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u தடுப்பூசியின் விகிதத்ததப் ப ொறுத்தவதை, ஒற்தை மருந்தளதவப் ப றுவதில் 82.2%-ஐயும், இைண்டு 

மருந்தளவுகதளயும் ப ற்றுக்பகொள்வதில் 52.7%- ஐயும், நியூ சவுத் வவல்ஸ் தற்வ ொது எட்டியுள்ளது. இது 

அற்புதம் ஆகும்.  

u 12-15 வயதுதையவர்களில் 20% ஆவ ொர், ஏற்க வவ ஒரு தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொண்டுள்ள ர். 

கூடுதலொ  இதளவயொதை,  ள்ளிக்குத் திரும்புவதற்கு முன்வ  தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொள்ளுமொறு 

நொங்கள் ஊக்குவிக்கிவைொம். இப்வ ொது மருந்தகங்களில் பமொவைர் ொ (Moderna) தடுப்பூசியின் விநிவயொகம் 

அதிகொித்து வருகிைது. 

u எங்கள் 70% இைட்தைத் தடுப்பூசி மருந்தளவு இலக்தக அதைய, நொம் அத வரும் கட்ைொயம் பதொைர்ந்தும் 

இதைந்து பசயற் ைவவண்டும். ஒரு மருந்தளவொ து, ஓைளவு  ொதுகொப்த  அளிக்கும் அவத வவதளயில், 

உங்களது இைண்ைொவது மருந்தளதவச் சொியொ  வநைத்தில் ப ற்றுக்பகொள்ள முன்வருவது முக்கியம். உங்கள் 

தடுப்பூசிக்கு இன்வை nsw.gov.au-இல்  திவு பசய்யுங்கள். 

u வநற்று இைவு 8 மைிக்கு முன் ைொ  24 மைி வநைத்தில், 935 வகொவிட்-19 உள்ளூர் வநொய்த்பதொற்ைொளர்கள்  

நியூ சவுத் வவல்ஸ்-இல்  திவொகியுள்ள ர். துைதிஷ்ைவசமொக, நொன்கு வ ர் உயிொிழந்துள்ள ர். 

u வநொய்த்பதொற்ைொளர்களின் எண்ைிக்தக குதைந்தொலும், மருத்துவமத யில் வசர்க்கப் டும் ஆட்களின் 

எண்ைிக்தக மற்றும் இைப்புகளின் எண்ைிக்தக அதிகொிக்கும் என் தத நொம் எதிர் ொர்க்க வவண்டும். 

அக்வைொ ர் தொன் மிக வமொசமொ  மொதமொக இருக்கும் என்று நொங்கள் எதிர் ொர்க்கிவைொம், ஆ ொல் எமது 

அதமப்பு அததச் சமொளிக்கும் மற்றும் அத வரும் அதத நம் ியிருக்கலொம். 

u இன்று மொதல 5 மைி முதல், கவ்ைொ (Cowra) ப ொதுமுைக்கத்திற்கு உள்ளொகும். பசப்ைம் ர் 13 முதல் கவ்ைொவில் 

இருந்த எவரும், வீட்டிவலவய தங்கியிருக்கும் நி ந்தத கதளக் கதைப் ிடிக்க வவண்டும். உங்கள்  குதியில் 

உள்ள கட்டுப் ொடுகதள நீங்கள் அைிந்துதவத்திருப் ததத் தயவுபசய்து உறுதிபசய்து பகொள்ளுங்கள்: 
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u சில புைநகர்ப் குதிகளில் மகிழ்ச்சிகைமொக எண்ைிக்தகச் சொிவுகதள நொம் கொண்கின்ை அவத வவதள, நொம் 

அவ்வளவு விதைவில் திருப்தியதைந்துவிை இயலொது. கிொீவ க்கர் (Greenacre), கில்ட்ஃவ ொர்ட் (Guildford), 

 ொங்க்ஸ்ைவுன் (Bankstown), பமொிலொண்ட்ஸ் (Merrylands), கொசுலொ (Casula), வவலொண்ட் (Wayland), 

ஃவ ர்ஃபீல்ட் (Fairfield), மொரூப்ைொ (Maroubra), பவொபலொங்பகொங் (Wollongong), மத்திய கதைவயொைம் 

(Central Coast), வவொட்ைர்லூ (Waterloo), பைட்ஃவ ர்ன் (Redfern), மற்றும் உட்புை நகர் (inner city) 

ஆகியதவவய கவதலக்கிைமொ  புைநகர்ப்  குதிகள் ஆகும். இந்தப்  குதிகளில் உள்ள சமூகங்கதள 

விழிப்புைன் இருக்குமொறும்,  ொிவசொதத தயச் பசய்துபகொள்ள முன் வருமொறும், அவர்கள் வகொவிட்-19 

கட்டுப் ொடுகதளக் கதைப் ிடிப் தத உறுதிபசய்து பகொள்ளுமொறும் நொங்கள் வகட்டுக்பகொள்கிவைொம். 

u நியூ சவுத் வவல்ஸ் ஒரு கடி மொ  கொலத்ததக் கைந்துள்ளது, ஆ ொல் நொங்கள் அதிகமொ  உறுதிப் ொட்தை 

உைர்கிவைொம், அத்துைன் எதிர்கொலத்தத நம் ிக்தகயுைனும் ஆர்வ ம ப் ொங்குைனும் எதிர்வநொக்குகிவைொம். 

விதிகதளப்  ின் ற்ைி, தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொள்வதன் மூலம், நொம் பதொைர்ந்தும் முன்வ ொக்கிச் 

பசல்லலொம். 
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