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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  1,290 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ேியூ 

சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர். துரதிஷ்டவசமா , பிராந்திய ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் இடம்தபற்ற 

முதலாவது உயிாிழப்பு உட்பட, ோன்கு நபர் உயிாிழந்துள்ளனர். 

 ோங் ள் இப்நபாது 6.8 மில்லியன் தடுப்பூசி ளள எட்டியுள்நளாம், அத்துடன் மக் ள் ததாள யில் சுமார் 66% 

ஆநனார் தமது முதலாவது தடுப்பூசி மருந்தளளவப் தபற்றுள்ளனர். இது சிறப்பான விடயம் ஆகும். 

நோய்த்ததாற்றுப் பரவுவளதக் குளறக் வும், மருத்துவமளனயில் அனுமதிக் ப்படும் வி ிதத்ளதக் குளறக் வும் 

தடுப்பூசிநய சிறந்த வழியாகும். உங் ளது தடுப்பூசிளய ேீங் ள் இன்னும் தபற்றுக்த ாள்ளவில்ளல என்றால், 

தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் அவசரமா  முன்பதிவு தசய்துத ாள்ளுங் ள். 

 நமற்கு சிட்னி (West Sydney) மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னி (South West Sydney) ஆ ிய  பகுதி ள், ததாடர்ந்தும் 

80%-க்கும் அதி மான நோய்த்ததாற்றாளர் ளளக் த ாண்டுள்ளன. உங் ள் பகுதியில் உள்ள தபாதுமுடக்  

விதிமுளற ளள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துளவத்திருப்பளத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள், அத்துடன் 

தயவுதசய்து அறிவுளர ளளப் பின்பற்றுங் ள்.  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), தமாிநலண்ட்ஸ் (Merrylands), ஓபர்ன் 

(Auburn),  ிாீநனக் ர் (Greenacre), யாகூனா (Yagoona), பஞ்ச்தபௌல் (Punchbowl), பிளாக்டவுன் (Blacktown) 

மற்றும் இவற்ளறச் சுற்றியுள்ள புறே ர்ப் பகுதி ள், மி வும்  வளல ிடமான பகுதி ளுள் அடங்கு ின்றன. 

தயவுதசய்து மி வும்  வனமா  இருங் ள். 

 ரான்ட்விக் (Randwick), ராய்ட் (Ryde), தமநடாபாங்க் (Meadowbank) மற்றும் மாிக்வில் (Marrickville) நபான்ற 

அண்ளமயிலுள்ள உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளிலும் (LGAs), உட்புற நமற்கு (Inner West) புறே ர்ப் 

பகுதி ளிலும்கூட நோய்த்ததாற்றாளர் ளள எம்மால்  ாணக்கூடியதா  இருக் ிறது. மு க் வசம் அணிவது 

மற்றும் உடல் ாீதியான இளடதவளிளயப் நபணுவது குறித்து  வனமா  இருங் ள். 

 நமற்கு ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் ததாடர்ந்தும் உருவா ி வரு ின்றனர். ததாடர்புபடாத 

நோய்த்ததாற்றுக் ளளப் பற்றி ோங் ள்  வளலத ாண்டுள்நளாம். 

 உங் ளுக்கு இநலசான அறிகுறி ள் இருந்தாநலா, அல்லது நோய்த்ததாற்றாளர் ஒருவருடன் ேீங் ள் 

ததாடர்புபட்டு இருந்திருந்தாநலா, தயவுதசய்து பாிநசாதளனளயச் தசய்துத ாள்ளத் தயங்  நவண்டாம். ேீங் ள் 

 வளலக் ிடமான ஒரு உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதியில் வசிக் ிறீர் ள் என்றால், $320 test and isolate payment-க்கு 

ேீங் ள் தகுதி தபறக்கூடும். 

 எமது பாது ாப்பு முன்னரங்குப் பணியாளர் ள் மற்றும் ஆதரவு ஊழியர் ள் தசய்யும் நவளலக்கு, அவர் ள் 

அளனவருக்கும் ேன்றி. 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment

