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 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  283 புதிய ந ாவிட்-19 உள்ளூர் 

நோய்த்ததாற்றுக் ள் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-ல் பதிவா ியுள்ளன.  குறைந்தது 64 நோய்த்ததாற்ைாளர் ள் 

சமூ த்தில் ததாற்றுவிறளவிக் க்கூடியவர் ளா  இருந்துள்ளனர். 

 டாம்நவர்த் (Tamworth) உள்ளூர் அரசாங் த் பகுதிக்கு, இன்று மாறை 5 மணி முதல் தசவ்வாய்க் ிழறம 

ஆ ஸ்ட் 17 வறர, வீட்டிநைநய தங் ியிருக்  நவண்டும் என்ை உத்தரவு ள் அைிமு ப்படுத்தப்படும். 

 விதிமுறை ளுக் ான விதிவிைக்கு றள ோடிச்தசல்ைாமல், விதிமுறை ளுக்கு ஏற்ப ேடந்துத ாள்வறத 

உறுதிப்படுத்துமாறு ோங் ள் மக் றளக் ந ட்டுக்த ாள் ிநைாம். அவ்வாறு தசய்தால், நமைதி மான 

ந ாவிட்-19 நோய்த்ததாற்றுக் றள சமூ த்தில் ோம்  ாணமாட்நடாம். 

 றபரன் (Byron) பகுதியில்  டந்த இரவில் ஒரு நோய்த்ததாற்று அைிவிக் ப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதியில் 

உள்ள அறனவரும் உடனடியா த் தனிறமப்படுத்தறை நமற்த ாள்ளநவண்டும், அத்துடன் இநைசான 

அைிகுைி றளக் த ாண்டிருந்தாலும்கூட  ந ாவிட்-19 பாிநசாதறனக்கு உட்பட நவண்டும். 

 சமீபத்திய ோட் ளில், சமூ  நோய்ப்பரவல் அதி ாித்ததன்  ாரணமா , தபன்ாித் (Penrith) உள்ளூர் 

அரசாங் ப் பகுதியில் (எல்.ஜி.ஏ - LGA) உள்ள 12 புைே ர்ப் பகுதி ள், முன்நப அறடயாளம்  ாணப்பட்ட 8 

உள்ளூர் அரசாங் ப் பகுதி ளுடன்,  வறைக் ிடமான பகுதி ள் என்ை பட்டியலில் நசர்க் ப்பட்டுள்ளன, 

அத்துடன் இப் பகுதி ள் நமைதி மா க் கூடுதல்  ட்டுப்பாடு றளயும் த ாண்டுள்ளன.  ாதடன்ஸ் 

(Caddens),  ிளயர்தமான்ட் தமநடாஸ் (Claremont Meadows), த ாலிடன் (Colyton), எர்ஸ் ின் பார்க் 

(Erskine Park), த ம்ப்ஸ் க்ாீக் (Kemps Creek),  ிங்ஸ்வூட் (Kingswood), தமௌண்ட் தவர்னன் (Mount 

Vernon), நோர்த் தசயின்ட் நமாிஸ் (North St Marys), ஓர்ச்சார்ட் ஹில்ஸ் (Orchard Hills), ஒக்ஸ்லி  பார்க் 

(Oxley Park), தசயின்ட்  ிளயர் (St Clair) மற்றும் தசயின்ட் நமாிஸ் (St Mary’s) ஆ ியறவநய இந்தப் 

புைே ர்ப் பகுதி ள் ஆகும். 

 இந்தப் புைே ர்ப் பகுதி ளில் உள்ள மக் ள், தங் ள் வீட்டிலிருந்து 5  ி.மீ. தூரத்திற்குள் மட்டுநம உணவு 

அல்ைது பிை தபாருட் ள் மற்றும் நசறவ ள் நபான்ைவற்றைப் தபை நவண்டும், அத்துடன் 

உடற்பயிற்சிறயச் தசய்யநவண்டும். ேீங் ள் ஒரு அங் ீ ாிக் ப்பட்ட ததாழிைாளியா  இல்ைாவிட்டால், 

நவறைக் ா  மற்ை பகுதி ளுக்கு உங் ளால் பிரயாணம் தசய்ய முடியாது. நமைதி க்  ட்டுப்பாடு ளின் 

முழு விவரங் ள், www.nsw.gov.au என்ை இறணப்பில்  ிறடக் ின்ைன. 

 தயவுதசய்து தடுப்பூசிறயப் நபாட்டுக்த ாள்ளுங் ள் - ந ாவிட்-19  ாரணமா  ேீங் ள் மருத்துவமறனயில் 

நசர்க் ப்படும் அபாயத்றதயும், உயிாிழக்கும் அபாயத்றதயும் தடுப்பூசி குறைக் ிைது. அத்துடன், உங் ள் 

அன்புக்குாியவர் ளுக்கு நோய்த்ததாற்றுப் பரவுவதற் ான வாய்ப்றபயும் இது குறைக் ிைது. 

 தடல்டா திாிபு நோய்க் ிருமியானது, மி வும் எளிதா  ஒரு ேபாிடமிருந்து இன்தனாருவருக்குப் பரவு ிைது. 

உங் ள் வீட்டில் உள்ள ஒருவருக்கு ந ாவிட்-19 வந்தால், ேீங் ள் அறனவரும் அநே மா  அந்த 

நோய்த்ததாற்றைப் தபற்றுக்த ாள்வீர் ள். ேீங் ள் முன்கூட்டிநய பாிநசாதறனக்குள்ளா ி, சாியான 

முறையில் தனிறமப்படுத்திக்த ாள்வது முக் ியம். 
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