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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  644 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , ோன்கு 

உயிாிழப்பு ள் ேி ழ்ந்துள்ளன. 

 பரந்த சிட்னிப் பகுதியிலுள்ள (Greater Sydney) தபாதுமுடக் மானது (lockdown), தசப்டம்பர் இறுதி வலர 

ேீட்டிக் ப்படும். ேீங் ள் உடற்பயிற்சி தசய்யாத பட்சத்தில், தவளியிடங் ளில்  ட்டாயமா  

மு க் வசங் லள அணியநவண்டி இருக்கும். 

திங் ட் ிழலம, 23 ஆ ஸ்ட் முதல்,  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளிலுள்ள (LGAs) 

குடியிருப்பாளர் ள் மற்றும் வணி ங் ளுக்கு, பின்வரும் நமைதி  விதிமுலற ள் தபாருந்தும்: 

 இலளநயாாின் ேடமாட்டத்லதக் குலறக்  உதவும் வல யில், இரவு 9 மணி முதல் அதி ாலை 5 மணி வலர 

ஊரடங்கு உத்தரவு ள் பிறப்பிக் ப்படும் (authorised workers (அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளர் ள்), 

அவசர சூழ்ேிலை ள் அல்ைது மருத்துவப் பராமாிப்பு ஆ ியலவ தவிர) 

 தவளிப்புற உடற்பயிற்சியானது, ஒரு ோலளக்கு ஒரு மணி நேரம் என வலரயறுக் ப்பட்டுள்ளது 

 'தசாடுக் ிப் தபற்றுக் த ாள் ' (click and collect) என்ற முலறலயத் தவிர, பின்வரும் சில்ைலற விற்பலன 

வளா ங் ள்  ட்டாயம் மூடப்படநவண்டும்: நதாட்ட லமயங் ள் மற்றும் தசடித ாடி லளப் பயிாிட்டு 

வளர்க்கும் இடம், அலுவை ப் தபாருட் ளுக் ான விற்பலனய ம், வன்தபாருள் மற்றும்  ட்டடப் 

தபாருட் ளுக் ான விற்பலனய ம், ேிை அழகுநவலைப் தபாருட் ளின் விற்பலன  ேிலையம், 

பண்லணநவலைக்குத் நதலவயான  ிராமப்புறப் தபாருட் லள விற்குமிடம், தசல்ைப்பிராணி ளுக் ான 

தபாருட் லள விற்கும் ேிலையம் (வர்த்த ர் ள், தபாருத்தமான சூழ்ேிலையில்,  லடக்கு நோில் தசன்று 

த ாள்வனவு தசய்யைாம்) 

 HSC-ஐத் தவிர, அலனத்துத் நதர்வு ளும், பிற  ல்வி அல்ைது ததாழில் வளர்ச்சி ததாடர்பான 

தசயற்பாடு ளும், ேி ழ்ேிலை (ஆன்லைன்) ஊடா  இடம்தபறும். அரசாங் மானது அதன்  ல்வித் திட்டம் 

குறித்த நமைதி த் த வல் லள உாிய நேரத்தில் வழங்கும். 

நவலையிடங் ளுக்கும்,  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி லள (LGAs) நசர்ந்த, authorised 

workers எனும் அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளர் ளுக்குமா , பின்வரும் புதிய  ட்டுப்பாடு ள் 

அறிமு ப்படுத்தப்படும்: 

u  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளில் (LGAs) வாழும் அல்ைது நவலை தசய்யும், குழந்லதப் 

பராமாிப்புத் ததாழிைாளர் ள் மற்றும் ஊனமுற்நறாருக் ான ஆதரவுத் ததாழிைாளர் ள் ஆ ிநயார், 

ஆ ஸ்ட் 30-க்குள் அவர் ளது முதைாவது தடுப்பூசி மருந்லதப் தபற்றிருக்  நவண்டும்; 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
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u  வலைக் ிடமான தமது உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளுக்கு (LGAs) தவளிநய பணிபுாியும் 

அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளர் ள், அவர் ள்  நவலை தசய்யும் இடத்தில், விலரவான நோய் எதிரணு 

