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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில், 1,288 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

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

உயிாிழந்துள்ளனர். 

 நேற்று தடுப்பூசியயப் தபற்றுக்த ாண்ட 121,000 மக் ளுக்கு ேன்றி. ோங் ள் இப்நபாது 7 

மில்லியன் தடுப்பூசி இலக்ய க்  டந்துவிட்நடாம். இது மி வும் சிறப்பாகும், அத்துடன் மக் ள் 

ததாய யில் 70% ஆநனார் தடுப்பூசியின் முதலாவது மருந்தளயவ எட்டிய முதல் மாேிலமா  ோங் ள் 

இருப்நபாம் என்று ததன்படு ிறது. தடுப்பூசியயப் நபாட்டுக்த ாள்ளும் வி ிதம் அதி ாிக்கும் நபாது, 

குயறந்த அளவிலான மக் ள் மருத்துவமயனயில் அனுமதிக் ப்படுவயத ோம்  ாணக்கூடியதா  

இருக்கும். 

 ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இன் மக் ள் ததாய யில் 70% ஆநனார் முழுயமயா த் தடுப்பூசி யளப் 

தபற்றுக்த ாள்ளும்நபாது, மக் ளால் அதி  சுதந்திரத்யத அனுபவிக்  முடியும் என்று ோங் ள் 

எதிர்பார்க் ிநறாம். உங் ளது தடுப்பூசியய ேீங் ள் இன்னும் தபற்றுக்த ாள்ளவில்யல என்றால், 

தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் அவசரமா ப் பதிவு தசய்துத ாள்ளுங் ள். 

 ேீங் ள்  வயலக் ிடமான ஒரு பகுதியில் இருக் ிறீர் ள் என்றால், Priority COVID-19 vaccination 

booking for 16 to 59 year-olds | NSW Government இப்நபாது 16-59 வயதுயடயவர் ளுக்த ன 

ேீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது. நமலும், அடுத்த ோன்கு ோட் ளுக்கு சில ததன்நமற்கு சிட்னி மருத்துவ 

ேியலயங் ளுக்கு ேீங் ள் நேரடியா ச் தசன்று (walk-in) ஃயபசர் (Pfizer) தடுப்பூசியயப் தபறலாம். 

  வயலக் ிடமான ஓர் உள்ளூர் அரசாங் த் பகுதியில் (LGA) வாழும் அயனவரும், இப்நபாது 

அதி ாயல 5 மணி முதல் இரவு 9 மணி வயர,  ால வயரயயற இல்லாமல் உடற்பயிற்சி தசய்யலாம். 

ஊரடங்குச் சட்டம் இன்னும் ேயடமுயறயில் உள்ளது என்பயத ேியனவில் த ாள்ளவும். உங் ள் 

பகுதியில் உள்ள தபாதுமுடக்  விதிமுயற யள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துயவத்திருப்பயத 

உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் தயவுதசய்து அறிவுயர யளப் பின்பற்றுங் ள்.  

 பரந்த சிட்னியில் (Greater Sydney) அதிகூடிய  வயலக் ிடமான இடங் ளா , ஓபர்ன் (Auburn), 

 ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), தமாிலாண்ட்ஸ் (Merrylands),  ிாீநனக் ர் (Greenacre), பாங்க்ஸ்டவுன் 

(Bankstown), பஞ்ச்தபௌல் (Punchbowl), பிளாக்டவுன் (Blacktown) மற்றும் லிவர்பூல் (Liverpool) 

ஆ ியயவ உள்ளன. மற்யறய பகுதி ளிலும் ோங் ள் நோய்த்ததாற்றாளர் யளப் பார்க் ிநறாம், 

எனநவ தயவுதசய்து மி வும்  வனமா  இருங் ள், ந ாவிட்-இல் இருந்து பாது ாப்பா  இருக் த் 

நதயவயான ேடத்யத யளக்  யடப்பிடியுங் ள் மற்றும் தடுப்பூசியயப் நபாட்டுக்த ாள்ளக் 

 ியடக்கும் ஒவ்தவாரு வாய்ப்யபயும் பயன்படுத்துங் ள். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16-to-59-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16-to-59-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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 நமற்கு மற்றும் நமற் ின் ததாயலவிலுள்ள ேியூ சவுத் நவல்ஸ் (Far West NSW), ஹண்டர் ேியூ 

இங்லண்ட் பிராந்தியம் (Hunter New England region), மத்திய  யரநயாரம் (Central Coast) மற்றும் 

இல்லவரா ந ால்நஹவன் (Illawarra Shoalhaven) ஆ ிய இடங் ளில் பல புதிய 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் உருவா ியுள்ளனர். ேீங் ள் பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் (regional 

NSW) வசிக் ிறீர் ள் என்றால், உங் ள் சமூ த்யதப் பாது ாப்பா  யவத்திருப்பதற் ா , 

பாிநசாதயனயயச் தசய்துத ாள்ளவும், உங் ள் தடுப்பூசிக்குப் பதிவுதசய்துத ாள்ளவும் 

தயவுதசய்து ததாடர்ந்தும் முன்வாருங் ள்.  

 பாிநசாதயனயயச் தசய்துத ாள்ள முன் வந்த உங் ள் அயனவருக்கும் ேன்றி. நேற்று 127,000-க்கும் 

அதி மான பாிநசாதயன ள் நமற்த ாள்ளப்பட்டன. உங் ளுக்கு இநலசான அறிகுறி ள் 

இருந்தாலும்கூட, அல்லது நோய்த்ததாற்றாளர் ஒருவருடன் ேீங் ள் ததாடர்புபட்டு இருந்திருந்தால், 

தயவுதசய்து பாிநசாதயனயயச் தசய்துத ாள்ளத் தயங்  நவண்டாம்.  நப ா (Bega), த ாமா 

(Comma) மற்றும் நபாமதடாி (Bomaderry) நபான்ற  ழிவுேீாில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்பட்ட 

பகுதி ளிலும், அத்துடன் உதாரணமா  நலக் முன்நமாரா (Lake Munmorah), சார்ம்தஹவின் 

(Charmhaven), சான் தரநமா (San Remo), பட்ஜ்நவாய் (Budgewoi), நலக் தஹவின் (Lake Haven) 

மற்றும் ந ாதரா ன் (Gorokan) ஆ ிய ததாடர்புபடாத நோய்த்ததாற்றாளர் ள் உருவான  

இடங் ளிலும் பாிநசாதயன யள நமற்த ாள்வது மி வும் முக் ியமானதாகும். 

 ோங் ள் மி வும் சவாலான  ாலங் ளில் வாழ்ந்து த ாண்டிருக் ிநறாம், ஆனால் இதில் ோம் 

அயனவரும் ஒன்றா  இருக் ிநறாம், அத்துடன் இதில் ோம் அயனவரும் ஆற்ற நவண்டிய முக் ிய 

பங்கு ஒன்று இருக் ின்றது. 


