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நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஹெல்த்-இலிருந்துேரும் 2021 ஆகஸ்ட் 31-க்கான வகாேிட்-19 பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் 

 

 வநற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிவநரத்தில்,  1,164 வகாேிட்-19 உள்ளூர் வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள் 

நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் பதிோகியுள்ளனர். கேலைக்கிடமாக, மூன்று வபர் இறந்துள்ளனர், அத்துடன் இந்த 

வநாய்ப்பரேலின்வபாது உயிாிழந்த ஹமாத்த உயிர்கள் 96 ஆக உயர்ந்துள்ளன. 

 ேயதுேந்வதாாின் மக்கள் ஹதாலகயில், 67% ஆவனார் தமது முதைாேது தடுப்பூசி மருந்தளலேப் 

ஹபற்றுள்ளனர். நாம் எவ்ேளவு ேிலரோக இயலுவமா அவ்ேளவு ேிலரோக 70% மற்றும் 80% ஆகிய 

வீதங்கலள அலடய வேண்டும். நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் உள்ள மக்கள் தடுப்பூசிலயப் 

வபாட்டுக்ஹகாண்டிருப்பதால், நாங்கள் எதிர்பார்த்தலத ேிட வேகமாக எங்கள் இைக்லக ஹநருங்கி 

ேருகிவறாம். 

 எங்கள் தடுப்பூசிக்கான இைக்குகலள அலடேது, நாம் ஒன்றாக முன்வனறவும், குடும்பத்தினர் மற்றும் 

நண்பர்கலளச் சந்திக்கவும், எங்கள் சமூகங்கலள முடக்கத்திலிருந்து திறந்து மீண்டும் வேலைக்குச் ஹசல்ைவும் 

எமக்கு உதவும். உங்களது தடுப்பூசிலய நீங்கள் இன்னும் ஹபற்றுக்ஹகாள்ளேில்லை என்றால், தயவுஹசய்து 

nsw.gov.au-இல் அேசரமாக முன்பதிவு ஹசய்துஹகாள்ளுங்கள். 

 ஹபரும்பாைான புதிய வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள், வமற்கு சிட்னி (West Sydney) மற்றும் ஹதன்வமற்கு சிட்னி 

(South West Sydney) ஆகிய  பகுதிகளில்தான் உள்ளனர். உங்கள் பகுதியில் உள்ள ஹபாதுமுடக்க 

ேிதிமுலறகலள (lockdown rules) நீங்கள் அறிந்துலேத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் ஹகாள்ளுங்கள், 

அத்துடன் தயவுஹசய்து அறிவுலரகலளப் பின்பற்றுங்கள். கில்ட்ஃவபார்ட் (Guildford), ஹமாிவைண்ட்ஸ் 

(Merrylands), ஓபர்ன் (Auburn), கிாீவனக்கர் (Greenacre), பாங்ஸ்டவுன் (Bankstown), பிளாக்டவுன் 

(Blacktown) மற்றும் இேற்லறச் சுற்றியுள்ள புறநகர்ப் பகுதிகள், மிகவும் கேலைகிடமான பகுதிகளுள் 

அடங்குகின்றன. இந்தப் பகுதிகளில், தடுப்பூசிலயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ளும் ேிகிதங்கலள அதிகாிப்பது மிகவும் 

முக்கியம். 

 சிட்னியின் ேடவமற்குப் பகுதியில் உள்ள, பார்க்லி சீர்திருத்த லமயத்தில் (Parklea Correctional Centre) 

ஏற்பட்டுள்ள வநாய்த்ஹதாற்றுப்பரேலுக்கு நாங்கள் முகம்ஹகாடுத்துள்வளாம். சீர்திருத்த வசலேகளுடன் 

ஹநருக்கமாக நாங்கள் பணியாற்றி ேருகிவறாம், தடுப்பூசியானது படிப்படியாக ேழங்கப்பட்டுக் 

ஹகாண்டிருக்கிறது, அத்துடன் பணியாளர்கள் மற்றும் லகதிகலள பாதுகாப்பாக லேத்திருக்க எங்கள் 

முயற்சிகலள நாங்கள் இரட்டிப்பாக்குவோம். 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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 வமற்கு நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் 54 புதிய வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள் உருோகியுள்ளனர், அத்துடன் 

ஹதாலைேிலுள்ள வமற்கு நியூ சவுத் வேல்ஸ் (Far West NSW), இல்ைேரா வ ால்வெேன் உள்ளூர் சுகாதார 

மாேட்டம் (llawarra Shoalhaven LHD), ெண்டர் நியூ இங்ைண்ட் உள்ளூர் சுகாதார மாேட்டம் (Hunter New 

England LHD), மத்திய கலரவயார உள்ளூர் சுகாதார மாேட்டம் (Central Coast LHD) மற்றும் ஹதற்கு நியூ சவுத் 

வேல்ஸ் உள்ளூர் சுகாதார மாேட்டம் (Southern NSW LHD) ஆகிய இடங்களிலும் வநாய்த்ஹதாற்றாளர்கள் 

உள்ளனர். கிராமப்புற நியூ சவுத் வேல்ஸ்-இல் தடுப்பூசிலயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ளும் ேிகிதமானது ஹதாடர்ந்தும் 

அதிகாித்து ேருகிறது. 

 வநற்று பாிவசாதலனலயச் ஹசய்துஹகாள்ள முன் ேந்த 130,000-க்கும் அதிகமாவனாருக்கு நன்றி. உங்களுக்கு 

இவைசான அறிகுறிகள் இருந்தாவைா, அல்ைது வநாய்த்ஹதாற்றாளர் ஒருேருடன் நீங்கள் ஹதாடர்புபட்டு 

இருந்திருந்தாவைா, தயவுஹசய்து பாிவசாதலனலயச் ஹசய்துஹகாள்ளத் தயங்க வேண்டாம். 

 பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய வநாயாளிகளுக்கு ஆதரேளிப்பவதாடு, எங்கலளப் பாதுகாப்பாக லேத்திருக்க 

பணியாற்றிேரும் அலனத்து முன்னரங்குப் பணியாளர்களுக்கும், சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் நன்றி. இதில் 

நாம் அலனேரும் ஒருமித்து உள்வளாம், அத்துடன் தடுப்பூசிலயப் வபாட்டுக்ஹகாள்ேதன் மூைம் அேர்களுக்கு 

நாம் ஆதரேளிக்க வேண்டும். எங்கள் ஹசயல்கள் ஒரு ேித்தியாசத்லத ஏற்படுத்தக்கூடியலே. 


