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‘க ோவிட் 19’ குறித்த முக் ிய த வல் ள் -  வியோழன் 23 செப்டம்பர் 2021 

 

 நியூ ெவுத் கவல்ஸ் மோநிலம், (NSW) தடுப்பூெியின் ஒரு  மருந்தளவவப் சபற்றுக்ச ோண்டவர் ளின் 

எண்ணிக்வ  83.6%-ஐயும் மற்றும் இரு  மருந்தளவு வளப் சபற்றுக்ச ோண்டவர் ளின் 

எண்ணிக்வ  55.5%-ஐயும்  இப்சபோழுது  எட்டியுள்ளது. இது குறிப்பிடத்தக்  ஒன்றோகும். 12-15 

வயதுவடகயோோில் 28% ஆக ோர் ஏற்  கவ ஒரு தடுப்பூெிவயப் சபற்றுள்ளோர் ள். 

 

 தடுப்பூெி ள் போது ோப்போ வவ, செயற்திறன்மிக் வவ மற்றும் நம்பத்தக் வவ.  பக் விவளவு ள் 

ெோதுவோ வவ மற்றும் மோறக்கூடியவவ.  உங் ளுக்கு அரு ோவமயில் அஸ்றோசெ ி ோ 

(AstraZeneca), ஃவபெர் (Pfizer) மற்றும் சமோசடர் ோ (Moderna) கபோன்றவற்வறப் 

சபற்றுக்ச ோள்ளலோம் – இன்கற உங் ளுக்கு கவண்டியவத nsw.gov.au-இல் பதிவுசெய்யுங் ள். 

 

 கநற்று இரவு 8 மணி வவரயிலோ  24 மணி கநரத்தில் க ோவிட்-19 ஆல் 1,063 கபர் உள்ளூோில் 

கநோய்த்சதோற்றுக்குள்ளோ ியுள்ள ர். மி வும்  வவலக் ிடமோ , கமலும் 6 கபர் 

இறந்துவிட்டோர் ள். 

 

  ிரோஃப்ரன் (Grafton) பிரகதெத்தில் கநர்மவறயோ   ழிவுநீர்  ண்டுபிடிப்பு 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது  பற்றி நோம்  வவல ச ோண்டுள்களோம். உங் ளுக் ிருக்கும் 

கநோயறிகுறி ள் ெிறியவவகயயோ ோலும், தயவுசெய்து முன்வந்து போிகெோதவ  

செய்துச ோள்ளுங் ள். 

 

 கமற்கு மற்றும் சதன்கமற்கு ெிட் ியில் சதோற்று ளின் எண்ணிக்வ  குவறவவடந்துச ோண்டு 

வருவவதப் போர்ப்பதற்கு ம ிழ்ச்ெியோ  இருக் ிறது. சு ோதோர ஆகலோெவ வயப் 

பின்பற்றுவதற் ோ வும் மற்றும் தடுப்பூெிவயப் கபோட்டுக்ச ோள்வதற் ோ வும் சதோற்று குறித்த 

 ோிெவ க்குோிய உள்ளூர் அரெோங் ப் பகுதி (LGAs) வோழ் மக் ளுக்கு நன்றி.  

 

 லிவர்பூல் (Liverpool),பஞ்ச்கபோல் (Punchbowl),  ப்ரமோட்டோ Cabramatta), ிோீக க் ர்( 

Greenacre), சமர்ோிலோண்ட்ஸ் ( Merrylands) ,  ில்ட்ஃபர்ட் (Guildford),பிளோக்டவுன்( Blacktown), 

ஓர்பன் (Auburn), யகூ ோ (Yagoona) மற்றும் லக்ச ம்போ (Lakemba) கபோன்றவவ ெிட் ியின் 

மி வும்  வவலக்குோிய புறந ர் பகுதி ளோகும். உங் ள் பிரகதெத்திலுள்ள  ட்டுப்போடு வள நீங் ள் 

சதோிந்து வவத்துள்ளீர் ள் என்பவத தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்திக் ச ோள்ளுங் ள் 

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

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
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 பிரோந்தியப் பகுதி ளில் ‘வீட்டில் தங் ியிருக்கும்’ விதி ளுக் ோ  புதிப்பிப்பு ள்:= 

o கநற்று பிகரவோி ோ (Brewarrina),  ில் ன்றோ (Gilgandra), லிஸ்கமோர் (Lismore) மற்றும் 

அல்போி ( Albury) ஆ ிய பகுதி ள் முடக்  நிவலயிலிருந்து சவளிகயறிவிட்ட . 

o ெ ிக் ிழவம அளவில் புதிய கநோய்த்சதோற்றோளர் ள் எவரும் நகரோமின் (Narromine)-இல் 

இல்வலயோ ோல், இந்தப் பகுதி முடக்  நிவலயிலிருந்து சவளிகயறும். 

o இன்று நள்ளிரவில், ஓகரன்ஞ் (Orange) மற்றும்  ிசளன் இன்ஸ் (Glen Innis) ஆ ிய 

பகுதி ள் முடக்  நிவலயிலிருந்து சவளிவரும். 

o Hilltops பிரோந்தியத்திலுள்ள  ட்டுப்போடு ள் இன்ச ோரு வோரத்திற்கு நீடிக் ப்படும். 

 

 உட டியோ , க ோவிட்-19 இலிருந்து 12 வயதிலும் குவறவோ  ெிறுவர் வளப் போது ோப்பதற்குச் 

ெிறந்த வழி,  வீட்டிலுள்ள ஒவ்சவோருவரும் தடுப்பூெி கபோட்டுள்ளோர் ள் என்பவத 

உறுதிப்படுத்திக்ச ோள்வதோகும். 

 

 ெமூ த்திற் ோ  தங் ளோல் இயன்றவதத் செய்துச ோண்டிருக்கும் அவ வருக்கும் நன்றி. 

தடுப்பூெிமருந்துதோன் இந்தப் சபருந்சதோற்றிலிருந்து சவளிகயறுவதற் ோ  எமது ஒகர வழியோகும்.  


