறீர் ள் என்றால், உங் ள் சமூ த்னதப் 

பாது ாப்பா  னவத்திருப்பதற் ா  உங் ள் தடுப்பூசினயப் தபற்றுக்த ாள்ளத் தயவுதசய்து 

ததாடர்ந்தும் முன்வாருங் ள். 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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 பாிநசாதனனனயச் தசய்துத ாள்ள முன் வந்த உங் ள் அனனவருக்கும் ேன்றி. நேற்று 170,000-க்கும் 

அதி மான பாிநசாதனன ள் நமற்த ாள்ளப்பட்டன. உங் ளுக்கு இநைசான அறிகுறி ள் 

இருந்தாலும்கூட, அல்ைது நோய்த்ததாற்றாளர் ஒருவருடன் ேீங் ள் ததாடர்புபட்டு இருந்திருந்தால், 

அதிலும் குறிப்பா   ழிவுேீாில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்பட்ட பகுதி ளில் இருப்பவரா  

இருந்தால், தயவுதசய்து பாிநசாதனனனயச் தசய்துத ாள்ளத் தயங்  நவண்டாம். தடநமாரா 

(Temora), த்தரட்நபா (Thredbo), தமாிம்புைா (Merimbula), நபார்ட் மக்குவாாி (Port Macquarie), 

டன்நபா ன் (Dunbogan), நபானி ஹில்ஸ் (Bonny Hills), நவாரன் (Warren), நமாதைாங் (Molong), 

டாம்நவர்த் (Tamworth) மற்றும்  ன்தனடா (Gunnedah) ஆ ியனவநய அவ்வாறான பகுதி ள் 

ஆகும். 

 ந ாவிட்-19இன் தடல்டா திாிபு நோய்க் ிருமினய எங் ளால் முற்றா  அ ற்ற முடியாது, ஆனால் 

எங் ளால் அதனுடன் வாழப் பழ ிக்த ாள்ள முடியும். இந்தக்  டினமான நேரத்னத, ோம் ஒன்றா க் 

 டந்து தசல்நவாம். 


