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u எங்கள் 70% இரட்டைத் தடுப்பூசி இலக்டக நாம் நநருங்கி வருகிற ாம். நாங்கள் தற்ற ாது 

தடுப்பூசியின் ஒற்ட  மருந்தளடவப் ந றுவதில் 80.7%-இல் இருக்கிற ாம், அத்துைன் இன்று 50% 

இரட்டைத் தடுப்பூசி மருந்தளடவ எட்டுறவாம். 

u இவ்வளவு வலுவான எண்ணிக்டகயில், கு ிப் ாகக் கவடலக்கிைமான உள்ளூர் அரசாங்கப் 

 குதிகளில்,  தடுப்பூசிடயப் ற ாட்டுக்நகாள்ள முன் வந்த  சமூகத்திற்கு நன் ி. தயவுநசய்து உங்கள் 

நண் ர்கடளயும் குடும் த்தினடரயும் ஊக்குவியுங்கள், அத்துைன் உங்கள் தடுப்பூசிக்கு இன்ற  

nsw.gov.au-இல்  திவு நசய்யுங்கள். 

u றநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணி றநரத்தில், 1,284 றகாவிட்-19 உள்ளூர் 

றநாய்த்நதாற் ாளர்கள்  நியூ சவுத் றவல்ஸ்-இல்  திவாகியுள்ளனர். வருந்தத்தக்க வடகயில், 12 ற ர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். இந்த றநாய் எவ்வளவு நகாடியது மற்றும் எவ்வளவு நதாற் ிக்நகாள்ளும் தன்டம 

நகாண்ைது என் தற்கு, இதுறவ நதாைர்ந்தும் ஒரு நிடனவூட்ைலாக இருந்துவருகி து.  

u கழிவுநீாில் றநாய்க்கிருமி இருப் டதக் கண்ை ியும்  ாிறசாதடனயில் றநர்மட யான முடிடவப் 

ந ற்றுக்நகாண்ை இைங்கள் கு ித்து நாம் நதாைர்ந்தும் காிசடனயுைன் உள்றளாம், அத்துைன் 

உரல்லா (Uralla), இன்நவநரல் (Inverell), ஹண்ைர் (Hunter), கருவா (Karuah), நகாஃப்ஸ் ஹார் ர் 

(Coffs Harbour), கவ்ரா (Cowra), நாரூமா (Narooma) மற்றும் யங் (Young) ஆகிய இைங்களில் உள்ள 

மக்கடள, றநாய ிகு ிகள் கு ித்து விழிப்புைன் இருக்குமாறும், ந ாதுச் சுகாதார ஆறலாசடனகடள 

எதிர்றநாக்குமாறும், அத்துைன்  ாிறசாதடனடயச் நசய்துநகாள்ள முன் வருமாறும் 

ஊக்குவிக்கிற ாம். யங் (Young)-இல் றநர்மட யான றநாய்த்நதாற் ாளர்கடளயும், றநாய்ப் ரவல் 

ஏற் ட்ை இைங்கடளயும் நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்றளாம். 

u  ரந்த றமற்கு சிட்னி (Greater Western Sydney) மற்றும் நதன்றமற்கு சிட்னி (South West Sydney) 

ஆகிய  குதிகறள, அதிக எண்ணிக்டகயிலான றநாய்த்நதாற் ாளர்கடளக் நகாண்டுள்ளன. 

கிாீறனக்கர் (Greenacre), கில்ட்ஃற ார்ட் (Guildford), ஓ ர்ன் (Auburn),  ாங்க்ஸ்ைவுன் (Bankstown), 

நமாிலாண்ட்ஸ் (Merrylands),  ிளாக்ைவுன் (Blacktown) மற்றும் லிவர்பூலில் (Liverpool) 

ஆகியடவறய கவடலக்கிைமான சிட்னியின் பு நகர்ப்  குதிகள் ஆகும். 

u மத்திய கடரறயாரம் (Central Coast) மற்றும் இல்லவரா (Illawarra)  குதிகளிலும், 

றநாய்த்நதாற் ாளர்கள் அதிகாித்துவருவடத நாங்கள் காண்கிற ாம். அந்தப்  குதிகளில் உள்ள 

சமூகங்கடள, தயவுநசய்து முன் வந்து  ாிறசாதடனடயச் நசய்துநகாள்ளுமாறும், அத்துைன் 

அவர்கள் றகாவிட் கட்டுப் ாடுகடளக் கடைப் ிடிப் டத உறுதிப் டுத்துமாறும் நாங்கள் 

றகட்டுக்நகாள்கிற ாம். 
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u உங்கள்  குதியில் உள்ள கட்டுப் ாடுகடள நீங்கள் அ ிந்துடவத்திருப் டதத் தயவுநசய்து 

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

u தடுப்பூசிதான் எங்கள் சுதந்திரத்திற்கான நுடழவுச்சீட்டு (டிக்நகட்). எங்கள் 70% இரட்டைத் தடுப்பூசி 

இலக்டக நாம் எட்டும்ற ாது என்ன நைக்கும் என் து கு ித்து, நதளிவான நிடலப் ாடு நிலவுவடத 

உறுதி நசய்ய, நாங்கள் வணிகங்கள் மற்றும் நதாழிற்துட யுைன் இடணந்து  ணியாற் ி 

வருகிற ாம். 80% இரட்டைத் தடுப்பூசிக்கான எங்கள் திட்ைத்டத நாம் உருவாக்கத் 

நதாைங்கிவிட்றைாம். 

u நசப்ைம் ர் இறுதிப் குதியில், முழுடமயாகத் தடுப்பூசி ற ாைப் ட்ை 175  யணிகடளக் நகாண்டு, 

ஏழு நாட்களுக்கு வீட்டிறல தனிடமப் டுத்தும் முட டய நாங்கள்  ாிறசாதிப்ற ாம். இது 

நண் ர்கடளயும் குடும் த்தினடரயும்  ார்க்க, நாம் நவளிநாட்டிற்குச் நசல்வதற்கான ஒரு 

கு ிப் ிைத்தக்க  டிநிடலயாகும். 

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

