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u நேற்று, கிட்டத்தட்ட 30,000 தடுப்பூசிகள் ேியூ சவுத் நேல்ஸ்-இல் நபோடப்பட்டன. முதல் தடுப்பூசி மருந்தளவேப் 

பபற்றுக்பகோள்ேதில் 80.1%-ஐ இந்த மோேிலம் இப்நபோது எட்டியுள்ளது, அத்துடன் எம்மில் 48.5% ஆநனோர் 

இப்நபோது முழுவமயோகத் தடுப்பூசிவயப் நபோட்டுள்நளோம். இவ்ேளவு ேலுேோன எண்ணிக்வகயில் தடுப்பூசிவயப் 

நபோட்டுக்பகோள்ள முன் ேந்த  சமூகத்திற்கு ேன்றி. தயவுபசய்து உங்கள் ேண்பர்கவளயும் குடும்பத்தினவையும் 

ஊக்குேியுங்கள், அத்துடன் உங்கள் தடுப்பூசிக்கு இன்நற nsw.gov.au-இல் பதிவு பசய்யுங்கள். 

u நேற்று இைவு 8 மணிக்கு முன்னைோன 24 மணி நேைத்தில், 1,351 நகோேிட்-19 உள்ளூர் நேோய்த்பதோற்றோளர்கள்  ேியூ 

சவுத் நேல்ஸ்-இல் பதிேோகியுள்ளனர். கேவலக்கிடமோக, 12 நபர் உயிோிழந்துள்ளனர்.  

u நகோேிட்-19 என்பது எந்த ேயதிலும் உங்கவளப் போதிக்கக்கூடிய மிகக் கடுவமயோன நேோய் என்பவதத் தயவுபசய்து 

ேிவனேில் பகோள்ளுங்கள். 

u நகோேிட்-19 பபோதுச் சுகோதோை ஆபத்து அதிகோித்திருப்பதோல், அல்போி (Albury) மற்றும் லிஸ்நமோர் (Lismore) உள்ளூர் 

அைசோங்கப் பகுதிகளுக்கு (LGAs), இன்று (ேியோழக்கிழவம) மோவல 6 மணி முதல், ஒரு ேோைம் ேவை வீட்டிநலநய 

தங்கியிருக்கும் உத்தைவுகள் (stay-at-home orders) அறிமுகப்படுத்தப்படும். சமீபத்திய நகோேிட்-19 நேோய்ப்பைேல் 

கோைணமோக, பசப்டம்பர் 10 முதல் அல்போி (Albury) மற்றும் பசப்டம்பர் 7 முதல் லிஸ்நமோர் (Lismore) ஆகிய 

இடங்களில் இருந்த எேருக்கும், இந்த வீட்டிநலநய தங்கியிருக்கும் உத்தைவுகள் பபோருந்தும். 

u நேோயறிகுறிகவளக் கண்கோணிக்குமோறும், பபோதுச் சுகோதோை ஆநலோசவனக்குக் கேனம் பசலுத்துமோறும், 

போிநசோதவனக்கு முன் ேருமோறும் ேோங்கள் உங்களிடம் நகட்டுக்பகோள்கிநறோம். உங்கள் பகுதியில் உள்ள 

கட்டுப்போடுகவள ேீங்கள் அறிந்துவேத்திருப்பவதத் தயவுபசய்து உறுதிபசய்து பகோள்ளுங்கள்: 
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u நேோய்த்பதோற்றோளர்கள் பபரும்போலும் நமற்கு மற்றும் பதன்நமற்கு சிட்னியில்தோன் பதோடர்ந்தும் உள்ளனர். 

கிோீநனக்கர் (Greenacre), கில்ட்ஃநபோர்ட் (Guildford), ஓபர்ன் (Auburn), பஸ்பி (Busby) போங்க்ஸ்டவுன் 

(Bankstown), பமோிலோண்ட்ஸ் (Merrylands), பிளக்டவுன் (Blacktown), பஞ்ச்பபௌல் (Punchbowl), லிேர்பூல் 

(Liverpool) மற்றும் யகூனோ (Yagoona) ஆகியவேநய கேவலக்கிடமோன சிட்னியின் புறேகர்ப் பகுதிகள் ஆகும். 

குறிப்போக பைமட்டோ (Parramatta) மற்றும் லிேர்பூலில் (Liverpool) ேசிப்பேர்கவள, உங்களோல் முடிந்தேவை 

ேிவைேில் உங்கள் தடுப்பூசிகளுக்கு முன்பதிவு பசய்யுமோறு ேலியுறுத்துகிநறோம். 

u அவடயோளம் கோணப்பட்ட நேோய்த்பதோற்றோளர்கள் இல்லோத சில பகுதிகளில், கழிவுேீோில் நேோய்க்கிருமிகள் நமலும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. குன்பனடோ (Gunnedah), இன்பேபைல் (Inverell), ஹண்டர் கருேோ (Hunter Karuah), 

பகோஃப்ஸ் ஹோர்பர் (Coffs Harbour), கவ்ைோ (Cowra), யங் (Young) மற்றும் ேரூமோ (Narooma) ஆகிய இடங்களில் 

ேசிப்பேர்கள், தயவுபசய்து ேிழிப்புடன் இருக்குமோறு ேலியுறுத்தப்படுகிறோர்கள். ஏநதனும் நேோயறிகுறிகள் உள்ள 

எேவையும், போிநசோதவனவயச் பசய்துபகோள்ள முன் ேருமோறு ேோங்கள் ேற்புறுத்துகிநறோம். 

u நபகோ பள்ளத்தோக்கு (Bega Valley), பிநளனி (Blayney), நபோகன் (Bogan), கநபோன் (Cabonne), டங்பகோக் (Dungog), 

ஃநபோர்ப்ஸ் (Forbes), மஸ்பேல்ப்ரூக் (Muswellbrook), ேர்ைோப்ோி (Narrabri), போர்க்ஸ் (Parkes), சிங்கிள்டன் 

(Singleton), ஸ்நனோேி பமோனோநைோ (Snowy Monaro) மற்றும் அப்பர் ஹண்டர் வைர் (Upper Hunter Shire) உள்ளூர் 

அைசோங்கப் பகுதிகளுக்கு, இன்று (ேியோழக்கிழவம 16 பசப்டம்பர்) மதியம் 1 மணி முதல், வீட்டிநலநய 

தங்கியிருக்கும் உத்தைவுகள் ேீக்கப்படும். 

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

