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u தடுப்பூசியின் விகிதத்ததப் ப ொறுத்தவதை, ஒரு மருந்தளதவப் ப றுவதில் 86.7%-ஐயும், இைண்டு 

மருந்தளவுகதளயும் ப ற்றுக்பகொள்வதில் 62.79%-ஐயும், நியூ சவுத் வவல்ஸ் தற்வ ொது எட்டியுள்ளது. 

அத்துடன், 12-15 வயதுதடவயொொில் 47.6% ஆவ ொர் தடுப்பூசிதயப் ப ற்றுக்பகொண்டுள்ள ர். 

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

70% இைட்தடத் தடுப்பூசி மருந்தளவு இலக்தக அதடந்துவிடுவவொம், அத்துடன் திங்கட்கிழதம 11 

அக்வடொ ர் அளவில் சில கட்டுப் ொடுகதள நீக்குவவொம். 

u 12 மற்றும் அதற்கு வமற் ட்ட வயதுதடய எவரும், இப்வ ொது ஃத சர் (Pfizer) அல்லது பமொவடர் ொ 

(Moderna) தடுப்பூசிதயப் ப றலொம். இதன் அர்த்தம் என் பவன்றொல், 60 மற்றும் அதற்கு வமற் ட்ட 

வயதுதடயவர்கள், அங்கீகொிக்கப் ட்ட மூன்று தடுப்பூசிகளில் ஒன்தறத் பதொிவு பசய்யலொம் - ஃத சர் 

(Pfizer), பமொவடர் ொ (Moderna) மற்றும் அஸ்ட்ைொபச ீக்கொ (AstraZeneca). எவ்வளவு விதைவொக 

இயலுவமொ அவ்வளவு விதைவொக, உங்கள் தடுப்பூசிக்கு nsw.gov.au-இல் தயவுபசய்து  திவு 

பசய்யுங்கள். நியூ சவுத் வவல்ஸ் முழுவதும் முன் திவுச் சந்திப்புகள் கிதடக்கின்ற . தயவுபசய்து 

கொத்திருக்க வவண்டொம். 

u எதிர் ொர்த்ததத விட ஒரு வொைம் முன் தொகவவ  ொடசொதலகள் மீளத்திறக்கப் டும். பவவ்வவறு 

 டிமுதறகதளக்பகொண்ட ஒரு அணுகுமுதறயொ து பதொடர்ந்தும் நதடமுதறயில் இருக்கும்.  ொடசொதல 

ஒன்றில் வநொய்த்பதொற்று ஒருவருக்கு ஏற் ட்டொல் என்  பசய்வது என் து  ற்றி நொங்கள் ஆவலொசத  

வழங்குவவொம். 

u வநற்று இைவு 8 மணிக்கு முன் ைொ  24 மணி வநைத்தில், 941 வ ர் உள்ளூர் வகொவிட்-19 

வநொய்த்பதொற்றொல் பீடிக்கப் ட்டுள்ள ர். கவதலக்கிடமொக, 6 வ ர் உயிொிழந்துள்ள ர்.  

u வமற்கு மற்றும் பதன்வமற்கு சிட் ியில் வநொய்த்பதொற்றொளர்கள் குதறந்துவருவததக் கண்டு நொங்கள் 

மகிழ்ச்சியதடகிவறொம், ஆ ொல் திருப்தி அதடவதற்கொ  வநைம் இதுவல்ல. தயவுபசய்து பதொடர்ந்தும் 

வநொயறிகுறிகதளக் கண்கொணித்து,  ொிவசொதத தயச் பசய்துபகொள்ள வைவும். உங்கள்  குதியில் உள்ள 

கட்டுப் ொடுகதள அறிந்துதவத்திருப் ததத் தயவுபசய்து உறுதிப் டுத்திக் பகொள்ளுங்கள்: 

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

u பமொிலொண்ட்ஸ் (Merrylands),  ொங்க்ஸ்டவுன் (Bankstown), லூமியொ (Leumeah), ொீவ்ஸ் ி (Revesby), 

ஃவ ர்ஃபீல்ட் (Fairfield), வூட்ப ொி (Woodberry), மவுண்ட் ட்ரூயிட் (Mount Druitt), லிவர்பூல் (Liverpool), 

யு ொண்டர்ைொ (Unanderra) மற்றும் யகூ ொ (Yagoona) ஆகியதவவய கவதலக்கிடமொ  புறநகர்ப் 

 குதிகள் ஆகும். ஒவ்பவொருவரும்  ொிவசொதத தயச் பசய்துபகொள்ள வருவதும், தடுப்பூசிதயப் 

வ ொட்டுக்பகொள்ள இந்த வொய்ப்த ப்  யன் டுத்துவதும் முக்கியம் ஆகும். 16-39 வயதுதடயவர்கள் 

இப்வ ொது தடுப்பூசிதயப் வ ொட்டுக்பகொள்வது மிகவும் அவசியம், ஏப ன்றொல் நீங்கள்தொன் 

ததலமுதறகதள இதணப் வர்களொக உள்ளீர்கள். 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
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u கழிவுநீொில் வநொய்க்கிருமிகள் வநர்மதறயொகக் கண்டறியப் ட்டுள்ள  குதிகள் குறித்து நொங்கள் 

கவதலபகொண்டுள்வளொம். கன்ப டொ (Gunnedah), ட்வீட் (Tweed),  ொவ ொைொ  ொயிண்ட் (Banora 

Point), சவுத் கிைொஃப்டன் (South Grafton), குல்பகொங் (Gulgong), வடர்டன் (Dareton) மற்றும் பமொருயொ 

(Moruya) ஆகிய இடங்களில் உள்ளவர்கதள, வநொயறிகுறிகள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்குமொறும், 

 ொிவசொதத தயச் பசய்துபகொள்ள முன் வருமொறும் நொங்கள் ஊக்குவிக்கிவறொம். 

u எங்கள் மீள் திறப்புத் திகதியொ து பநருங்கிவருகிறது, அத்துடன் நியூ சவுத் வவல்ஸ்-இல் மிகவும் 

 ிைகொசமொ பதொரு வகொதடக்கொலத்தத எம்மொல் எதிர்வநொக்க இயலும். 


