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u தடுப்பூசியின் இரண்டு மருந்தளவுகளளயும் பெற்றுக்பகொள்ளும் எமது 70% ளமல்கல்ளை நியூ 

சவுத் வேல்ஸ் இப்வெொது எட்டியுள்ளது, அத்துடன் 10.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன தடுப்பூசி 

மருந்தளவுகளள நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் பசலுத்தியுள்ளது! இது ஒரு குறிப்ெிடத்தக்க சொதளன 

ஆகும்! 

u வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரொன 24 மணி வநரத்தில், 587 வெர் உள்ளூர் வகொேிட்-19 

வநொய்த்பதொற்றொல் பீடிக்கப்ெட்டுள்ளனர். கேளைக்கிடமொக, 8 வெர் உயிொிழந்துள்ளனர்.  

u இவைசொன வநொயறிகுறிகள் இருந்தொலும்கூட, ெொிவசொதளனளயச் பசய்துபகொள்ளத் தயவுபசய்து 

பதொடர்ந்தும் முன் ேொருங்கள். நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும், 500-க்கும் வமற்ெட்ட வகொேிட்-19 

ெொிவசொதளன இடங்கள் உள்ளன. 

u உங்களுக்கு வகொேிட் இருக்கிறது என்றொல், சிறந்த சிகிச்ளசகள் மற்றும் கேனிப்பு ஆகியளே 

உங்களுக்குக் கிளடக்கக்கூடியதொக உள்ளன. 

u வமற்கு டொம்வேர்த் (West Tamworth), வெர்க்லி (Berkeley), பெல்வமொர் (Belmore) மற்றும் 

மொரூப்ரொ (Maroubra) ஆகிய இடங்களில், வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் அதிகொித்துேருேளத நொங்கள் 

கண்டுள்வளொம், அத்துடன் ஓெர்ன் (Auburn), ெஞ்ச்பெளல் (Punchbowl), ைபகம்ெொ (Lakemba), 

ெிளொக்டவுன் (Blacktown), மவுண்ட் ட்ரூயிட் (Mount Druitt) மற்றும் ஃவெர்ஃபீல்ட் (Fairfield) 

உள்ளிட்ட, அதிகூடிய வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் எண்ணிக்ளக உள்ள ெகுதிகளளப் ெற்றி நொம் 

பதொடர்ந்தும் கேளைபகொண்டுள்வளொம். 

u ளைட்னிங் ொிட்ஜ் (Lightning Ridge), ெல்லினொ (Ballina), யுரல்ைொ (Uralla), வெொடல்ைொ (Bodalla), 

வெகொ (Bega) மற்றும் பமொிம்புைொ (Merimbula) உள்ளிட்ட, கழிவுநீொில் வநொய்க்கிருமி 

வநர்மளறயொகக் கண்டறியப்ெட்டுள்ள ெிரொந்தியப் ெகுதிகள் குறித்தும் நொங்கள் 

கொிசளனபகொண்டுள்வளொம். தயவுபசய்து குறிப்ெொக வநொயறிகுறிகள் ெற்றி ேிழிப்புடன் இருங்கள். 

u திங்கள், 11 அக்வடொெர் முதல், முழுளமயொகத் தடுப்பூசிளயப் வெொட்டுக்பகொண்டுள்ள, நியூ சவுத் 

வேல்ஸ்-இல் உள்ள ேயதுேந்வதொர் ெின்ேருெேற்ளறச் பசய்ய இயலும்: 

o அளனத்து ேயதுேந்வதொரும் தடுப்பூசிளயப் வெொட்டுள்ள ஒரு வீட்டில், 10 ேிருந்தினர் ேளர 

அனுமதிக்கப்ெடுேொர்கள் (முன்னர் 5). இதில், 12 மற்றும் அதற்குட்ெட்ட ேயதுளடய 

குழந்ளதகள் உள்ளடங்கமொட்டொர்கள். 

o பேளிப்புற இடங்களில், 30 வெர் ேளர ஒன்றுகூடைொம் (முன்னர் 20). 

o திருமணங்கள் மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளில், 100 வெர் ேளர கைந்து பகொள்ளைொம் (முன்னர் 50). 
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u பசயற்திட்டத்தில் ஏற்ெட்டுள்ள ெிற மொற்றங்கள் ெின்ேருேனேற்ளற உள்ளடக்கும்: 

o அளனத்துச் சிறுேர்களும், அக்வடொெர் 25 அளேில் (முன்னர் நேம்ெர் 1) ெள்ளிக்குத் 

திரும்புேொர்கள். 

o திங்கள், அக்வடொெர் 11 முதல், நீச்சல் ேகுப்புகள், குழுப் ெயிற்சி, முழுச் சுற்று நீச்சல் (lap 

swimming) மற்றும் மறுேொழ்வு நடேடிக்ளககளுக்கொக,  உட்புற நீச்சல் குளங்கள் மீண்டும் 

திறக்கப்ெடைொம். 

o திங்கள், அக்வடொெர் 11-இல் இருந்து, கேளைக்கிடமொன உள்ளூர் அரசொங்கப் ெிொிவுகள் 

இனிவமல் இருக்கொது. 

u மற்ளறய கட்டுப்ெொடுகள் இன்னும் நளடமுளறயில் உள்ளன என்ெளதத் தயவுபசய்து கேனத்தில் 

பகொள்ளுங்கள். உங்கள் ெகுதியில் உள்ள கட்டுப்ெொடுகளள அறிந்துளேத்திருப்ெளதத் 

தயவுபசய்து உறுதிப்ெடுத்திக் பகொள்ளுங்கள்: https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules 

u தடுப்பூசிளயப் வெொட்டுக்பகொள்ள பேளிவய ேந்ததற்கு உங்களுக்கு நன்றி. எங்கள் 70% இைக்ளக 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் அளடந்தது ஓர் அருளமயொன ேிடயமொகும். உைகின் மிகவும் ெொதுகொப்ெொன 

இடங்களில் ஒன்றொக நியூ சவுத் வேல்ஸ் இருப்ெளத உறுதி பசய்ேதற்கு, 90%-க்கும் அதிமொன 

ேிகிதத்ளத எட்டுேவத இப்வெொது எங்கள் சேொைொகும். 
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