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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  390 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ல் பதிவா ியுள்ளனர். குறறந்தபட்சம் 60 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள், முழுறமயான அல்லது தபரும்பாலான தமது நோய்த்ததாற்றுக்  ாலங் ளில், 

சமூ த்தில் ததாற்று விறளவிக் க்கூடியவர் ளா  இருந்துள்ளனர். 

 நவறலயிடங் ளும் வீடு ளும், நோய்த்ததாற்று ஆரம்பிப்பதற் ான பிரதான இடங் ளா த் ததாடர்ந்தும் 

இருந்துவரு ின்றன. 

 நோய்த்ததாற்றாளர் ளின் எண்ணிக்ற யானது, ததற்கு மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னியில்தான் இன்னும் மி  

அதி மா  உள்ளது. பிளாக் டவுன் (Blacktown), தமௌன்ட் ட்ரூயிட் (Mt Druitt) மற்றும் அவற்றிற்கு 

அரு ிலுள்ள பகுதி ள் யாவும்  வறலக் ிடமான பகுதி ள் ஆகும். உங் ள் பகுதியில் உள்ள 

விதிமுறற றள (rules) ேீங் ள் அறிந்துறவத்திருப்பறத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் 

உங் ளுக்கு இநலசான அறிகுறி ள் இருந்தால்கூட பாிநசாதறனறயச் தசய்துத ாள்ள முன்வாருங் ள். 

 ஹன்டர் ேியூ இங்லண்ட் (Hunter New England) பிராந்தியம், வால்த ட் (Walgett) மற்றும் டநபா (Dubbo) 

ஆ ிய பகுதி ளில்  புதிய நோய்த்ததாற்றாளர் ள் உருவா ியுள்ளனர். அந்தச் சமூ ங் ளில் உள்ளவர் ள், 

வீட்டிநலநய தங் ியிருக்கும் (stay-at-home) உத்தரவு றளக்  ட்டாயம் பின்பற்ற நவண்டும், அவர் ளுக்கு 

ஏநதனும் அறிகுறி ள் இருந்தால் பாிநசாதறனறய நமற்த ாள்ள நவண்டும், அத்துடன் எவ்வளவு 

விறரவா  இயலுநமா அவ்வளவு விறரவா த் தடுப்பூசிறயப் நபாட்டுக்த ாள்ள நவண்டும். 

 நேற்று, 105,000-க்கும் அதி மான மக் ள் தடுப்பூசிறயப் தபற்றுக்த ாண்டனர். தடுப்பூசிறயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ள முன்வருவதன் மூலம், உங் றளயும், உங் ள் குடும்பங் றளயும், உங் ள் 

அன்புக்குாியவர் றளயும், அத்துடன் உங் ள் சமூ த்றதயும் பாது ாக் வும். 18 மற்றும் அதற்கு நமற்பட்ட 

வயதுறடய எவரும் தடுப்பூசிறயப் நபாட்டுக்த ாள்ளலாம். ேீங் ள் Vaccine Eligibility Checker-க்குச் 

தசல்லலாம் அல்லது உங் ளுக்கு அரு ாறமயில்  ிறடக் க்கூடிய முன்பதிவுச் சந்திப்பு றளக்  ண்டறிய, 

Hot Doc-ஐப் பயன்படுத்தலாம். 

 முன்பதிவு இல்லாமல் நேரடியா ச் தசல்லக்கூடிய (walk-in), தடுப்பூசிக் ான மருத்துவ ேிறலயங் ள் சில 

உள்ளன. 

 திங் ட் ிழறம முதல்,  வறலக் ிடமான பரந்த சிட்னி உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளிலுள்ள (Greater 

Sydney LGAs), 16-39 வயதுறடய 100,000 அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிலாளர் ளுக்குத் தடுப்பூசி 

வழங் ப்படும். இது பற்றிய த வல் ள், வார இறுதியில் nsw.gov.au-இல்  ிறடக்கும். 

 ந ாவிட் -19 என்பது, தவறுமநன ஒரு வயதான ேபாின் நோய் அல்ல.  டந்த 14 ோட் ளில், 20-29 வயதுக் 

குழுவினநர மி  அதி மான நோய்த்ததாற்றாளர் ள் எண்ணிக்ற றயக் த ாண்டுள்ளனர். தயவுதசய்து 

உங் ளால் முடிந்தவறர, வீட்டிநலநய தங் ியிருக்கும் (stay-at-home) உத்தரவு றளத் தீவிரமா க்  ருத்தில் 

த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் சு ாதார ஆநலாசறனறயப் பின்பற்றுங் ள். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hotdoc.com.au%2F&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540517496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fw9XWauqm3dNkTEPm%2FbLstttDGH%2FceUpkfDuUlvoVCM%3D&reserved=0
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/astrazeneca-18-years-and-over

