
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வெள்ளிக்கிழமை, 20 ஆகஸ்டு 2021  

தடுப்பூசி இலக்குகமள நநோக்கி நியூ சவுத் நெல்மை எடுத்துச் 

வசல்ல, புதிய போதுகோப்புகள் ைற்றும் உடன்போட்டுச் சட்டங்கள்  

 
வபருகிெரும் வடல்டோ வபருந்வதோற்றுக்குப் பதிலடியோக, நியூ சவுத் நெல்ஸ், சிட்னி 

வபருநகோில் (Greater Sydney) உள்ள தற்நபோமதய முழு அமடப்மப (lockdown) வசப்டம்பர் 

இறுதிெமை நீட்டிக்கும், அத்துடன் ைிகப் வபரும்போலோன எண்ணிக்மகயில் புதிய 

நநோய்த்வதோற்றுகள் நதோன்றி வெளியோகிக் வகோண்டிருக்கும் கெமலக்குோிய உள்ளூர் 

அைசுப் பகுதிகமளக் குறிமெத்து, புதிய ெிதிமுமறகமளயும் அறிமுகப்படுத்தும்.   
 

நியூசவுத் நெல்ஸ் சுகோதோைத்துமறயும், கோெல்துமறயும் இமணந்து வசயலோற்றி, 

வதோற்றுப் பைெமலக் குமறப்பதற்கும், உடன்போட்மட உறுதிவசய்ெதற்கும், 

ைோநிலத்துக்கோன கூடுதல் நகோெிட் கட்டுப்போடுகளின் வதோகுப்மப உருெோக்கியுள்ளன.  
 

கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளுக்கோன (LGAs of concern) கூடுதல் ெிதிமுமறகள்: 

ஆகஸ்டு 23, திங்கட்கிழமை அதிகோமல 12.01 ைணி முதல், பின்ெரும் கூடுதல் ெிதிகள் 

கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளில் ெசிப்பெர்களுக்கும், ெணிகங்களுக்கும் 

வபோருந்தும்:     

• இமளஞர்களின் நடைோட்டத்மதக் குமறக்க உதவும் ெமகயில், இைவு 9 ைணி 

முதல் அதிகோமல 5 ைணி ெமை (அங்கீகோிக்கப்பட்ட வதோழிலோளர்கள், 

அெசைநிமலமை அல்லது ைருத்துெப் பைோைோிப்பு தெிை) ஊைடங்கு உத்தைவு 

பிறப்பிக்கப்படும்;     

• வெளிப்புற உடற்பயிற்சி ஒரு நோமளக்கு ஒரு ைணி நநைம் என 

ெமையறுக்கப்பட்டுள்ளது;    

• வசோடுக்கிப் வபற்றுக்வகோள்ளும் (click and collect) ெணிகம் தெிை பின்ெரும் 

சில்லமற ெணிக ெளோகங்கள் கட்டோயம் மூடப்படநெண்டும்: நதோட்ட 

மையங்கள் ைற்றும் வசடி ெளர்ப்புப் பண்மணகள், அலுெலகப் வபோருட்கள், 

இரும்புச் சோைோன்கள் (hardware) ைற்றும் கட்டுைோனப் வபோருட்கள் (building 

supplies), நிலச் சைனப்படுத்தும் வபோருட்கள் (landscaping material supplies), 

கிைோைப்புறப் வபோருட்கள் (rural supplies), ைற்றும் வசல்லப் பிைோணிக்கோன 

சோைோன்கள் (pet supplies) (ெர்த்தகர்கள் வபோருத்தைோனதோக இருக்கும்  
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பட்சத்தில், கமடகளில் வபோருட்கள் ெோங்க அனுைதிக்கப்படுகிறோர்கள்); ைற்றும்    

• அமனத்து நதர்வுகளும், பிற கல்ெி அல்லது வதோழில்திறன் ெளர்ச்சி 

(professional development) வதோடர்போன வசயல்போடுகள், உயர்நிமலப் பள்ளி 

சோன்றிதழ் படிப்பு (HSC) தெிர்த்து, இமணயத்துக்கு (online) ைோற்றப்படும். 

அைசோங்கம் தனது கல்ெித் திட்டம் குறித்த கூடுதல் தகெல்கமள உோிய நநைத்தில் 

ெழங்கும்.   
 

கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளில் உள்ள பணியிடங்கள் ைற்றும்  

அங்கீகோிக்கப்பட்ட வதோழிலோளர்கள் வதோடர்போகப் பின்ெரும் புதிய கட்டுப்போடுகள் 

அறிமுகப்படுத்தப்படும்:  

• கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளில் ெசிக்கும் அல்லது பணிபுோியும் 
குழந்மதப் பைோைோிப்புத் வதோழிலோளர்கள் ைற்றும் ஊனமுற்நறோர் ஆதைவுத் 
வதோழிலோளர்கள் தங்களுமடய முதல் தடுப்பூசி ைருந்மத ஆகஸ்டு 30-க்குள் 
நபோட்டிருக்க நெண்டும்;   

• கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளுக்கு வெளிநய பணிபுோியும் 

அங்கீகோிக்கப்பட்ட வதோழிலோளர்கள், அெர்களுமடய பணியிடத்தில் ெிமைெோன 

ஆன்டிவென் நசோதமன (rapid antigen testing) வசயல்படுத்தப்பட்டோநலோ 

அல்லது ஆகஸ்டு 30-க்குள் அெர்கள் தங்கள் முதல் தடுப்பூசி ைருந்மதப் 

நபோட்டிருந்தோநலோ ைட்டுநை நெமல வசய்ய அனுைதிக்கப்படுெோர்கள். 

