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u நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் இப்வ ோது கிட்டத்தட்ட 11.4 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் 

சசலுத்தப் ட்டுள்ளன! 16 ேயதுக்கு வமற் ட்ட மக்களில் 91.4% ஆவனோர் முதலோேது தடுப்பூசி 

மருந்தளவேப் ச ற்றிருக்கின்றனர், அத்துடன் 77.8% ஆவனோர் இரண்டு மருந்தளவுகவளயும் 

ச ற்றுள்ளனர். 12-15 ேயதிற்குட் ட்டேர்களில் 72.1% ஆவனோர், தடுப்பூசியின் ஒரு மருந்தளவேப் 

ச ற்றுள்ளனர் மற்றும் 26% ஆவனோர் இப்ச ோழுது முழுவமயோகத் தடுப்பூசி வ ோடப் ட்டுள்ளனர். 

u 80% ஆவனோர் முழுவமயோகத் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுக்சகோள்ளும் எமது இலக்வக, ேோர இறுதியில்  

நியூ சவுத் வேல்ஸ் எட்டும். 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, 399 வகோேிட்-19 உள்ளூர் 

வநோய்த்சதோற்றோளர்கள்  நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல்  திேோகியுள்ளனர். கேவலக்கிடமோக, நோன்கு வ ர் 

உயிோிழந்துள்ளனர்.  

 ஹோலிவடஸ்  ோயிண்ட் (Hallidays Point), வூல்கூல்கோ (Woolgoolga), சேஸ்ட் ேயலோங் (West 

Wyalong) மற்றும் குலர்கம்வ ோன் (Gulargambone) 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. 

  ரந்த சிட்னி (Greater Sydney) மற்றும்  ிரோந்திய நியூ சவுத் வேல்ஸ் (regional NSW)-க்கு 

இவடவயயோன வ ோக்குேரத்து, நேம் ர் 1 ேவர ஒத்திவேக்கப் ட்டுள்ளது. இது, எங்கள்  ிரோந்திய 

சமூகங்கவளப்  ோதுகோப் ோக வேத்திருப் தற்வக ஆகும். 

 தடுப்பூசியின் இரட்வட மருந்தளவுகளுக்கோன எமது 80% வமல்கல்வல ேோர இறுதியில் நோங்கள் 

எட்டுவேோம் என் தனோல், அக்வடோ ர் 18 திங்கட்கிழவம முதல், நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் 

முழுவமயோகத் தடுப்பூசிவயப் வ ோட்டுள்ளேர்களுக்கோக, ேிதிமுவறகளில்  ின்ேரும் மோற்றங்கள் 

நவடமுவறக்கு ேரும்: 

o உங்கள் வீட்டிற்கு 20 வ ர் ேருவகதர அனுமதிக்கப் டுகின்றனர் 

o சேளியரங்குகளில் 50 வ ர் ஒன்றுகூடுேதற்கு அனுமதிக்கப் டுகின்றனர் 

o திருமணங்கள் மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளுக்கு உச்சேரம்பு இல்வல 

 மீதமுள்ள மோற்றங்கவள, nsw.gov.au -இல்  ோர்வேயிடுங்கள் 
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 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. 

o நேம் ர் 1 முதல், முழுவமயோகத் தடுப்பூசி வ ோடப் ட்ட சர்ேவதச அல்லது மோநிலங்களுக்கு 

இவடவயயோன ேருவகயோளர்கள், வீட்டில் அல்லது ேிடுதியில் தனிவமப் டுத்திக்சகோள்ள 

வேண்டும் என்று நியூ சவுத் வேல்ஸ் இனிவமல் வேண்டுவகோள் ேிடுக்கோது.  யணிகள், 

புறப் டுேதற்கு முன்னவர ஒரு PCR  ோிவசோதவனவயச் சசய்துசகோள்ளுமோறும், தடுப்பூசி  

நிவலவமவய நிரூ ிக்கும் சோன்வற ேழங்குமோறும் வகட்டுக்சகோள்ளப் டுேோர்கள். 

 


