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நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஹெல்த்-இலிருந்துேரும் 2021 ஹசப்டம்பர் 21-க்கான வகாேிட்-19 பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் 

 

u தடுப்பூசியின் ேிகிதத்ததப் ஹபாறுத்தேதை, ஒற்தற மருந்தளதேப் ஹபறுேதில் 82.5%-ஐயும், இைண்டு 

மருந்தளவுகதளயும் ஹபற்றுக்ஹகாள்ேதில் 53%- ஐயும், நியூ சவுத் வேல்ஸ் தற்வபாது எட்டியுள்ளது. 

எங்கள் சமூகத்ததப் பாதுகாப்பாக தேத்திருக்க உங்களது பங்களிப்தபச் ஹசய்துேரும் உங்கள் 

அதனேருக்கும் நன்றி. உங்கள் தடுப்பூசிக்கு இன்வற nsw.gov.au-இல் பதிவு ஹசய்யுங்கள். 

u வநற்று இைவு 8 மணிக்கு முன்னைான 24 மணி வநைத்தில், 1,022 வகாேிட்-19 உள்ளூர் 

வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள்  நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் பதிோகியுள்ளனர். துைதிஷ்டேசமாக, பத்துப் வபர் 

உயிாிழந்துள்ளனர். 

u ட்வீட் (Tweed), தபைன் வப (Byron Bay) மற்றும் ஹகம்ப்சி (Kempsey) பகுதிகளில் 

வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இன்று மாதை 5 மணி முதல் ஏழு நாட்களுக்கு, 

இந்த உள்ளூர் அைசாங்கப் பகுதிகள் (LGAs) ஹபாதுமுடக்கத்திற்கு உள்ளாகும். 

குடியிருப்பாளர்கதளத் தயவுஹசய்து இதத மிகவும் தீேிைமாக எடுத்துக்ஹகாள்ளுமாறும், 

பாிவசாததனதய வமற்ஹகாண்டு, தடுப்பூசிதயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ளுமாறும் நாங்கள் 

ேலியுறுத்துகிவறாம். உங்கள் பகுதியில் உள்ள கட்டுப்பாடுகதள நீங்கள் அறிந்துதேத்திருப்பததத் 

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

u இன்று மதியத்திலிருந்து, 18 ேயதுக்குட்பட்ட, அத்துடன் வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கவேண்டிய 

கட்டாயத்திற்கு உள்ளான மற்றும் நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதுமுள்ள கேதைக்கிடமான இடங்களில் 

ேசிக்கும் நபர்கள், மூன்று நண்பர்கள் ேதையிைான ஒரு சமூக ேட்டத்தத (bubble) உருோக்க முடியும், 

அத்துடன் ேிதளயாட்டு மற்றும் ஹசயற்பாடுகளிற்காக ஒருேருக்ஹகாருேர் அேர்களின் வீடுகளுக்குச் 

ஹசன்றுேை முடியும்: 

o ஒவ்ஹோரு பிள்தளயும் தனது வீட்டுக்கு இைண்டு நண்பர்கதள ேைேதழக்கைாம். குறித்த 

இைண்டு நண்பர்களும் எப்வபாதும் ஒவை மாதிாியானேர்களாக இருக்கவேண்டும்,  

o சம்பந்தப்பட்ட அதனத்து வீடுகளிலும் உள்ள 18 ேயதிற்கு வமற்பட்ட அதனேரும், 

முழுதமயாகத் தடுப்பூசிதயப் ஹபற்றிருக்கவேண்டும், 

o குறித்த நண்பர்கள், ஒருேருக்ஹகாருேர் 5 கி.மீ. தூைத்திற்குள் அல்ைது ஒவை உள்ளூர் 

அைசாங்கத் பகுதியில்தான் கட்டாயம் ேசிக்க வேண்டும், மற்றும் 

o ஹபற்வறார்கள்/பைாமாிப்பாளர்கள் பிள்தளகதளக் கூட்டிேந்து இறக்கிேிடுோர்கள் என்றால், 

அேர்கள் மற்ற ஹபற்வறார் அல்ைது பைாமாிப்பாளர்களுடன் கூடிப் வபசிப்பழகக் கூடாது. 
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u வநாய்த்ஹதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்தக இன்னும் ஹபரும்பாலும் ஹதற்கு மற்றும் ஹதன்வமற்கு 

சிட்னியில்தான் உள்ளது, ஆனால்  தடுப்பூசிதயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ளும் ேிகிதங்கள் அதிகாிப்பததயும் 

எம்மால் காணக்கூடியதாக உள்ளது. கிாீவனக்கர் (Greenacre), கில்ட்ஃவபார்ட் (Guildford), 

பாங்க்ஸ்டவுன் (Bankstown), ாீவ்ஸ்பி (Revesby), ஹமாிைாண்ட்ஸ் (Merrylands), ஃவபர்ஃபீல்ட் 

(Fairfield), லிேர்பூல் (Liverpool), ஹகாண்ஹடல் பார்க் (Condell Park), ஓபர்ன் (Auburn) மற்றும் 

பிளாக்டவுன் (Blacktown) ஆகியதேவய கேதைக்கிடமான பகுதிகள் ஆகும். இந்தப் பகுதிகளில் 

உள்ள சமூகங்கதள ேிழிப்புடன் இருக்குமாறும், பாிவசாததனதயச் ஹசய்துஹகாள்ள முன் ேருமாறும், 

அேர்கள் வகாேிட்-19 கட்டுப்பாடுகதளக் கதடப்பிடிப்பதத உறுதிஹசய்து ஹகாள்ளுமாறும் நாங்கள் 

வகட்டுக்ஹகாள்கிவறாம். 

u வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கும் ேிதிகளுடன் கூடிய ஒரு பகுதியில் இருந்து, கட்டுப்பாடுகள் 

ேிதிக்கப்படாத ஒரு பகுதிக்கு நீங்கள் பயணம் ஹசய்தால், நீங்கள் ஹதாடர்ந்தும் வீட்டிவைவய 

தங்கியிருக்கும் ேிதிகதளக் கட்டாயம் கதடப்பிடிக்க வேண்டும். 

u தடுப்பூசிதயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ேது, மீண்டும் சமூகத்திற்குள் பிைவேசிப்பது குறித்து நாம் அதனேரும் 

பாதுகாப்பாக உணருேதற்கு உதவும். 


