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u தடுப்பூசியின் விகிதத்ததப் ப ொறுத்தவதை, ஒரு மருந்தளதவப் ப றுவதில் 86.2%-ஐயும், இைண்டு 

மருந்தளவுகதளயும் ப ற்றுக்பகொள்வதில் 61.7%-ஐயும், நியூ சவுத் வவல்ஸ் தற்வ ொது எட்டியுள்ளது. 

அத்துடன், 12-15 வயதுதடவயொொில் 44.5% ஆவ ொர் ஏற்க வவ தடுப்பூசிதயப் ப ற்றுள்ள ர். 

u தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொள்ள முன் வந்த உங்கள் அத வருக்கும் ம மொர்ந்த நன்றி. நொங்கள் எமது 

70% இைட்தடத் தடுப்பூசி மருந்தளவு இலக்தக பநருங்கி வருகிவறொம், அத்துடன் அடுத்த வொை 

இறுதியளவில், தடுப்பூசியின் முதல் மருந்தளதவப் ப றுவதில் 90%-ஐ எட்டுவவொம் என்ற நம் ிக்தக 

எமக்கு உள்ளது. 

u எவ்வளவு விதைவொக இயலுவமொ அவ்வளவு விதைவொக, உங்கள் தடுப்பூசிக்கு nsw.gov.au-இல் 

தயவுபசய்து  திவுபசய்து, தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொள்ள ஒருவருக்பகொருவர் உதவுங்கள். நொங்கள் 

எவதையும்  ின் ொல் விட்டுச்பசல்ல விரும் வில்தல. 

u வநற்று இைவு 8 மணிக்கு முன் ைொ  24 மணி வநைத்தில், 863 வ ர் உள்ளூர் வகொவிட்-19 

வநொய்த்பதொற்றொல் பீடிக்கப் ட்டுள்ள ர்.  ொிதொ கைமொக, 15 வ ர் உயிொிழந்துள்ள ர். இவர்களில் 9 

வ ர் தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டிருக்கவில்தல.  

u வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் அதிகொிப் தத அல்லது மருத்துவமத யில் ந ர்கள் வசர்க்கப் டுதல் 

அதிகொிப் தத நொம் கொணொமல் இருப் தத உறுதிபசய்ய, 70%-க்கும் 80%-க்கும் இதடயில், இன்னும் 

கூடுதலொ  அளவு எச்சொிக்தகதய நொங்கள்  ிதைவயொகிக்க வவண்டும். 

u  ைந்த சிட் ி (Greater Sydney) முழுவதும் வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் குதறந்துவருவதத நொங்கள் 

கண்டுள்வளொம், ஆ ொல் துைதிஷ்டவசமொக,  ிைொந்தியங்களில் வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் அதிகொித்து 

வருகிறொர்கள். தயவுபசய்து பதொடர்ந்தும் வநொயறிகுறிகதளக்  கண்கொணியுங்கள், ப ொதுச் சுகொதொை 

ஆவலொசத க்குக் கவ ம் பசலுத்துங்கள் மற்றும்  ொிவசொதத தயச் பசய்துபகொள்ள முன் வொருங்கள். 

உங்கள்  குதியில் உள்ள கட்டுப் ொடுகதள அறிந்துதவத்திருப் ததத் தயவுபசய்து உறுதிப் டுத்திக் 

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

u கிொீவ க்கர் (Greenacre), பமொிலொண்ட்ஸ் (Merrylands), கில்ட்ஃவ ொர்ட் (Guildford), யகூ ொ (Yagoona), 

 ிளொக்டவுன் (Blacktown), மின்வடொ (Minto) ஆகியதவவய பதொடர்ந்தும் சிட் ியின் கவதலக்கிடமொ  

புறநகர்ப்  குதிகளொக உள்ள . இல்லவைொ வ ொல்வேவன் (Illawarra Shoalhaven)  ிைொந்தியம், 

மவுண்ட் ட்ரூயிட் (Mount Druitt) மற்றும் ஓ ர்ன் (Auburn) ஆகிய  குதிகள்  ற்றியும் நொங்கள் கவதல 

பகொண்டுள்வளொம். 

u அக்வடொ ர் 11 முதல், முதிவயொர்  ைொமொிப்பு இல்லங்களில் உள்ள குடியிருப் ொளர்களொல், ஒரு நொதளக்கு 

இைண்டு முழுதமயொகத் தடுப்பூசி வ ொடப் ட்ட  ொர்தவயொளர்கதள வைவவற்க இயலும். 

u 'நியூ சவுத் வவல்ஸ் பேல்த்' (NSW Health) மற்றும் மத்திய அைசின் சுகொதொைத் துதற (Federal 

Government Department of Health) வ ொன்ற நம் கமொ  மூலங்களில் இருந்து, உங்கள் சுகொதொை 

ஆவலொசத தயத் தயவுபசய்து ப ற்றுக்பகொள்ளவும். 

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

