
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வியாழக்கிழமை, 26 ஆகஸ்டு 2021  

தடுப்பூசி ப ாட்டவர்களுக்கு அளிக்கப் டும் புதிய சுதந்திரங்கள்   

பகாவிட் ஒழிக்கும் ைாநில சசயல்திட்டத்துக்கான முதல்  டி    

பகாவிட்-19 இரண்டு தவமை தடுப்பூசிகமளயும் ப ாட்டுக்சகாண்ட நியூ சவுத் பவல்ஸ் 

முழுவதும் உள்ள ைக்களுக்கு, ஆறு ைில்லியன் தடுப்பூசிகள் என்ற இலக்மக நியூ சவுத் 

பவல்ஸ் எட்டிய ிறகு, அடுத்த ைாதம் பைலும் சுதந்திரங்கள் வழங்கப் டும்.    

 

இது சசயல்திட்டத்தின் முதல்  டியாகும். பைலும் 70 ைற்றும் 80 சதவீதம் புதிய தடுப்பூசி 

இலக்குகமள ைாநிலம் எட்டும்ப ாது, தடுப்பூசி ப ாட்டுக் சகாண்டவர்களுக்குக் கூடுதல் 

சுதந்திரங்கள் அடுத்து வரவிருக்கின்றன.    

 

டாக்டர் சகர்ாி சாண்ட் (Dr Kerry Chant) ைற்றும் அவரது குழு, அத்துடன் நியூ சவுத் 

பவல்ஸ் தமலமை ைனநல ைருத்துவர் டாக்டர் முர்பர மரட் (Dr Murray Wright) 

ஆகிபயாருடன் கலந்தாபலாசித்த  ிறகு, பகாவிட்-19 தடுப்பூசி இரண்டு 

தவமைகமளயும் ப ாட்டுக்சகாண்ட வயது வந்பதார்க்குப்  ின்வரும் தனிப் ட்ட 

சுதந்திரங்கள் அனுைதிக்கப் டும்:   

 
சசப்டம் ர் 13, திங்கட்கிழமை அதிகாமல 12.01 முதல்: 

• கவமலக்குாிய உள்ளூர் அரசுப்  குதிகளுக்கு சவளிபய வசிப் வர்களுக்கு, ஒரு 

ந ாின் உள்ளூர் அரசுப்  குதிக்குள்பள (LGA) அல்லது வீட்டிலிருந்து 5 

கி.ை ீ்.க்குள்பள, ஐந்து ந ர்கள் வமர (குழந்மதகள் உட் ட, அமனத்துப் 

ச ாியவர்களும் கட்டாயம் தடுப்பூசி ப ாட்டிருக்க பவண்டும்) சவளிப்புறக் 

கூட்டங்களுக்கு அனுைதிக்கப் டும்.     

• கவமலக்குாிய உள்ளூர் அரசுப்  குதிகளுக்கு உள்பள வசிப் வர்களுக்கு, 

ச ாியவர்கள் அமனவரும் தடுப்பூசிமயப் ப ாட்டுள்ள குடும் ங்கள், 

தற்ப ாதுள்ள விதிமுமறகளுக்குட் ட்டு, (ஊரடங்கு பநரத்துக்கு அப் ால் ஒரு 

ைைி பநரம் ைட்டும் ைற்றும் வீட்டிலிருந்து 5 கி.ை .க்குள்) ச ாழுதுப ாக்கிற்காக 

(உல்லாசப்  யைம் உள் ட) சவளியிடங்களில் ஒன்றுகூடலாம். 

உடற் யிற்சிக்காக அனுைதிக்கப் ட்ட ஒரு ைைிபநரத்துக்கு பைபல இது  கூடுதல் 

பநரைாகும்.    

 

 

 
Gladys Berejiklian 

Premier of NSW 

John Barilaro 
Deputy Premier 

Brad Hazzard 
Minister for Health and Medical Research 

 

MEDIA RELEASE 



ஆறு ைில்லியன் தடுப்பூசி ைருந்து இலக்மக அமடய உதவும் வமகயில், நியூ சவுத் 

பவல்ஸ் முழுவதிலும் உள்ள ைில்லியன் கைக்கான ைக்கள் முன்வந்து தடுப்பூசிமயச் 

சசலுத்திக் சகாண்டதற்காக முதல்வர் கிளாடிஸ் ச சரஜிக்லியன் (Gladys Berejiklian) 

நன்றி சதாிவித்தார். 

 

“தடுப்பூசி ப ாட முன்வரும் ஒவ்சவாரு ந ருக்கும் நாங்கள் ைிகவும் 

நன்றியுமடயவர்களாக இருக்கிபறாம், எசனன்றால் நாம் எவ்வளவு அதிகைாக 

தடுப்பூசிகமளப் ப ாட்டுக் சகாள்கிபறாபைா அவ்வளவு ச க்கிரைாகக் 

கட்டுப் ாடுகமள ந க்கமுடியும்,” என்று திருைதி ச சரஜிக்லியன் கூறினார்.        

