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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  262 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றுக் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளன.  குறைந்தது 45 நோய்த்ததாற்ைாளர் ள் 

சமூ த்தில் ததாற்றுவிறளவிக் க்கூடியவர் ளா  இருந்துள்ளனர். 

  வறைக் ிடமான வற யில்,  டந்த ஓர் இரவில் ஐந்து நபர் இைந்துவிட்டார் ள். 3 நபர் 60 

வயதுப்பிாிவிறனச் நசர்ந்தவர் ள், 1 ேபர் 70 வயதுப் பிாிறவச் நசர்ந்தவர்; மற்றும் 1 ேபர் 80 வயதுப் 

பிாிறவச் நசர்ந்தவராவார். 

 அஸ்ரா தசனீக் ா தடுப்பூசியின் தங் ளது இரண்டாவது மருந்தளறவ (நடாஸ்) தபற்றுக்த ாள்வறதத் 

தாமதிக் நவண்டாதமன ஒவ்தவாருவரும் ேிறனவூட்டப்படு ிைார் ள். ேீங் ள் 4-க்கு நமற்பட்ட 

வாரங் ளுக்கு முன்னர் உங் ளது முதைாவது மருந்தளறவ (நடாஸ்) தபற்ைிருந்தால், இப்நபாது உங் ளது 

இரண்டாவது மருந்தளறவப் தபை, தயவுதசய்து பதிவுதசய்து த ாள்ளுங் ள். 

 மத்திய கூட்டிறண அரசாங் த்திடமிருந்து (Federal Government) நமைதி மா  180,000 ஃறபசர் (Pfizer) 

தடுப்பூசி மருந்தளவு றள (நடாஸ் றள) ேியூ சவுத் நவல்ஸ் தபற்றுக்த ாள்ளும். இறவ, அடுத்த இரண்டு 

வாரங் ளில் வந்தறடயும். பிராந்தியங் ள் மற்றும் குைிப்பா க்  வறைக் ிடமான எட்டு உள்ளூர் 

அரசாங் ப் பிரநதசங் ளுக்கு இறவ நேரடியா  அனுப்பிறவக் ப்படும்.  

 ேியூ ாஸில்/ஹன்டர் வலி (Newcastle/Hunter Valley) பிரநதசங் ளில் ந ாவிட்-19 நோய்த்ததாற்றுக் ள் 

பதிவா ியுள்ளன. இன்று மாறை 5 மணியிலிருந்து இந்தப் பிரநதசங் ள், ஒரு வாரத்திற்கு முடக்  ேிறைக்கு 

(lockdown) உள்ளாகும். 

 ஆர்மிநடல் (Armidale) மற்றும் டநபா (Dubbo) பகுதி ளில் உள்ள  ழிவு ேீாில்,  வறைக் ிடமான 

அளவு ளில் நோய்க் ிருமி ள்  ண்டைியப்பட்டுள்ளன.  மக் ள் தாமா  முன்வந்து ந ாவிட்-19க் ான 

பாிநசாதறனறயச் தசய்துத ாள்ளுமாறு (get tested) வலியுறுத்தப்படு ின்ைனர். 

 ததாற்றுத் தடம் அைிபவர் ஒருவர் (contact tracer) உங் றளத் ததாடர்புத ாண்டால், நோய்ப்பரவலின் 

ததாடர்ச்சிறயக்  ண்டைிய, அத்துடன் நமைதி மான ததாற்றுக் றளத் தடுக் , ேீங் ள் திைந்த மனதுடன் 

நேர்றமயா  அவருக்கு உதவநவண்டும். 

 ோம் அறனவரும்  டினமா  உறழத்தால், ஆ ஸ்ட் மாத இறுதியில், 6 மில்லியன் தடுப்பூசி றள 

விேிநயா ிக்கும் இைக்ற  எம்மால் அறடயமுடியும். 18 மற்றும் அதற்கு நமற்பட்ட வயதினர், தடுப்பூசிறயப் 

தபற்றுக்த ாள்வது பற்ைிக்  ட்டாயமா  சிந்திக்  நவண்டும், அத்துடன் அவர் ளது தடுப்பு மருந்து 

வழங்குேருடன் நபசநவண்டும்.  ேீங் ள் தடுப்பூசித் தகுதிச் சாிபார்ப்பிக்கு (Vaccine Eligibility Checker), 

அல்ைது ஹாட் டாக்-க்கு (Hot Doc), அல்ைது nsw.gov.au என்ை வறைத்தளத்திற்குச் தசன்று, உங் ளுக்கு 

அரு ாறமயில்  ிறடக் க்கூடிய முன்பதிவுச் சந்திப்பு றளக்  ண்டைியைாம். 
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