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u மிக்க நன்று நியூ சவுத் வேல்ஸ்! 16 ேயதுக்கு வமற்பட்ட மக்களில் 92% ஆவ ோர் தடுப்பூசியின் முதல் 

மருந்தளவு ஒன்றைப் பபற்றுள்ள ர், அத்துடன் 80.3% ஆவ ோர் இரண்டு மருந்தளவுகறளயும் 

பபற்றுக்பகோண்டுள்ள ர். 

u தம்றமயும், தமது அன்புக்குோியேர்கறளயும், அத்துடன் பரந்த சமூகத்றதயும் வகோேிட்-19 இலிருந்து 

போதுகோக்கும் முகமோக, தடுப்பூசிறயப் வபோட்டுக்பகோள்ள முன் ேந்த உங்கள் அற ேருக்கும் நோங்கள் 

நன்ைிறயத் பதருேித்துக்பகோள்கிவைோம். 

u 12-15 ேயதிற்குட்பட்டேர்களில் 74.5% ஆவ ோர், தடுப்பூசியின் ஒரு மருந்தளறேப் பபற்றுள்ள ர் மற்றும் 

சுமோர் 34% ஆவ ோர் இப்வபோது முழுறமயோகத் தடுப்பூசிறயப் வபோட்டுள்ள ர். இது, ஒரு குறுகிய 

கோலப்பகுதியில் இடம்பபற்ை ஒரு அற்புதமோ  சோதற  ஆகும். 

 வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன் ரோ  24 மணி வநரத்தில், 265 வகோேிட்-19 உள்ளூர் வநோய்த்பதோற்ைோளர்கள்  

நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் பதிேோகியுள்ள ர். கேறலக்கிடமோக, ஐந்து வபர் உயிோிழந்துள்ள ர்.  

 நோங்கள் பதோடர்ந்தும் போிவசோதற றயச் பசய்துபகோள்ள முன் ேருேது அேசியம், ஏப  ில் இது வகோேிட்-

19 வநோய்த்பதோற்ைோளர்கறள நோம் கண்டைியவும், அத்துடன் அேர்கள் சமூகத்தில் வநோய்த்பதோற்றைப் 

பரப்புேறதத் தடுத்து நிறுத்தவும் உதவுகிைது. 

 தடுப்பூசிறயப் வபோட்டுக்பகோள்ேவத, வகோேிட்-19க்கு எதிரோ  எமது சிைந்த போதுகோப்பு நடேடிக்றக ஆகும், 

அத்துடன் இது தீேிரமோக வநோய்ேோய்ப்படும் உங்களின் அபோயத்றத பேகுேோகக் குறைக்கிைது. தீேிர 

சிகிச்றசப் பிோிேில் உள்ள மக்களில் அதிக ேிகிதமோவ ோர் தடுப்பூசிறயப் வபோட்டிருப்பதில்றல. 

 வேோல்பசன்ட் (Wallsend), ஹசோல் க்வரோவ் (Hassall Grove), ஓபர்ன் (Auburn), சோர்ல்ஸ்டவுன் 

(Charlestown), பிளோக்டவுன் (Blacktown) மற்றும் யகூ ோ (Yagoona) ஆகியறே, கேறலக்கிடமோ  

புைநகர்ப்பகுதிகளுள் அடங்குகின்ை . உங்களுக்கு மிகச்சிைிய வநோயைிகுைிகவள இருந்தோலும்கூட 

தயவுபசய்து முன் ேோருங்கள். 

 இன்று சில மோணேர்கள் பள்ளிக்குத் திரும்புேறத நோங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் போர்க்கிவைோம். சிறு குழந்றதகள் 

மத்தியில் மிகவும் இவலசோகத் பதன்படக்கூடிய வநோயைிகுைிகள் குைித்து ேிழிப்புடன் இருக்குமோறும், 

வகோேிட்-இல் இருந்து போதுகோப்போக இருப்பதற்கோ  நடத்றதகளின் முக்கியத்துேத்றத அேர்களுக்கு 

ேிளக்குமோறும் உங்களுக்கு நிற வூட்டப்படுகிைது. 

 ேலுேோ  வநோபயதிர்ப்பு சக்தி இல்லோதேர்களுக்கு மூன்ைோேது தடுப்பூசி மருந்தளவு வதறேப்படலோம். 

உங்களுக்கு சோியோ து எது என்பது பற்ைி உங்கள் மருத்துேர் அல்லது மருந்தோளோிடம் வபசுங்கள். 

 நியூ சவுத் வேல்ஸ் மீண்டும் திைக்கப்படும் வேறள, மோற்ைமறடந்துேரும் ேிதிமுறைகறள நீங்கள் 

அைிந்துறேத்திருப்பறத உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள். இறே அற த்தும் nsw.gov.au-இல் 

கிறடக்கின்ை .  

u உங்கள் அற த்து முயற்சிகளுக்கும் சமூகத்தி ரோகிய உங்களுக்கு மிக்க நன்ைி. வகோேிட் ஏற்படுத்தும் 

அச்சுறுத்தல் குைித்து நோம் இன்னும் கே மோக இருக்க வேண்டும் மற்றும் முகக்கேசம் அணிதல், உடல் 

ோீதியோ  இறடபேளிறயப் வபணுதல் மற்றும் ஒருேறரபயோருேர் போதுகோப்போக றேத்திருப்பதற்கோ  பிை 

நடேடிக்றககறள வமற்பகோள்ளல் ஆகியேற்றை நிற ேில் றேத்திருக்க வேண்டும். 


