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u நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணி நேரத்தில், 1,405 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள்  ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , 6 நபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். 

u நேற்று 107,000-க்கும் அதி மான மக் ளுக்குத் தடுப்பூசி நபாடப்பட்டது, இது ஒரு சிறந்த பைன் ஆகும். 

42.5%-க்கும் அதி மாநனார் முழுலமயா த் தடுப்பூசிலயப் தபற்றிருக் ிறார் ள், ஆனால் ோம் 

ததாடர்ந்தும் முன்நனாக் ிச் தசல்ைநவண்டும். உங் ள் முதைாவது மற்றும் இரண்டாவது தடுப்பூசி லளப் 

தபற தயவுதசய்து எவ்வளவு விலரவா  இயலுநமா அவ்வளவு விலரவா  முன் வாருங் ள். இன்நற 

nsw.gov.au-இல் பதிவு தசய்யுங் ள். 

u ேியூ சவுத் நவல்ஸ், 70% ஆன இரட்லடத் தடுப்பூசி இைக்ல க்  டந்துவிட்ட பிறகு வரும் திங் ட் ிழலம 

முதல், ந ாவிட்-19 தடுப்பூசியின் இரண்டு மருந்தளவு லளயும் தபற்ற வயதுவந்நதாருக்கு, வீட்டிநைநய 

தங் ியிருக் நவண்டும் என்ற உத்தரவு ள் (stay-at-home orders)  ேீக் ப்படும். அக்நடாபர் 25 அன்று 

பள்ளி ள் மீண்டும் திறக் ப்படும்.  

u குலறந்தபட்சம் 14 ோட் ளா  ந ாவிட் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் எவரும் உருவா ாமல் இருக்கும், 

குலறந்த ஆபத்துள்ள பிராந்திய பகுதி ளில், தபாதுமுடக் மானது தசப்டம்பர் 11 சனிக் ிழலமயிலிருந்து 

ேீக் ப்படும். உங் ள் பகுதியில் உள்ள  ட்டுப்பாடு லள ேீங் ள் அறிந்துலவத்திருப்பலதத் தயவுதசய்து 

உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள்: https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules. 

u நமற்கு மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னியிலுள்ள, ோம் முன்நப குறிப்பிட்ட புறே ர்ப்பகுதி ள் பற்றி, குறிப்பா  

 ம்தபர்ைாண்ட் (Cumberland),  ான்டர்பாி (Canterbury), பாங்க்ஸ்டவுன் (Bankstown) மற்றும் லிவர்பூல் 

(Liverpool) ஆ ிய உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ள் (LGAs) பற்றி ோங் ள்  ாிசலனயுடன் இருக் ிநறாம். 

 வலைக் ிடமான பகுதி ளில் உள்ள உங் ள் அலனவருக்கும் ேன்றி. 

u  ிநளப் (Glebe), நவாட்டர்லூ (Waterloo), மற்றும் மாிக்வில் (Marrickville) உள்ளிட்ட உள் நமற்கு (Inner 

West) பகுதியில் நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ல  அதி ாிப்பலதயும் ோங் ள்  ாண் ிநறாம். 

தயவுதசய்து தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்ள முன் வாருங் ள், அத்துடன் நோயறிகுறி லளக் 

 வனித்துக்த ாள்ளுங் ள். 

u விழிப்புடன் இருக்குமாறும், தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளுமாறும் பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் 

(regional NSW) உள்ள, குறிப்பா  நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ல  அதி ாித்துள்ள மத்திய 

 லரநயாரம் (Central Coast) மற்றும் தவாதைாங்த ாங் (Wollongong) பகுதி ளில் உள்ள அலனவருக்கும் 

ஒரு அலழப்பு விடுக் ிநறாம். 

u ஏதாவததாரு  ட்டத்தில், நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ல  அதி ாித்தால், சமூ த்லதப் 

பாது ாப்பா  லவத்திருப்பதற் ா  ோங் ள்  ட்டுப்பாடு லள மீண்டும் த ாண்டுவர நவண்டியிருக்கும். 

 ஒரு சுரங் ப்பாலதயின் முடிவில் தவளிச்சம் உண்டு, அத்துடன் ோம் எதிர்நோக்குவதற்த ன ேிலறய 

விடயங் ள் இருக் ின்றன. ஒன்றா  ோம் ஒரு சுதந்திர ேிலைலய அலடய முடியும். தடுப்பூசிலயப் 

தபற்றுக்த ாள்வதுதான் எமது ேீண்ட  ாை தவற்றிக் ான திறவுந ால் ஆகும்.  

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

