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u நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணி நேரத்தில், 1,480  ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள்  ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , 9 நபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். 

u இப்நபாது ோம் முக் ியமான இன்தனாரு தடுப்பு மருந்து இைக்ல  எட்டியுள்நளாம். முதைாவது தடுப்பூசி 

மருந்தளலவப் தபற்றுக்த ாள்வதில் 75%-ஐ ேியூ சவுத் நவல்ஸ் எட்டியுள்ளது.  மக் ள் ததால யில் 42% 

ஆநனாருக்கு தடுப்பூசி ள் முழுலமயா ப் நபாடப்பட்டுள்ளன. அக்நடாபர் ேடுப்பகுதி அளவில், 70% 

ஆநனாருக்கு முழுலமயா த் தடுப்பூசி ள் நபாடப்படநவண்டும் என்ற எமது இைக் ிலன ோம் 

அலடந்துவிடுநவாதமன்ற அதி  ேம்பிக்ல லய இது எமக்குத் தரு ிறது. 

u ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ஐச் சுற்றியுள்ள மக் ள் பாது ாக் ப்படுவலத ோம் ேிச்சயப்படுதிக்த ாள்ள நவண்டும். 

எவ்வளவு விலரவா  இயலுநமா அவ்வளவு விலரவா , உங் ள் முதைாவது மற்றும் இரண்டாவது 

தடுப்பூசி மருந்தளவு லள (நடாஸ் லள) தபறுவதற்கு nsw.gov.au-இல் பதிவுதசய்து த ாள்ளுங் ள். 

u நபானி ஹில்ஸ்-இல் ( Bonny Hills)  ழிவு ேீாில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்பட்டுள்ளன, ஆனால் 
நோய்த்ததாற்றாளர் யாரும் இன்னும்  ண்டறியப்படவில்லை. தயவுதசய்து விழிப்பா  இருங் ள். 

u நமற்கு மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னியில் முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட புறே ர் ள் பற்றி ோங் ள் ததாடந்தும் 

 ாிசலனயுடன் இருக் ிநறாம்.  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளின் 

குடியிருப்பாளர் ளா ிய உங் ளுக்கு ேன்றி.  பாிநசாதலனலயச் தசய்துத ாள்ளவும், தடுப்பூசிலயப் 

தபற்றுக்த ாள்ளவும் முன் வருமாறு லிவர்பூல் (Liverpool) மற்றும் பரமட்டா (Parramatta) பகுதி ளில் 

வாழும் மக் லள ோம் ந ட்டுக்த ாள் ிநறாம். 

u  ிநளப் (Glebe), நவாட்டர்லூ (Waterloo), தரட்ஃநபர்ன் (Redfern) மற்றும் மாிக்வில் (Marrickville) ஆ ிய 

இடங் ளில் உள்ள நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ல  குறித்தும் ோம்  வலை த ாண்டுள்நளாம். 

தயவுதசய்து தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்ள முன்வாருங் ள் அத்துடன் நோய் அறிகுறி லளக் 

 வனித்துக்த ாள்ளுங் ள். இநைசான நோயறிகுறி ள் ததன்பட்டாலும்கூட பாிநசாதலனலயச் 

தசய்துத ாள்ள முன்வாருங் ள். 

 தடல்டா வல  நோய்க் ிருமியால் ோம் கூடியளவு நோய்ப்பரவலைக்  ண்டுள்நளாம். ஆனால், 

சிறுவர் ளில் தபரும்பாைாநனார் நோயறிகுறி லளக் த ாண்டிருக் வில்லை அல்ைது மி வும் 

குலறந்தளவான நோயறிகுறி லள மாத்திரநம த ாண்டுள்ளனர்.  ஒருசிை சிறுவர் ள் மாத்திரநம தீவிர 

சி ிச்லசப் பிாிவில் (ICU) அனுமதிக் ப்படுவலத ோம் பார்த்துள்நளாம். 

 குடும்பங் ள் மற்றும் சிறுவர் ள் ஒரு  டினமா   ாைத்லதக் த ாண்டுள்ளார் ள் என்பலத ோம் 

அறிநவாம்.  ஆனால், ந ாவிட்-19 பாது ாப்பு ேலடமுலற ள் ஊடா , ஒரு இருண்ட சுரங் ப்பாலதயின் 

முடிவில் ஒரு ேம்பிக்ல  ஒளி எமக்குத் ததன்படு ிறது.  