உற்பத்தி ஊக் ி (ஆன்டிதென்) பாிநசாதலன (rapid antigen testing) ேலடமுலறப்படுத்தப்பட்டால் அல்ைது 

ஆ ஸ்ட் 30-க்குள் தமது முதைாவது தடுப்பூசி மருந்லதப் தபற்றிருந்தால் மட்டுநம, நவலை தசய்ய 

அனுமதிக் ப்படுவார் ள். 

u சனிக் ிழலம, 28 ஆ ஸ்ட் முதல்,  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி லள (LGAs) நசர்ந்த 

அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளர் ள், தாம் அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளர் ள் என்றும் தம்மால் 

வீட்டிலிருந்தவாநற நவலைபார்க்  முடியாது என்றும் அறியத்தரும், ேியூ சவுத் நவல்ஸ் நசலவயிலிருந்து 

(Service NSW) தபறப்பட்ட  ஒரு அனுமதிலயத் தம்முடன் எடுத்துச்தசல்ை நவண்டும்; மற்றும் 

u சனிக் ிழலம, 28 ஆ ஸ்ட் முதல், நவலை நோக் ங் ளுக் ா   வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் 

பகுதி ளுக்குள் (LGAs) நுலழயும் எவரும், ேியூ சவுத் நவல்ஸ் நசலவயிலிருந்து (Service NSW) 

வழங் ப்பட்ட, ததாழிைாளருக் ான அனுமதி ஒன்லற தம்முடன் எடுத்துச் தசல்ை நவண்டும். 

u  ான்டர்பாி-பாங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown),  ம்பர்நைண்ட் (Cumberland) மற்றும் ஃநபர்ஃபீல்ட் 

(Fairfield) உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி லள (LGA) நசர்ந்த ததாழிைாளர் ள், தங் ள் LGA-க்கு தவளிநய 

நவலை தசய்வதற்கு,  டந்த 72 மணிநேரங் ளில் ஒரு ந ாவிட்-19 பாிநசாதலனலயச் 

தசய்திருக் நவண்டிய நதலவ இனிநமல் இல்லை. 

u முற்றிலும் தவிர்க் முடியாவிட்டாநை தவிர, உங் ள் குழந்லத லள குழந்லதப் பராமாிப்பிற்ந ா அல்ைது 

பாடசாலைக்ந ா அனுப்ப நவண்டாம். 

u  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளில் வசிக்கும் 16-39 வயதுலடய அலனவருக்கும்,  ஃலபசர் 

(Pfizer)  தடுப்பூசிக் ான முன்னுாிலமச் சந்திப்பு ள் இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும்   ிலடக் ின்றன. 

முன்பதிவு தசய்ய இங்ந  தசல்ைவும்: Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW 

Government 

u ஒரு ேல்ை  ாரணமின்றி ேீங் ள் ஒரு  வலைக் ிடமான பகுதிக்குள் நுலழந்தால் அல்ைது அங் ிருந்து 

தவளிநயறினால், உங் ளுக்கு அபராதம் விதிக் ப்படும், நமலும் ேீங் ள் சுய தனிலமப்படுத்த 

நவண்டியிருக்கும். அத்தியாவசிய நவலை ளுக் ா   வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் 

பகுதி ளுக்குள் நுலழநவாருக்கும் அங் ிருந்து தவளிநயறுநவாருக்கும், இன்னும் இரண்டு அனுமதி 

முலற ள் அடுத்த வாரம் ேலடமுலறக்கு வரும். 

u ேியூ சவுத் நவல்ஸ் முழுவதுமுள்ள அலனவருக்கும் இது மி வும்  டினமா  இருக்கும் என்பலத ோங் ள் 

புாிந்துத ாள் ிநறாம், ஆனால் பரவலைத் தடுக் வும், மருத்துவமலனயில் நசர்க் ப்படுவலத ேிறுத்தவும், 

அத்துடன் இறப்பு லளத் தடுக் வும் ோம் ஒன்றா  இலணந்து தசயற்படநவண்டும். எம்மால் இதிலிருந்து 

மீண்டுவர முடியும். எம்லமயும் எங் ள் அன்புக்குாியவர் லளயும் பாது ாக் , இந்த நமைதி  

ேடவடிக்ல  ள் நதலவப்படு ின்றன. 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16

