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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  478 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ 

சவுத் நவல்ஸ்-ல் பதிவா ியுள்ளனர். சமூ த்தில் 61 நோய்த்ததாற்றாளர் ள், ததாற்று விளளவிக் க்கூடியவர் ளா  

இருந்துள்ளனர், மற்றும் 290 நபாின் தனிளமப்படுத்தல் ேிளையானது இன்னும் ஆராயப்படு ிறது. அத்துடன், ஏழு 

இறப்பு ளும் ஏற்பட்டுள்ளன.   

 மிகுந்த  வளைக் ிடமான புறே ர்ப்பகுதி ளா , ததற்கு மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னிப் பகுதி ள் ததாடர்ந்தும் இருந்து 

வரு ின்றன. தமர்ாிைாண்ட்ஸ் (Merrylands),  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford),  ிரான்வில் (Granville), பிளாக்டவுன் 

(Blacktown), மவுண்ட் ட்ரூயிட் (Mount Druitt), யாகூனா (Yagoona),  ிாீநனக் ர் (Greenacre) மற்றும் பாங்க்ஸ்டவுன் 

(Bankstown) ஆ ிய பகுதி ளில் ததாடர்ந்தும் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் அதி ாித்துவரு ின்றனர். டநபா (Dubbo) 

மற்றும் வால்த ட் (Walgett) பகுதி ளில் உள்ள, பாதிப்புக்கு உள்ளா க்கூடிய சமூ ங் ளளப் பற்றியும் ோங் ள் 

மி வும்  வளைப்படு ிநறாம். 

 ேியூ சவுத் நவல்ஸ் முழுவதுநம இப்நபாது தபாதுமுடக்  (lockdown) ேிளையில் உள்ளது. உங் ள் பகுதியில் உள்ள 

தபாதுமுடக்  விதிமுளற ளள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துளவத்திருப்பளத உறுதிதசய்து த ாள்ளுங் ள்; 

ேீங் ள்  ட்டாயம் தவளிநய தசன்றா நவண்டும் என்ற ேிளை இல்ைாவிட்டால், வீட்டிநைநய தங் ியிருங் ள்; 

அத்துடன், உங் ள் வீட்டிற்கு தவளிநய ேீங் ள் தசைவிடும் நேரத்ளத மட்டுப்படுத்திக்த ாள்ளுங் ள். 

 நேற்று, 157,000-க்கும் அதி மான பாிநசாதளன ள் நமற்த ாள்ளப்பட்டன. உங் ளுக்கு இநைசான அறிகுறி ள் 

இருந்தால்கூட, பாிநசாதளனளயச் தசய்துத ாள்ளத் ததாடர்ந்தும் முன்வாருங் ள். 

 தடுப்பூசிளயப் நபாட்டுக்த ாள்ள முன்வருவதன் மூைம், எம்ளமயும், எங் ளது குடும்பங் ளளயும், எமது 

அன்புக்குாியவர் ளளயும், அத்துடன் எங் ள் சமூ த்ளதயும் பாது ாப்பது மி வும் முக் ியம். 18 மற்றும் அதற்கு 

நமற்பட்ட வயதுளடய எவரும் தடுப்பூசிளயப் நபாட்டுக்த ாள்ளைாம். உங் ளுக்கு அரு ிலுள்ள தடுப்பூசி ளமயங் ள், 

தபாது மருத்துவ ேிளையங் ள் (GPs), மருந்த ங் ள் மற்றும் தற் ாலி  மருத்துவ மு ாங் ள் (pop-up clinics) 

ஆ ியவற்றில்  முன்பதிவுச் சந்திப்பு ளளக்  ண்டறிய, nsw.gov.au ஐப் பார்ளவயிடவும். 

 கூடுதைான ஃளபசர் (Pfizer) தடுப்பூசி ளள ேியூ சவுத் நவல்ஸ் தபற்றுள்ளது. இன்று முதல்,  வளைக் ிடமான பரந்த 

சிட்னி உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளிலுள்ள (Greater Sydney LGAs), 16-39 வயதுளடய 100,000 அங் ீ ாிக் ப்பட்ட 

ததாழிைாளர் ளுக்குத் தடுப்பூசி வழங் ப்படும். 

 ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ல் உள்ள நோய்த்ததாற்றாளர் ளில், அண்ணளவா  70% ஆநனார், 40 வயதிற்கு உட்பட்டவர் ள். 

 இரண்டு தடுப்பூசி மருந்தளவு ளள (நடாஸ் ளள) தபறுவது, ஒரு மருந்தளளவப் தபறுவளதவிடச் சிறந்தது - 

தயவுதசய்து உங் ளது இரண்டாவது மருந்தளளவப் தபறுவளதத் தள்ளிப்நபாடாதீர் ள், உங் ளது இரண்டாவது 

மருந்தளளவப் தபற்றுக்த ாள்ளும்  ாைத்ளத, 4 வாரங் ளுக்கு முன்நனாக் ிக் த ாண்டுவாருங் ள். 

 ேீங் ள் முழுளமயா த் தடுப்பூசிளயப் தபற்றுக்த ாண்டாலும், ேீங் ள் ததாடர்ந்தும்  ட்டாயம் விதிமுளற ளளப் 

பின்பற்றநவண்டும் என்பளத ேிளனவில் த ாள்ளுங் ள். சமூ த்தில் இன்னும் அதி மான மக் ள், ததாற்ளற 

விளளவிக் க்கூடியவர் ளா  இருந்துவரு ின்றனர். சிட்னி முழுவதும்  ாவல்துளறயினர்  ட்டுப்பாடு ளள 

தசயற்படுத்திவரு ிறார் ள். 

 ஒவ்தவாருவருக்கும் தாம் தசய்யநவண்டிய பங்கு என்தறான்று இருக் ிறது. தயவுதசய்து வீட்டிநைநய இருங் ள் 

மற்றும் பாது ாப்பா  இருங் ள். ஒன்றிளணந்து தசயற்படுவதன் மூைம், எங் ளால் இளதக்  டந்து தசல்ை முடியும். 

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

