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u நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் இப்வ ோது கிட்டத்தட்ட 11.2 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் 

சசலுத்தப் ட்டுள்ளன! 16 ேயதுக்கு வமற் ட்டேர்களில் 90.8% ஆவனோர் முதலோேது தடுப்பூசி 

மருந்தளவேப் ச ற்றிருக்கின்றனர், அத்துடன் 75.2% ஆவனோர் இரண்டு மருந்தளவுகவளயும் 

ச ற்றுள்ளனர். உண்வமயிவலவய, இந்த ேிகிதங்கள் உயர்ந்துசகோண்டு வ ோேவதப்  ோர்ப் து 

மிகவும் நன்றோக இருக்கிறது, வமலும் எமது 80% இரட்வடத் தடுப்பூசி மருந்தளவு இலக்வக 

நோங்கள் சேகுேோக சநருங்கி ேருகிவறோம்! 

 வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரோன 24 மணி வநரத்தில், 444 வகோேிட்-19 உள்ளூர் 

வநோய்த்சதோற்றோளர்கள்  நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல்  திேோகியுள்ளனர். கேவலக்கிடமோக, நோன்கு 

வ ர் உயிோிழந்துள்ளனர்.  

 வகோேிட்-19 வநோய்த்சதோற்றோளர் ஒருேருடன் சநருங்கிய சதோடர் ில் இருந்தேர்களுக்கோன 

தனிவமப் டுத்தல் கோலமோனது, வநோய்க்கிருமிக்கு முகம்சகோடுப் தற்கு குவறந்தது இரண்டு 

ேோரங்களுக்கு முன்னவர முழுவமயோகத் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுக்சகோண்ட மக்களுக்கு, 14 

நோட்களிலிருந்து ஏழு நோட்களோகக் குவறக்கப் ட்டுள்ளது. வமலும் தகேலுக்கு, 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation -ஐப்  ோர்வேயிடவும். 

  ரந்த சிட்னியிலுள்ள கேவலக்கிடமோன புறநகர்ப்  குதிகளோக லசகம் ோ (Lakemba), 

சமோிலோண்ட்ஸ் (Merrylands), செ ர்ஷோம் (Hebersham),  ஞ்ச்ச ளல் (Punchbowl), 

கில்ட்ஃவ ோர்ட் (Guildford), சகோண்சடல்  ோர்க் (Condell Park) மற்றும்  ிளம்ப்டன் (Plumpton) 

ஆகியவேயும், அத்துடன்  ிரோந்தியங்களில் சசஸ்சனோக் (Cessnock), ேோல்சகட்(Walgett) 

மற்றும் சவுத் கிரோஃப்டன் (South Grafton) ஆகியவேயும் உள்ளன. 

 ெண்டர் நியூ இங்கிலண்ட் (Hunter New England)-இல் உள்ள சேஸ்ட் ேயலோங் (West 

Wyalong) மற்றும் யூரல்லோ (Uralla), ேடவமற்கில் உள்ள ப்ரூசேர்ோினோ (Brewarrina), மற்றும் 

மத்திய ேடக்குக் கவரவயோரத்தில் (mid north coast) உள்ள வேோவெோப் (Wauchope) ஆகிய 

இடங்களில் கழிவுநீோில் வநோய்க்கிருமிகள் கண்டறியப் ட்டுள்ளது குறித்து நோங்கள் 

கேவலசகோண்டுள்வளோம். தயவுசசய்து வநோயறிகுறிகவளக் கண்கோணித்து,  ோிவசோதவனவயச் 

சசய்துசகோள்ளுமோறு குடியிருப் ோளர்கள் ேலியுறுத்தப் டுகின்றனர். 

 எவ்ேிதமோன வநோயறிகுறிகவளக் சகோண்ட எேரும், அல்லது வகோேிட்-19 உள்ள ஒருேருடன் 

சநருங்கிய அல்லது தற்சசயலோன சதோடர் ில் இருக்கும் எேரும், உடனடியோகத் 

தனிவமப் டுத்தி,  ோிவசோதவனவயச் சசய்துசகோள்ேது சதோடர்ந்தும் இன்றியவமயோததோக 

இருக்கிறது. உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு  ோிவசோதவன நிவலயத்வதக் கண்டறிய 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/clinics -ஐப்  ோர்வேயிடவும்.   

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation
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  ோிவசோதவன நிவலயங்கள் மும்முரமோக இருக்கும்வ ோது, நீங்கள் ேோிவசயில் நிற் வத 

தயவுசசய்து உறுதிசசய்யுங்கள், ஊழியர்களிடம் உங்கவள அவடயோளப் டுத்திக் 

சகோள்ளுங்கள், அத்துடன் உங்களுக்கு வநோயறிகுறிகள் இருக்கின்றன என்று, அல்லது நீங்கள் 

ஒரு வநோய்த்சதோற்றோளருடன் சதோடர் ில் இருந்தேர் என்று அேர்களிடம் சசோல்லுங்கள். 

 ச ற்வறோர்களும்  ள்ளிக்குத் திரும் த் தயோரோகும் குழந்வதகளும், வகோேிட்-19இன் எவ்ேிதமோன 

வநோயறிகுறிகள் குறித்தும் தயவுசசய்து ேிழிப்புடன் இருங்கள். உங்கள் குழந்வதக்கு இவலசோன 

வநோயறிகுறிகள் இருந்தோலும்கூட, அேர்கள்  ள்ளிக்குச் சசல்லோமல், உடனடியோகப் 

 ோிவசோதவனவய வமற்சகோண்டு, அத்துடன் எதிர்மவறயோன  ோிவசோதவன முடிவேப் ச றும் 

ேவர தனிவமப் டுத்தப் டுேது மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.   

 வகோேிட்-19ஐப் ச றுேதற்கோன மற்றும் அவதப்  ரப்புேதற்கோன ேோய்ப்புகவளக் குவறக்க 

சிறந்த ேழி தடுப்பூசிவய ஆகும் என் வதத் தயவுசசய்து நிவனேில் சகோள்ளுங்கள். 12 மற்றும் 

அதற்கு வமற் ட்ட ேயதுவடய அவனேரும் தடுப்பூசிக்குத் தகுதியோனேர்கள், அத்துடன் 

ஏரோளமோன தடுப்பூசி மருந்தளவுகள் ச ற்றுக்சகோள்ளக்கூடியேோறு உள்ளன. 

 உங்கள் தடுப்பூசிகளுக்கு நீங்கள் இன்னும் முன் திவு சசய்யேில்வல என்றோல், தயவுசசய்து 

ேிவரேில்  திவு சசய்துசகோள்ளுங்கள். இதில் வகோேிட்-ஆல் பீடிக்கப் ட்டிருந்தேர்களும் 

அடங்குேர். உங்கள் தடுப்பூசிகவளப் ச றுேதற்கோன சிறந்த வநரம் குறித்து உங்கள் 

மருத்துேவரோடு தயவுசசய்து வ சுங்கள்.  


