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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில், 1,431 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா  12 நபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். 

 ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இன் தடுப்பூசி விேிநயா மானது மி ச் சிறப்பா  ேடந்துத ாண்டிருக் ிறது:  டந்த 

வாரத்தில், 827,000-க்கும் அதி மான மக் ள் தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-

இல் முன்வந்துள்ளனர். மக் ள் ததால யில் 70% ஆநனார் முழுலமயா த் தடுப்பூசிலயப் தபறும் 

எமது இைக்ல , அக்நடாபர் ேடுப்பகுதி அளவில் எங் ளால் எட்ட முடியும் என்ற ேம்பிக்ல லய இது 

எமக்கு அளிக் ிறது. உங் ளது தடுப்பூசிலய ேீங் ள் இன்னும் தபற்றுக்த ாள்ளவில்லை என்றால், 

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

 உங் ள் பகுதியில் உள்ள தபாதுமுடக்  விதிமுலற லள (lockdown rules) ேீங் ள் 

அறிந்துலவத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் தயவுதசய்து அறிவுலர லளப் 

பின்பற்றுங் ள். முடிந்தவலர வீட்டிநைநய தங் ியிருப்பதும், தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்வதுநம 

உங் ளுக்கு சிறந்த பாது ாப்லப அளிக் க்கூடியலவ ஆகும். 

 எங் ள் மக் ள் தடுப்பூசி லளப் நபாட்டுக்த ாள்ள உதவும், தபாது மருத்துவர் ள் (ஜி.பி), 

மருந்தாளர் ள் மற்றும் ேியூ சவுத் நவல்ஸ் சு ாதாரப்பிாிவினர் (NSW Health) ஆ ிய உங் ள் 

அலனவருக்கும் ேன்றி. 

 தபரும்பாைான புதிய நோய்த்ததாற்றாளர் ள், பரந்த நமற்கு சிட்னி (Greater Western Sydney) மற்றும் 

ததன்நமற்கு சிட்னி (South West Sydney) ஆ ிய  பகுதி ளில்தான் உள்ளனர். தபாதுச் சு ாதார 
ஆநைாசலனலயப் பின்பற்றுவதற்கும், பாிநசாதலனலயச் தசய்து த ாள்வதற்கும், அத்துடன் தடுப்பூசிலயப் 

நபாட்டுக்த ாள்வதற்கும் ேன்றி. பரந்த சிட்னியில் (Greater Sydney) அதிகூடிய  வலைக் ிடமான 

இடங் ளா , ஓபர்ன் (Auburn),  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), தமாிைாண்ட்ஸ் (Merrylands),  ிாீநனக் ர் 

(Greenacre), பாங்க்ஸ்டவுன் (Bankstown) மற்றும் லிவர்பூல் (Liverpool) ஆ ியலவ உள்ளன. 

 பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் (regional NSW) நமைதி மான புதிய நோய்த்ததாற்றாளர் ள் 

உருவா ியுள்ளனர். ேீங் ள் பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் வசிக் ிறீர் ள் என்றால், உங் ள் 

சமூ த்லதப் பாது ாப்பா  லவத்திருப்பதற் ா , தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள தயவுதசய்து 

ததாடர்ந்தும் முன்வாருங் ள். 
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 பாிநசாதலனலயச் தசய்துத ாள்ள முன் வந்த 154,000 மக் ளுக்கும் ேன்றி. உங் ளுக்கு இநைசான 

அறிகுறி ள் இருந்தாலும்கூட, அல்ைது நோய்த்ததாற்றாளர் ஒருவருடன் ேீங் ள் ததாடர்புபட்டு 

இருந்திருந்தால், அதிலும் குறிப்பா   ழிவுேீாில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்பட்ட, ஆனால் ோம் 

அறிந்தவலர நோய்த்ததாற்றாளர் ள் இன்னும் உருவா ாத, பின்வரும் பகுதி ளில் இருப்பவரா  

இருந்தால், தயவுதசய்து பாிநசாதலனலய உடனடியா ச் தசய்துத ாள்ளுங் ள்: ஜிண்டாலபன் 

(Jindabyne), கூமா (Cooma), நப ா (Bega), நபாமதடாி (Bomaderry), நவாந ாப் (Wauchope) 

மற்றும் பிநளய்னி (Blayney). 

 இந்த நேரம் எவ்வளவு  டினமானது என்பலத ோங் ள் அறிநவாம், குறிப்பா  ஆயிரக் ணக் ான 

குடும்பங் ள் வீட்டிலிருந்தபடிநய நவலை தசய் ின்றன, அத்துடன் வீட்டுக்  ல்விலய 

நமற்த ாள் ின்றன. உங் ள் தசாந்த ஆநராக் ியத்லதக்  வனித்துக்த ாள்வது மி வும் முக் ியம். 

உங் ள் ேண்பர் ள் மற்றும் குடும்பத்தினநராடு நபசுங் ள், அத்துடன் நதலவப்பட்டால் 

ஆநைாசலனலயப் தபறுங் ள். 

 இன்னும்  டினமான ோட் லள ோம் எதிர்நோக் க்கூடும், ஆனால் ேம் மாேிைத்திற்கும் ேமது 

நதசத்திற்கும் ஆதரவளிக் , ோம் ஒன்றா ச் தசயற்பட நவண்டும். 


