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u நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் இப்வ ோது கிட்டத்தட்ட 11.3 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் சசலுத்தப் ட்டுள்ளன! 

16 ேயதுக்கு வமற் ட்டேர்களில் 91.1% ஆவனோர் முதலோேது தடுப்பூசி மருந்தளவேப் ச ற்றிருக்கின்றனர், 

அத்துடன் 76.5% ஆவனோர் இரண்டு மருந்தளவுகவளயும் ச ற்றுள்ளனர். 12-15 ேயதிற்குட் ட்டேர்களில் 

71% ஆவனோர், தடுப்பூசியின் ஒரு மருந்தளவேப் ச ற்றுள்ளனர் மற்றும் 23.3% ஆவனோர் இப்ச ோழுது 

முழுவமயோகத் தடுப்பூசி வ ோடப் ட்டுள்ளனர். 

u இது ஒரு அருவமயோன சோதவன ஆகும். தடுப்பூசிகவள ேழங்குேதில் ஈடு ட்டுள்ள உங்கள் எல்வலோருக்கும், 

மற்றும் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுக்சகோள்ள முன் ேந்த, சமூகத்தில் இருக்கும் உங்கள் அவனேருக்கும் நன்றி. 

 வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரோன 24 மணி வநரத்தில், 406 வகோேிட்-19 உள்ளூர் வநோய்த்சதோற்றோளர்கள்  

நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல்  திேோகியுள்ளனர். கேவலக்கிடமோக, ஆறு வ ர் உயிோிழந்துள்ளனர்.  

 சேன்ட்வேர்த் (Wentworth), செோில்வடோி (Jerilderie), வலக் கோர்சகல்லிவகோ (Lake Cargelligo), குய்ோிண்டி 

(Quirindi) மற்றும் வலட்னிங் ோிட்ஜ் (Lightning Ridge) ஆகிய இடங்களில் கழிவுநீோில் வநோய்க்கிருமிகள் 

கண்டறியப் ட்டுள்ளன. நீங்கள் இப் குதிகளில் ேசிக்கிறீர்கள் அல்லது சமீ த்தில் இப் குதிகளுக்குச் 

சசன்றிருந்தீர்கள் என்றோல், தயவுசசய்து வநோயறிகுறிகவளக் கண்கோணிக்கவும்,  ோிவசோதவனவய 

வமற்சகோள்ளவும், அத்துடன் நீங்கள் இன்னும் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுக்சகோள்ளேில்வல என்றோல், அவதப் 

வ ோட்டுக்சகோள்ளவும். 

 ஹண்டர்  ிரோந்தியத்தில் (Hunter region) அதிகோித்துேரும் வநோய்த்சதோற்றோளர்கள்  ற்றியும், 

ேிக்வடோோியோேின் எல்வலயில் உள்ள சமூகங்கவளப்  ற்றியும் நோங்கள் கேவலசகோண்டுள்வளோம். 

 நியூ சவுத் வேல்ஸ் மீண்டும் திறக்கப் டும் வேவள, நீங்கள் எங்கு ேசிக்கிறீர்கள் என்றோலும் தயவுசசய்து 

கேனமோக இருங்கள், அத்துடன் மோற்றமவடந்துேரும் ேிதிமுவறகவள நீங்கள் அறிந்துவேத்திருப் வத 

உறுதிப் டுத்திக் சகோள்ளுங்கள். இவே அவனத்தும் nsw.gov.au-இல் கிவடக்கின்றன. 

u தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுக்சகோள்ேதுதோன் மிகவும் முக்கியமோன ேிடயம் என் வதத் தயவுசசய்து நிவனேில் 

சகோள்ளுங்கள். உங்கவளயும், உங்கள் அன்புக்குோியேர்கவளயும், நீங்கள் சந்திக்கும் அவனத்து மக்கவளயும் 

 ோதுகோப் து மிகவும் அேசியமோகும். கடுவமயோன வநோயிலிருந்து  ோதுகோப் து குறிப் ோக மிகவும் 

முக்கியமோகும். 

u வகோேிட்-19இன்  ரேவலத் தடுக்கத் வதவேயோன  ிற முக்கிய ேிடயங்களில், வககவளச் சுத்தமோக 

வேத்திருத்தல், முகக்கேசம் ஒன்வற அணிதல், மற்றும் சமூக இவடசேளிவயக் கவடப் ிடித்தல் ஆகியவே 

அடங்கும்.   

u நீங்கள் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுள்ளீர்கவளோ இல்வலவயோ, உங்களுக்கு இவலசோன வநோயறிகுறிகவள 

இருந்தோலும்கூட, தயவுசசய்து சதோடர்ந்தும்  ோிவசோதவனவயச் சசய்துசகோள்ளுங்கள். 

u உங்கவளயும், இந்தச் சமூகத்வதயும்  ோதுகோப் ோக வேத்திருக்க நீங்கள் சசய்துள்ள அவனத்து 

வேவலகளுக்கும் நன்றி. எங்களுக்கு முன்னோல் உள்ள சசயல்முவற ேவர டத்தில் (roadmap) 

சகோடுக்கப் ட்டுள்ள சுதந்திரங்கவள அனு ேிக்கும் அவதவேவள, தயவுசசய்து சதோடர்ந்தும்  ோதுகோப் ோக 

இருங்கள்.  


