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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  291 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றுக் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ல் பதிவா ியுள்ளன.  குறைந்தது 50 நோய்த்ததாற்ைாளர் ள் 

சமூ த்தில் ததாற்றுவிறளவிக் க்கூடியவர் ளா  இருந்துள்ளனர். 

 அடுத்த சில ோட் ளில், அதி  எண்ணிக்ற யிலான நோய்த்ததாற்றுக் றள ோங் ள் எதிர்பார்க் ிநைாம். 

வீட்டிநலநய தங் ி இருக்குமாறும், அத்துடன் பாது ாப்பா  இருக்குமாறும் அறனவறரயும் 

ந ட்டுக்த ாள் ிநைாம்.   

  வறலக் ிடமா , ததன்நமற்கு சிட்னிறயச் நசர்ந்த 60 வயதுப்பிாிவுப் தபண்மணி ஒருவர், பாிதாபமா  

உயிாிழந்துள்ளார். தற்நபாறதய நோய்ப்பரவலின்நபாதான, ந ாவிட் ததாடர்பான இைப்பு ளின் 

எண்ணிக்ற  இப்நபாது 22 ஆ  உள்ளது. 

 நவறலயிடங் ளில் நோய்ப்பரவல் ததாடர்ந்தும் இடம்தபறுவறத எங் ளால்  ாணக்கூடியதா  

இருக் ிைது. ேீங் ள் ஒரு அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிலாளியா  நவறல தசய்யப்நபா ிைீர் ள் என்ைால், 

ேீங் ள் எப்நபாதும் மு க் வசத்றத அணிய நவண்டும் என்பறதயும், அத்துடன் முடிந்தவறர ச  

ஊழியர் ளிடமிருந்து உடல்ாீதியான இறடதவளிறயப் நபண நவண்டும் என்பறதயும் தயவுதசய்து 

ேிறனவில் றவத்துக்த ாள்ளுங் ள். 

 குழந்றதப் பராமாிப்பு றமயங் ளிலும் சில நோய்ப்பரவல் றள ோங் ள்  ாண் ிநைாம்.  வறலக் ிடமான 

உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளில் ேீங் ள் வசிக் ிைீர் ள் என்ைால், உங் ள் குழந்றதறய வீட்டில் 

றவத்திருக்  முடியாவிட்டால் மட்டுநம குழந்றதப் பராமாிப்புக்கு அனுப்பிறவயுங் ள். 

 புதன் ிழறமயன்று 84,000 நபர் தடுப்பூசிறயப் தபற்றுக்த ாண்டனர். எவ்வளவுக்கு அதி மான மக் ள் 

தடுப்பூசிறயப் நபாட்டுக்த ாள் ிைார் நளா, அவ்வளவுக்கு எம்மால் சுதந்திரமா  வாழ முடியும். 18 மற்றும் 

அதற்கு நமற்பட்ட வயதுறடய எவரும் தடுப்பூசிறயப் தபற்றுக்த ாள்ளநவண்டும், அத்துடன் தடுப்பூசித் 

தகுதிச் சாிபார்ப்பிக்கு (Vaccine Eligibility Checker) தசன்நைா, அல்லது ஹாட் டாக் (Hot Doc) என்ை 

வறலத்தளத்றதப் பயன்படுத்திநயா, உங் ளுக்கு அரு ாறமயில்  ிறடக் க்கூடிய முன்பதிவுச் 

சந்திப்பு றளக்  ண்டைியநவண்டும். 

  ான்டர்பாி-பாங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown) உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதியில்தான் 

நோய்த்ததாற்றுக் ள் மி வும் கூடுதலா  அதி ாித்து வரு ின்ைன. அந்த உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதியில் 

(எல்.ஜி.ஏ - LGA) உள்ளவர் ள், மிகுந்த எச்சாிக்ற யுடன் இருக்  நவண்டும். அத்துடன், அறனவரும் 

சாியானவற்றைத்தான் தசய் ிைார் ளா என்பறத உறுதிப்படுத்த, அதி  அளவிலான  ாவல்துறையின் 

ேடமாட்டமும் அங்கு இருக்கும். 

 திங் ட் ிழறம 9 ஆ ஸ்ட் முதல்,  வறலக் ிடமான 8 உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி றளச் நசர்ந்த 

மாணவர் ள் (students from the 8 LGAs of concern), ‘குநடாஸ் வங் ி அரங் த் தடுப்பூசி றமயத்தில்’ 

(Qudos Bank Arena vaccination Centre), ஃறபசர் (Pfizer) தடுப்பூசிறயப் தபைலாம். முன்பதிவுச் சந்திப்பு 

ஒன்றை எவ்வாறு பதிவு தசய்வது என்பது பற்ைி விளக்கும் ஒரு மின்னஞ்சறல மாணவர் ள் தபறுவார் ள். 

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.hotdoc.com.au/
https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/hsc-exam-advice/hsc-student-vaccinations-within-identified-lgas

