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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  344 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ல் பதிவா ியுள்ளனர்.   

  வலைக் ிடமா , ந ாவிட்-19 நோய்த்ததாற்லறக் த ாண்டிருந்த இரண்டு நபாின் இறப்பு குறித்து, ேியூ 

சவுத் நவல்ஸ் தெல்த் (NSW Health)-க்கு அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இவர் ளில் ஒருவர் 30 

வயதுப்பிாிலவச்நசர்ந்த ஆணும், இன்தனாருவர் 90 வயதுப்பிாிலவச்நசர்ந்த ஆணும் ஆவர். 

 டநபா (Dubbo) உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதியில் (எல்.ஜி.ஏ - LGA) புதிய நோய்த்ததாற்றுக் ள் 

பதிவா ியுள்ளத்லதத் ததாடர்ந்து, இந்தப் பகுதியானது இன்று பிற்ப ல் 1 மணி முதல், 2021 ஆ ஸ்ட் 19 

வலர தபாதுமுடக் த்திற்கு (lockdown) உள்ளா ிறது. தவளிநய தசல்வதற்கு ஒரு ேியாயமான  ாரணம் 

இல்ைாத பட்சத்தில், இந்தப் பகுதி ளில் உள்ள அலனவரும்  ட்டாயம் வீட்டிநைநய தங் ியிருக்  

நவண்டும். அத்துடன், குடும்பம் மற்றும் ேண்பர் ள் உட்பட, தங் ள் வீட்டுக்கு தவளியிலிருந்து வரும் சமூ  

விருந்தினர் லள, அவர் ள் வீட்டில் லவத்திருக்  முடியாது.   

 ஃநபர்ஃபீல்டில் (Fairfield) சிை ம ிழ்ச்சி ரமான முன்நனற்றங் லளயும்,  ான்டர்பாி பாங்க்ஸ்டவுனில் 

(Canterbury Bankstown) நோய்த்ததாற்று எண்ணிக்ல  ள் சற்று  ேிலைப்பாடலடவலதயும் எம்மால் 

 ாணக்கூடியதா  உள்ளது - சமூ த்திலுள்நளாாின் வலுவான பதில் ேடவடிக்ல  நளாடு, அலனவரும் 

ஒன்றிலணந்து தசயற்படுவதனூடா  ோங் ள் ஒரு வித்தியாசத்லத உருவாக்கு ிநறாம். 

 பாதிக் ப்பட்ட புறே ர்ப் பகுதி லள (suburbs) எல்லை ளா க் த ாண்ட புறே ர்ப் பகுதி ளின் 

வரம்புப்பிரநதசங் ளில், அதி  நோய்த்ததாற்றுக் ள்  ாணப்படு ின்றன - இந்தப் பகுதி ளில் உள்ள 

மக் ள், இநைசான அறிகுறி ள் இருந்தால்கூட பாிநசாதலனலயச் தசய்வித்துக்த ாள்ள நவண்டும். 

 தீவிர சி ிச்லசப் பிாிவில் (ஐ.சி.யு - ICU) உள்ள 62 நோய்த்ததாற்றாளர் ளில், 3 நபர் 20 வயதுப்பிாிவிலும், 

7 நபர் 30 வயதுப்பிாிவிலும், 6 நபர் 40 வயதுப்பிாிவிலும், 14 நபர் 50 வயதுப்பிாிவிலும், 13 நபர் 60 

வயதுப்பிாிவிலும், 16 நபர் 70 வயதுப்பிாிவிலும், மற்றும் 3 நபர் 80 வயதுப்பிாிவிலும் உள்ளனர். 

 தீவிர சி ிச்லசப் பிாிவில் உள்ளவர் ளில், யாருநம தடுப்பூசியின் இரண்டு மருந்தளவு லளயும் 

(நடாஸ் லளயும்) தபற்றிருக் வில்லை. ஆக் க்குலறந்தது ஒரு மருந்தளவு (நடாஸ்) என்றாலும், அது 

உங் ளுக்கு ேல்ை பாது ாப்லப அளிக் ிறது. 

 அலனவருக்கும் தடுப்பூசி ள்  ிலடப்பலத உறுதி தசய்ய, ோங் ள்  டுலமயா  உலைக் ிநறாம் - 

தயவுதசய்து எவ்வளவு விலரவா  இயலுநமா அவ்வளவு விலரவா த் தடுப்பூசிலயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ளுங் ள். 

 


