
 

  Translated By WSLHD Translation Service, 13 September 2021                Page 1 of 1                                                            

 Tamil 

 

 

NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Monday 13 September 2021 
 

 

 

 

u நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணி நேரத்தில், 1,257 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள்  

ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , 7 நபர் உயிாிழந்துள்ளனர்.  

u ேியூ சவுத் நவல்ஸ், தடுப்பூசியின் முதைாவது மருந்தளலவ (நடாலை) தபற்றுக்த ாள்வதில் 78.5%-ஐ 

இப்நபாது எட்டியுள்ளது. மக் ள் ததால யில் 46.2% ஆநனார் முழுலமயா த் தடுப்பூசிலயப் 

தபற்றுக்த ாண்டுள்ளனர். 

u இப்நபாது ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் 8 மில்லியனுக்கும் அதி மான தடுப்பூசி லள ேியூ சவுத் நவல்ஸ்  

வழங் ியுள்ளது. தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளும் வி ிதங் ள் அதி ாித்து வரு ின்றன, ஆனால் அதில் 

சற்று மந்தேிலை ஏற்பட்டுள்ளது, அத்துடன் சிை பகுதி ள், மாேிை சராசாிலய விடக் குலறவா  உள்ளன. 

தயவுதசய்து உங் ள் ேண்பர் லளயும் குடும்பத்தினலரயும் ஊக்குவியுங் ள், அத்துடன் உங் ள் தடுப்பூசிக்கு 

இன்நற nsw.gov.au-இல் பதிவு தசய்யுங் ள். 

u ேீங் ள் தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளவில்லை என்றால், எங் ள் 80% இைக்ல  ோம் எட்டும்நபாது, 

தடுப்பூசி நபாடப்பட்ட மக் ளுக்கு இருக்கும் சுதந்திரம் உங் ளுக்கு இருக் ாது. வாடிக்ல யாளர் ள் 

(பயணி ள்) மற்றும் விமான ஊழியர் லளப் பாது ாப்பதற் ா வும், வணி  ேடவடிக்ல  ததாடர்ச்சியா  

ேடக் நவண்டும் என்பதற் ா வும், விமான ேிறுவனங் ள் நபான்ற தனியார் அலமப்பு ளும் தடுப்பூசிலயப் 

நபாட்டுக்த ாள்ளாதவர் லள வரநவற் க் கூடாது என்று முடிவு தசய்யக்கூடும். 

u உங் ள் பாது ாப்லபக் குலறத்து விடாதீர் ள். சிை பகுதி ளில் இன்று  ட்டுப்பாடு ள் 

தளர்த்தப்பட்டிருக் ைாம், ஆனால் அது குறித்து ோம் திருப்தித ாள்ள முடியாது. 

u ோம் முன்னர் குறிப்பிட்ட, நமற்கு மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னியில் உள்ள புறே ர்ப் பகுதி ள் மற்றும் உட்புற 

சிட்னியில் (Inner Sydney) உள்ள பகுதி ள் பற்றி ோங் ள் ததாடர்ந்தும்  ாிசலன த ாண்டுள்நளாம். 

இல்ைவரா ந ால்நேவன் (Illawarra Shoalhaven), ேண்டர் ேியூ இங்ைண்ட் (Hunter New England) மற்றும் 

மத்திய  லரநயார (Central Coast) பகுதி ளிலும் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் அதி ாித்து வருவலத ோம் 

 ண்டுள்நளாம். 

u  ிாீநனக் ர் (Greenacre), ஓபர்ன் (Auburn), யகூனா (Yagoona), லிவர்பூல் (Liverpool), பஞ்ச்தபௌல் 

(Punchbowl),  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), தரட்ஃநபர்ன் (Redfern), பாங்க்ஸ்டவுன் (Bankstown), த ாண்தடல் 

பார்க் (Condell Park) மற்றும் பஸ்பி (Busby) ஆ ிய சிட்னியின் புறே ர்ப் பகுதி நள மிகுந்த  வலைக் ிடமான 

பகுதி ளா  உள்ளன. தயவுதசய்து முன் வந்து பாிநசாதனலய நமற்த ாள்ளும் படியும், ந ாவிட் 

 ட்டுப்பாடு லள உறுதியா க்  லடப்பிடிக்கும்படியும் அந்தப் பகுதி ளில் உள்ள சமூ ங் லள ோங் ள் 

ந ட்டுக்த ாள் ிநறாம்.  

u சமூ த்லதப் பாது ாப்பா  லவத்திருக் , ஆயிரக் ணக் ான மக் ள்  டுலமயா  உலழக் ிறார் ள். எங் ள் 

ஊழியர் ள், எமது மருத்துவமலன ள் மற்றும் முழு சு ாதார அலமப்பிற்கும் ஆதரவளிப்பதற் ான சிறந்த வழி, 

ோம் தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்வநத ஆகும். 

 தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்வதுதான், ோம் இதிலிருந்து தவளிநயறுவதற் ான ஒநர வழி ஆகும். இதுதான் 

இருண்ட  சுரங் ப்பாலதயின் முடிவில் ததன்படும் ஒரு ேப்பிக்ல  ஒளிக் ீற்று ஆகும். 


