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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  1029 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ 

சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , மூன்று நபர் உயிாிழந்துள்ளனர். அவர் ள் அலனவரும் 

தடுப்பூசிலயப் நபாட்டிருக் வில்லை.  

 நேற்று தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள முன்வந்த 136,000 மக் ளுக்கும் ேன்றி. ோங் ள் இப்நபாது 6.2 மில்லியன் 

தடுப்பூசி லள எட்டியுள்நளாம். எமது தடுப்பூசி இைக்கு லள நோக் ி ோங் ள் விலரவா ச் 

தசன்றுத ாண்டிருக் ிநறாம், அத்துடன் எதிர்பார்த்தலத விடச் சிறப்பா  தசயற்பட்டுக்த ாண்டிருக் ிநறாம். 

ேீங் ள் இன்னும் உங் ளுலடய தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளவில்லை என்றால், தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் 

அவசரமா ப் பதிவுதசய்து த ாள்ளுங் ள்.  

 பரந்த நமற்கு சிட்னி (Greater Western Sydney) மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னி (Southwest Sydney) ஆ ிய  பகுதி ள், 

ததாடர்ந்தும் 80%-க்கும் அதி மான நோய்த்ததாற்றாளர் லளக் த ாண்டுள்ளன. உங் ள் பகுதியில் உள்ள 

தபாதுமுடக்  விதிமுலற லள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துலவத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், 

அத்துடன் தயவுதசய்து அறிவுலர லளப் பின்பற்றுங் ள். தவளிநய தசல்ைநவண்டிய  ட்டாய நதலவ 

இல்ைாவிட்டால், வீட்டிநைநய தங் ியிருங் ள். அத்துடன், உங் ள் வீட்லட விட்டு தவளிநய தசல்லும் ஒவ்தவாரு 

தடலவயும், நோய்த்ததாற்றுக்கு ேீங் ள் ஏற்த னநவ மு ம்த ாடுத்திருப்பீர் ள் அல்ைது இனிநமல் 

மு ம்த ாடுப்பீர் ள் என்பலதக்  ருத்தில் த ாள்ளுங் ள்.  

 ேீங் ள் 16-39 வயதிற்குட்பட்டவரா வும்,  வலைக் ிடமான புறே ர்ப்பகுதியில் வசிப்பவரா வும் இருந்தால், 

ேீங் ள் ஒரு முன்னுாிலமத் தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்ளைாம். சந்திப்பு ளுக் ான முன்பதிவு ள் இன்னமும் 

 ிலடக் ின்றன, அதனால்  உங் ளது தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்வதற் ான பதிவிலன நமற்த ாள்ள, 

தயவுதசய்து Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW Government -க்குச் தசல்லுங் ள். 

 பிராந்திய (regional) தபாதுமுடக்  (lockdown)  ட்டுப்பாடு ள், ஆ க்குலறந்தது தவள்ளிக் ிழலம, தசப்டம்பர் 10  

ேள்ளிரவு வலரக்கும் ேீடிக் ப்பட்டுள்ளன. 

 முழுலமயா த் தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாண்ட மக் ளுக்கு, திங் ட் ிழலம, தசப்டம்பர் 13 முதல்,  ட்டுப்பாடு ள் 

தளர்த்தப்படும்:  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப்பகுதி ளுக்கு (LGAs) தவளிநய வாழும் மக் ள், தங் ள் 

உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதிக்குள் அல்ைது வீட்டிலிருந்து 5  ி.மீ. ததாலைவிற்குள், ஐந்து நபர் வலர (குழந்லத ளும் 

இதில் உள்ளடங்கு ிறார் ள், மற்றும் வயதுவந்தவர் ள் அலனவரும்  ட்டாயமா த் தடுப்பூசிலயப் தபற்றிருக்  

நவண்டும்) தவளிப்புற ஒன்றுகூடலுக்கு அனுமதிக் ப்படுவார் ள்.  வலைக் ிடமான உள்ளூர் அரசாங் ப் 

பகுதி ளில் (LGAs) வாழும் மக் லளப் தபாறுத்தவலர, வயதுவந்த அலனவரும் தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாண்ட 

ஒரு வீட்லடச் நசர்ந்தவர் ள், தற்நபாதுள்ள விதிமுலற ளுக்கு உட்பட்டு (ஒரு மணி நேரம் மட்டும், ஊரடங்கு 

நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மணிநேரங் ளில், அத்துடன் வீட்டிலிருந்து 5  ி.மீ. தூரத்திற்குள்), 

தபாழுதுநபாக்குக் ா  (பிக்னிக் உட்பட) தவளிப்புறத்தில் ஒன்றுகூட இயலும். இது, உடற்பயிற்சிக் ா  

அனுமதிக் ப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு நமைதி மானதாகும். 

 இது அலனவருக்கும் எவ்வளவு  டினமானது என்பலத ோங் ள் புாிந்துத ாள் ிநறாம், அத்துடன் ேீங் ள் தசய்யும் 

அலனத்திற்கும் ேன்றி. 

 

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

