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u நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும், இப்வ ோது 11.88 மில்லியனுக்கும் அதிகமோன தடுப்பூசிகள் 

சசலுத்தப் ட்டுள்ளன! 16 ேயதுக்கு வமற் ட்ட மக்களில் 92.7% ஆவனோர் தடுப்பூசியின் முதல் மருந்தளவு 

ஒன்றைப் ச ற்றுள்ளனர், அத்துடன் 83% ஆவனோர் இரண்டு மருந்தளவுகறளயும் ச ற்றுக் 

சகோண்டுள்ளனர். 

u 12-15 ேயதிற்குட் ட்டேர்களில் 76.6% ஆவனோர், தடுப்பூசியின் ஒரு மருந்தளறேப் ச ற்றுள்ளனர் மற்றும் 

43.5% ஆவனோர் இப்வ ோது முழுறமயோகத் தடுப்பூசிறயப் வ ோட்டுள்ளனர்.  

 வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரோன 24 மணி வநரத்தில், 345 வகோேிட்-19 உள்ளூர் வநோய்த்சதோற்ைோளர்கள்  

நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல்  திேோகியுள்ளனர். கேறைக்கிடமோக, ஐந்து வ ர் உயிோிழந்துள்ளோர்.  

 தடுப்பூசிறயப் வ ோட்டுக்சகோள்ேதற்கு, சமூகத்தில் உள்ள உங்கள் அறனேருக்கும் நன்ைி. தடுப்பூசிவய 

வகோேிட்-19க்கு எதிரோன எங்களது சிைந்த  ோதுகோப் ோகும், அத்துடன் தற்வ ோது தீேிர சிகிச்றசப் 

 ிோிவுகளில் வகோேிட்-19க்கோக சிகிச்றச அளிக்கப் ட்டுேரும் ச ரும் ோைோன மக்கள், தடுப்பூசிறயப் 

வ ோட்டிருக்கேில்றை. 

 உங்கள் வகோேிட்-19 தடுப்பூசிறய நீங்கள் இன்னும் ச ற்றுக்சகோள்ளேில்றை என்ைோல், தயவுசசய்து முன் 

ேோருங்கள். இப்வ ோது தடுப்பூசி ஒன்றைப் ச ற்றுக்சகோள்ேது இைகுேோக இருப் றதப்வ ோை, முன்பு  

ஒருவ ோதும் இருந்ததில்றை. 

 உங்களுக்கு ஏவதனும் வநோயைிகுைிகள் இருந்தோல், அல்ைது வகோேிட்-19 உள்ள ந சரோருேருடன் 

சநருக்கமோக அல்ைது தற்கோலிகமோக நீங்கள் சதோடர் ில் இருந்தோல், தயவுசசய்து சதோடர்ந்தும் 

தனிறமப் டுத்தலுக்கு உள்ளோகி,  ோிவசோதறனறயச் சசய்துசகோள்ள முன்ேோருங்கள். நீங்கள் முழுறமயோகத் 

தடுப்பூசிறயப் வ ோட்டிருந்தோலும்கூட, இது முக்கியமோனதோகும். 

u லீடன் (Leeton), சமோோீ (Moree), றகரோ (Guyra), குய்ோிண்டி (Quirindi), ஓல்ட்  ோர் (Old Bar), ஹோிங்டன் 

(Harrington) மற்றும் பூசரோேோ (Boorowa) உள்ளிட்ட, வநோய்த்சதோற்ைோளர்கள் எேரும் அைியப் டோத 

 குதிகளில் கழிவுநீோில் வநோய்க்கிருமிகள் கண்டைியப் ட்டுள்ளறம குைித்து நோங்கள் கேறை 

சகோண்டுள்வளோம். இந்தப்  குதிகளில் உள்ள அறனேரும், வநோயைிகுைிகளின் ஆரம் த்றதக் 

கண்கோணிக்குமோறு கடுறமயோக ேலியுறுத்தப் டுகின்ைனர். 

 நேம் ர் 1 ேறர, ேிக்வடோோியோேிலிருந்து நியூ சவுத் வேல்ஸ்-க்குள் நுறழயும் மக்கள், ஒரு  ிரகடனப் 

 த்திரத்றதப் பூர்த்திசசய்ேதுடன், 14 நோட்களுக்கு வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கும் ேிதிமுறைகறளக் 

கறடப் ிடிக்க வேண்டியிருக்கும். நேம் ர் 1 முதல், முந்றதய 14 நோட்களில் ேிக்வடோோியோேில் இருந்த, 

தடுப்பூசிறயப் வ ோட்டிருக்கோத ந ர் ஒருேரோல், ேிடுமுறை அல்ைது ச ோழுதுவ ோக்கு ஒன்ைிற்கோக நியூ சவுத் 

வேல்ஸ்-க்குள் நுறழய முடியோமல் இருக்கும். 

 இந்த ேோர இறுதியில், மோநிைம் முழுேதும் 12-15 ேயதுக்குட் ட்டேர்களுக்கோக, 40-ற்கும் வமற் ட்ட 

வநரடியோகச் சசல்ைக்கூடிய தடுப்பூசிக்கோன மருத்துே நிறையங்கறள (walk-in vaccination clinics) உள்ளன. 

 தடுப்பூசிறயப் வ ோட்டுக்சகோள்ேதற்கும், சுகோதோர ஆவைோசறனறயப்  ின் ற்றுேதற்கும், அத்துடன் 

 ோிவசோதறனறயச் சசய்துசகோள்ளத் சதோடர்ந்தும் முன்ேருேதற்கும் உங்கள் அறனேருக்கும் நன்ைி. 


