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u தடுப்பூசியைப் ப ோட்டுக்க ோள்ள முன் வந்த உங் ள் அயைவருக்கும் நன்றி. 16 வைதுக்கு 

பேற் ட்ட ேக் ளில் 92.1% ஆபைோர் தடுப்பூசிைின் முதல் ேருந்தளவு ஒன்யறப் க ற்றுள்ளைர், 

அத்துடன் 80.8% ஆபைோர் இரண்டு ேருந்தளவு யளயும் க ற்றுக்க ோண்டுள்ளைர். 12-15 

வைதிற்குட் ட்டவர் ளில் 74.8% ஆபைோர், தடுப்பூசிைின் ஒரு ேருந்தளயவப் க ற்றுள்ளைர் 

ேற்றும் சுேோர் 35.3% ஆபைோர் இப்ப ோது முழுயேைோ த் தடுப்பூசியைப் ப ோட்டுள்ளைர். 

 பநற்று இரவு 8 ேணிக்கு முன்ைரோை 24 ேணி பநரத்தில், 273 ப ோவிட்-19 உள்ளூர் 

பநோய்த்கதோற்றோளர் ள்  நியூ சவுத் பவல்ஸ்-இல்  திவோ ியுள்ளைர்.  வயைக் ிடேோ , நோன்கு ப ர் 

உைிோிழந்துள்ளைர்.  

 கதோடர்ந்தும்  ோிபசோதயையைச் கசய்துக ோள்ள முன் வரும் உங் ளுக்கு நன்றி – உங் ளுக்கு 

ப ோவிட்-19 பநோைறிகுறி ள் ஏபதனும் இருந்தோல், நீங் ள் முழுயேைோ த் தடுப்பூசியைப் 

ப ோட்டிருந்தோலும்கூட, நீங் ள்  ோிபசோதயையைச் கசய்துக ோள்வது ேி வும் முக் ிைேோகும். 

u இன்பற தடுப்பூசிக் ோை  திகவோன்யற பேற்க ோள்ள, உங் ள் அன்புக்குோிைவர் ளுக்குத் 

தைவுகசய்து உதவுங் ள்.  

u ேோணவர் ள்  ள்ளிக்குத் திரும்பும் பவயள, அவர் ளுக்குத் தடுப்பூசியைப் ப ோடுதல் என் து 

இன்கைோரு  டி அதி ேோை  ோது ோப்ய  வழங்கு ிறது. உங் ள் குழந்யத ள், 12 அல்ைது அதற்கு 

பேற் ட்ட வையத உயடைவர் ளோ  இருந்தோல், தைவுகசய்து அவர் ளுக்குத் தடுப்பூசி ப ோடுவது 

 ற்றிச் சிந்தியுங் ள். 

u வலுவோை பநோகைதிர்ப்பு சக்தி இல்ைோதவர் ளுக்கு, அல்ைது அவர் ளின் பநோய் எதிர்ப்பு சக்தியை 

முடக்கும் ேருந்து யள உட்க ோள்ளும் ேக் ளுக்கு, மூன்றோவது தடுப்பூசி ேருந்தளவு 

பதயவப் டைோம். உங் ளுக்கு சோிைோைது எது என் து  ற்றி உங் ள் ேருத்துவர் அல்ைது 

ேருந்தோளோிடம் ப சுங் ள். 

u நீங் ள் இந்த ேோநிைத்தில் எங் ிருந்தோலும், பநோைறிகுறி ள் குறித்து தைவுகசய்து கதோடர்ந்தும் 

விழிப்புடன் இருங் ள். ஹண்டர் நியூ இங்ைண்ட் (Hunter New England), பைக் ேக்வோோி (Lake 

Macquarie) ேற்றும் கவோகைோங்க ோங் (Wollongong) ப ோன்ற  ிரோந்திைப்  குதி ளில் 

பநோய்த்கதோற்றோளர் ள் அதி ோிப் யத நோங் ள் இன்னும்  ோண் ிபறோம். 

u நியூ சவுத் பவல்ஸ் ேீண்டும் திறக் ப் டும் பவயள, ேோற்றேயடந்துவரும் விதிமுயற யள நீங் ள் 

அறிந்துயவத்திருப் யதத் தைவுகசய்து உறுதிப் டுத்திக் க ோள்ளுங் ள். இயவ அயைத்தும் 

nsw.gov.au-இல்  ியடக் ின்றை. 

u கதோடர்ந்தும்  ோிபசோதயையை பேற்க ோள்வதற்கும், தடுப்பூசியைப் ப ோட்டுக்க ோள்வதற்கும் 

உங் ள் அயைவருக்கும் ேிக்  நன்றி - ஒருவயரகைோருவர்  ோது ோப் ோ  யவத்திருக்  95%-ஐ நோம் 

அயடபவோம்! 


