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u முதல் தடுப்பூசி மருந்தளவைப் பெற்றுக்ப ொள்ளும் 80% வமல் ல்வை நியூ சவுத் வைல்ஸ் இன்று எட்டும். இது 

ஒரு அற்புதமொன சொதவன, அத்துடன் நொங் ள் மி ச் சிறப்ெொ ச் பசயற்ெட்டுக்ப ொண்டிருக் ிவறொம். 

u எம்மில் 47.5% ஆவனொர் இப்வெொது முழுவமயொ த் தடுப்பூசிவயப் வெொட்டுள்வளொம். சமூ த்திற்கு நன்றி. 

தயவுபசய்து உங் ள் நண்ெர் வளயும் குடும்ெத்தினவையும் ஊக்குைியுங் ள், அத்துடன் உங் ள் தடுப்பூசிக்கு 

இன்வற nsw.gov.au-இல் ெதிவு பசய்யுங் ள். 

u வநற்று இைவு 8 மணிக்கு முன்னைொன 24 மணி வநைத்தில், 1,259 வ ொைிட்-19 உள்ளூர் வநொய்த்பதொற்றொளர் ள்  

நியூ சவுத் வைல்ஸ்-இல் ெதிைொ ியுள்ளனர்.  ைவைக் ிடமொ , 12 வெர் உயிொிழந்துள்ளனர்.  

u எங் ள் இைக்கு வள அவடைதற்கு இன்னும் சிை ைொைங் வள உள்ளன, ஆனொல் நொங் ள் இன்னும் பசய்ய 

வைண்டிய வைவை ள் சிை இருக் ின்றன. உங் ள் குடும்ெத்வதப் ெொது ொப்ெொ  வைத்திருக் , தயவுபசய்து 

நீங் ள் சு ொதொை உத்தைவு வள ெின்ெற்றுைவதயும், உங் ள் ெகுதியில் உள்ள  ட்டுப்ெொடு வள 

அறிந்துவைத்திருப்ெவதயும் உறுதிபசய்து ப ொள்ளுங் ள்: https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules  

u இன்றிைவு முதல்,  ைவைக் ிடமொன உள்ளூர் அைசொங் ப் ெகுதி ளில் ஊைடங்கு உத்தைவு நீக் ப்ெடும். 

u 70% இைட்வடத் தடுப்பூசி மருந்தளவு ைி ிதத்தில்  ிவடக் ைிருக்கும் சுதந்திைத்வத நொம் அவனைரும் 

எதிர்வநொக் வைண்டும், ஆனொல் இவை தடுப்பூசி வெொடப்ெடொத மக் ளுக்குக்  ிவடக்  மொட்டொது. 

u  ைவைக் ிடமொன உள்ளூர் அைசொங் ப் ெகுதி ளில் (LGAs), நிவைப்ெொடொன நிவைவம உருைொ ியுள்ளது, 

ஆனொல் நொங் ள் பதொடர்ந்தும் பெொதுச் சு ொதொை உத்தைவு வளக்  வடப்ெிடிக் வைண்டும் மற்றும் எங் ள் 

தடுப்பூசி ைி ிதங் வளத் பதொடர்ந்தும் அதி ொிக்  வைண்டும். 

u யங் (Young) (முரும்ெிட்ஜி உள்ளூர் சு ொதொை மொைட்டம் - Murrumbidgee LHD) ெகுதியில்  ழிவுநீொில் 

வநொய்க் ிருமி ள்  ண்டறியப்ெட்டுள்ளன, அத்துடன் வநொய்த்பதொற்வற ஏற்ெடுத்தக்கூடிய வநொய்த்பதொற்றொளர் 

ஒருைரும்  ண்டறியப்ெட்டுள்ளொர். வநொயறிகுறி ள் பதொடர்ெொ த் தயவுபசய்து ைிழிப்புடன் இருங் ள். 

இவைசொன வநொயறிகுறி வளவயனும் ப ொண்டிருக்கும் எைவையும் ெொிவசொதவனவயச் பசய்துப ொள்ள முன் 

ைருமொறு நொங் ள் ைற்புறுத்து ிவறொம். 

u வ ொைிட்-19 ஆனது,  ர்ப்ெிணிப் பெண் ளுக்கு ஒரு குறிப்ெிடத்தக்  அச்சுறுத்தைொ  இருக் ிறது. நீங் ள் 

 ர்ப்ெமொ  இருந்தொவைொ, தொய்ப்ெொல் ப ொடுப்ெைைொ  இருந்தொவைொ, அல்ைது  ர்ப்ெமவடய முயற்சி 

பசய்தொவைொ, நீங் ள் தடுப்பூசிவயப் வெொட்டுக்ப ொள்ைது ெொது ொப்ெொனது. தடுப்பூசி ள் ெைைைொ ப் 

ெொிவசொதிக் ப்ெட்டுள்ளன.  அவை,  ருவுறுதவைப் ெொதிக் ொது அல்ைது  ருச்சிவதவு மற்றும் ெிறப்புக் 

குவறெொடு ளின் அெொயத்வத அதி ொிக் ொது. 

u தடுப்பூசிவயப் வெொட்டுக்ப ொள்ளொதைர் ள், வநொவய மி த் துொிதமொ ப் ெைப்பு ிறொர் ள். இது உங் வளப் 

ெொது ொப்ெவதப் ெற்றியது மட்டுமல்ை - தடுப்பூசிவயப் வெொட்டுக்ப ொள்ைது, உங் ள் 

அன்புக்குொியைர் வளயும் உங் ள் சமூ த்வதயும் ெொது ொக்  உதவு ிறது. 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