• ஆகஸ்டு 28, சனிக்கிழமை முதல், கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளில் 

உள்ள அங்கீகோிக்கப்பட்ட வதோழிலோளர்கள், அெர்கள் ஓர் அங்கீகோிக்கப்பட்ட 

வதோழிலோளி, அத்துடன் வீட்டிலிருந்து நெமல வசய்ய முடியோது என்று 

சோன்றளிக்கும் ‘நியூ சவுத் நெல்ஸ் நசமெ’ (Service NSW) -இன் அனுைதி 

(permit) ஒன்மற எடுத்துச் வசல்ல நெண்டும்; நைலும்  

• ஆகஸ்டு 28, சனிக்கிழமை முதல், நெமல வசய்யும் நநோக்கங்களுக்கோக, 

கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகளில் நுமழயும் எெரும் ‘நியூ சவுத் நெல்ஸ் 

நசமெ’ (Service NSW) ெழங்கிய அனுைதி ஒன்மறக் கட்டோயம் எடுத்துச் வசல்ல 

நெண்டும்.    

 
 

ஆகஸ்டு 23, திங்கட்கிழமை அதிகோமல 12.01 ைணி முதல், நகண்டர்போி-நபங்ஸ்டவுன் 

(Canterbury-Bankstown), கம்பர்நலண்ட் (Cumberland) ைற்றும் ஃநபர்ஃபீல்டு 

(Fairfield)  உள்ளூர் அைசுப் பகுதிகமளச் (LGAs) நசர்ந்த வதோழிலோளர்கள், தங்கள் 

உள்ளூர் அைசுப் பகுதிக்கு வெளிநய நெமல வசய்ெதற்கு முந்மதய 72 ைணி நநைத்தில் 

நகோெிட்-19 போிநசோதமன வசய்திருந்திருக்கத் நதமெயில்மல.
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நியூ சவுத் நெல்ஸ் கோெல்துமறக்குப் பின்ெருென உள்ளிட்ட, சிறப்பு அதிகோைங்களும் 

ெழங்கப்படும்:  

• நியூ சவுத் நெல்ஸ் சுகோதோைத்துமறயோனது நகோெிட் அபோயத்மத ைதிப்பீடு 

வசய்யும் நெமளயில், கோெல்துமற ஆமணயருக்கு அடுக்குைோடிக் 

குடியிருப்புகமளக் கதெமடப்பு (lockdown) வசய்யும் அதிகோைம்; 

• கோெல்துமற ஆமணயருக்கு ஒரு குடியிருப்பு ெளோகத்மத நகோெிட்-அபோய 

ெளோகம் என்று அறிெிக்கவும்,  அத்துடன் இணக்க நசோதமனகளின் (compliance 

checks) நபோது, அமனத்து ைக்களும் கோெல்துமறயிடம் ஆெைோக மெக்கவும்    

கூடிய அதிகோைம்; 

• ெிதிைீறல் எச்சோிக்மக அறிக்மக ெழங்கப்பட்ட ஒரு நபமை, அெர் குடியிருக்கும் 

இடத்துக்குத் திரும்பும்படி அறிவுறுத்த, கோெல்துமறக்கு அதிகோைங்கள்; ைற்றும்  

• கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் பகுதிக்கு (LGA of concern) வெளியில் இருந்து 

ஒரு நபர் நியோயைோன ஒரு கோைணம் இல்லோைல் கெமலக்குோிய உள்ளூர் அைசுப் 

பகுதியில் இருப்பமதக் கண்டோல், அெர்களுக்கு 1000 டோலர்கள் அபைோதம் 

ெிதிக்கப்படும், அத்துடன் அெர்கள் 14 நோட்களுக்கு வீட்டில் 

தனிமைப்படுத்தப்பட நெண்டும்.   
 

சிட்னி வபருநகருக்கோன (Greater Sydney) கூடுதல் நடெடிக்மககள் (நியூ சவுத் நெல்ஸ் 

பிைோந்தியம் உட்பட, ஆகஸ்டு 28 ெமை) 

ஆகஸ்டு 23, திங்கட்கிழமை அதிகோமல 12.01 ைணி முதல், சிட்னி வபருநகருக்கு (நியூ 

சவுத் நெல்ஸ் பிைோந்தியம் உட்பட, ஆகஸ்டு 28 ெமை) பின்ெரும் கூடுதல் 

ெிதிமுமறகளும் அறிமுகப்படுத்தப்படும்:   

• உடற்பயிற்சி வசய்யும்நபோது தெிை, உங்கள் வீட்டுக்கு வெளிநய இருக்கும்நபோது 

முகக்கெசம் அணிெது கட்டோயைோக இருக்கும். 

 

ஆைம்பகோல குழந்மதப்பருெக் கல்ெி ைற்றும் பைோைோிப்பு நசமெகளில் அநநக 

வதோற்றுநநோய்ப் போதிப்புகள் இருந்திருக்கின்றன, ஆகநெ ைோநிலம் முழுெதிலும் உள்ள 

வபற்நறோர்களும், பைோைோிப்போளர்களும், அந்தச் நசமெகளில் இருக்கநெண்டிய நதமெ 

இருந்தோவலோழிய, தங்கள் குழந்மதகமள வீட்டிநலநய மெத்திருக்குைோறு 

ஊக்குெிக்கப்படுகிறோர்கள். 

 

சைீபத்திய தகெல்களுக்குப் பின்ெரும் இமணயதளத்துக்குச் வசல்லவும்: www.nsw.gov.au/covid-19 
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