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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில், 1,281 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா  5 நபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். 

  டந்த வாரத்தில், 750,000-க்கும் அதி மான மக் ள் தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள ேியூ சவுத் 

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

தபற்றுக்த ாள்ளும் எமது இைக்ல  நோக் ி ோம் ே ர்ந்துத ாண்டிருக் ிநறாம், இது மி வும் 

ஊக் மளிப்பதா  இருக் ிறது. இன்நற உங் ளது தடுப்பூசிக்கும், எவ்வளவு விலரவா  இயலுநமா 

அவ்வளவு விலரவா  உங் ளது தடுப்பூசியின் இரண்டாவது மருந்தளவுக்கும் (நடாஸ்க்கும்), 

nsw.gov.au-இல் 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. 

 சமூ த்லத ஆதாிக்கும் மருத்துவமலன, அவசர ஊர்தி மற்றும் துலண மருத்துவ ஊழியர் ள் ஆ ிய 

உங் ள் அலனவருக்கும் மீண்டும் ேன்றி. ேமது சு ாதார அலமப்லப ஆதாிப்பதற்கும், மக் லள 

மருத்துவமலனக்கு அப்பால் லவத்திருப்பதற்கும், ஒரு சமூ மா  ோம் தசய்யக்கூடிய சிறந்த மற்றும் 

மி  முக் ியமான விடயமானது, தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்வதுதான். 

 தயவுதசய்து தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளுங் ள், தயவுதசய்து முன்கூட்டிநய பாிநசாதலனலய 

நமற்த ாள்ள முன் வாருங் ள், அத்துடன் தயவுதசய்து உங் ளுக்குத் நதலவப்பட்டால், உதவிலயக் 

ந ட்டுப்தபறுங் ள். ேீங் ள் தவறான ஒன்லறச் தசய்திருந்தாலும்கூட, ோங் ள் உங் ளுக்கு உதவ 

விரும்பு ிநறாம். 

  ிாீநனக் ர் (Greenacre), நஜார்ஜஸ் ந ால் (Georges Hall), ஓபர்ன் (Auburn), பாங்க்ஸ்டவுன் 

(Bankstown), பாஸ்  ில் (Bass Hill),  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), தமாிநைண்ட்ஸ் (Merrylands), 

பஞ்ச்தபௌல் (Punchbowl), பிளக்டவுன் (Blacktown) மற்றும் யகூனா (Yagoona) ஆ ியலவநய 

மி வும்  வலைக் ிடமான பரந்த சிட்னி (Greater Sydney) புறே ர்ப் பகுதி ள் ஆகும். 

 லபரன் விாிகுடாவில் (Byron Bay)  ழிவுேீாில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், 

மத்திய  லரநயாரம் (Central Coast) மற்றும் தவாதைாங்த ாங் (Wollongong) ஆ ிய இடங் ளிலும் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ல  அதி ாித்து வரு ிறது.  வலையீனமா  இருக் நவண்டாம் 

என ோங் ள் சமூ த்தினலரக் ந ட்டுக்த ாள் ிநறாம். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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 ேீங் ள் பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் (regional NSW) வசிக் ிறீர் ள் என்றால், பாதிப்புக்கு 

உள்ளா க்கூடிய எமது பிராந்திய மற்றும்  ிராமப்புற சமூ ங் லளப் பாது ாப்பா  

லவத்திருப்பதற் ா , தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள தயவுதசய்து ததாடர்ந்தும் முன்வாருங் ள். 

 சு ாதார அலமப்பானது, ந ாவிட்-19இன் சவால் ளுக்கு அதனால் பதிைளிக்  முடியும் என்பலத 

ேிரூபித்துள்ளது. தீவிர சி ிச்லசப் பிாிவு (ICU) பராமாிப்பு நதலவப்படும் எவரும் அலதப் 

தபற்றுக்த ாள்வீர் ள், அதனால் தயவுதசய்து உறுதியான ேம்பிக்ல யுடன் இருங் ள். 

 ோம் இப்நபாது அனுபவிக்கும் விடயமானது, எமது சமூ த்துக்ந ா அல்ைது எங் ள் சு ாதார 

அலமப்பிற்ந ா சாதாரணமான ஒன்றல்ை, ஆனால் ோம் இலதக் டந்து தசல்நவாம். 

 