 

“சசப்டம் ர் 13 வமரயிலான இந்த முன்சனடுப்புக்காகச் சமூகத்தினாின் 

ச ாறுமைமய நாங்கள்  ாராட்டுகிபறாம், இந்த கூடுதல் பநரைானது தடுப்பூசிகளின் 

தற்ப ாமதய திடீர் அதிகாிப்பு,  யன் ாட்டுக்கு வருவதற்கு உதவிகரைாக இருக்கும்.”       

 
சசயல்திட்டத்தின் ஒரு  குதியாக,  ின்வரும் இலக்குகள் அமடயும்  ட்சத்தில், சுதந்திரங்கள் 
 ின்வருைாறு இருக்கும்:    

• 70 சதவீத முழுமையான தடுப்பூசிகள்: தடுப்பூசி ப ாட்டவர்களுக்கு,  ல்பவறு 

குடும் ம், சதாழில், சமூகம் ைற்றும் ச ாருளாதாரக் கட்டுப் ாடுகள் ந க்கப் டும்.   

• 80 சதவீத முழுமையான தடுப்பூசிகள்: சதாழில், சமூகம் ைற்றும் ச ாருளாதாரம் 

ை தான கட்டுப் ாடுகமள பைலும் தளர்த்துவது.    

பகாவிட்- ாதுகாப் ான வழியில் வைிகங்கமளத் திறந்து, சசயல் டத் தயார்ப் 

 டுத்துவதற்கான பகாட் ாடு – ஆதார நடவடிக்மகயாக, வரவிருக்கும் ைாதங்களில் சில 

வர்த்தக நிமலயங்களில் பசாதமன முயற்சிகமள பைற்சகாள்ளவும் அரசாங்கம் 

ஆராய்ந்து வருகிறது.   

 

இந்த சசயல்திட்டம் சுதந்திரத்துக்கான எங்கள்  ாமத என்றும், அத்துடன் இனிபைலும் 

தடுப்பூசி ப ாடுவதற்கு இது எங்களது ைிகப்ச ாிய தூண்டுபகாலாகும். இதன்மூலம் நாம் 

இயல்பு நிமலக்குத் திரும்  முடியும் என்று துமை முதல்வர் ஜான்  ாாிலாபரா (John 

Barilaro) சதாிவித்தார்.   

 

“இன்று அறிவிக்கப் ட்ட சசயல்திட்டம் ஒரு சதளிவான  ாமதமயக் பகாடிட்டுக் 

காட்டுகிறது. இதில் நியூ சவுத் பவல்ஸ் 70 சதவீதத்மத எட்டும்ப ாது, முழுமையாகத் 

தடுப்பூசி ப ாட்டவர்களுக்குப்  ல்பவறு குடும் ம், சதாழில், சமூகம் ைற்றும் 

ச ாருளாதாரக் கட்டுப் ாடுகள் ந க்கப் டும்,” என்று திரு.  ாாிலாபரா கூறினார். 

 

“அன்புக்குாியவர்களுடன் பசர்ந்து உைவு உட்சகாள்ளுதல், அல்லது நண் ர்களுடன் 

அைர்ந்து குடித்தல் ப ான்ற நிகழ்வுகள் ைிக அருகில் உள்ளன, ஆனால் அது சாத்தியைாக, 

தடுப்பூசி சசலுத்துவதில் நாம் பவகத்மத அதிகாிக்க பவண்டும்.”     

 
 
 



இரண்டு தவமை தடுப்பூசிகள் ைக்கமள ைருத்துவைமனயில் பசர்க்கப் டுவதிலிருந்தும், 

ைரைத்திலிருந்தும்  ாதுகாக்க உதவுவது ைட்டுைல்லாைல், சதாற்றுப்  ரவமலக் 

குமறக்கவும் உதவுகிறது என்று சுகாதார அமைச்சர் ப்ராட் ஹஸார்ட் (Brad Hazzard) 

சதாிவித்தார்.   

 

“இரண்டு தவமை தடுப்பூசிகள், மவரஸ் சதாற்றுப்  ரவமல ஏறக்குமறய 90 சதவீதம் 

ஒட்டுசைாத்தைாகக் குமறப் தற்கு வழிவகுக்கிறது,” திரு. ஹஸார்ட்.     

 

ந ங்கள் பகாவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு முன் திவு சசய்யவில்மல என்றால், தயவுசசய்து கூடிய 

விமரவில் சந்திப்பு ஏற் ாட்டுக்கு முன் திவு சசய்து சகாள்ளவும்.  

 

உங்கள் ‘பகாவிட்-19 தடுப்பூசிக்கான சான்மறப்’ ச ற  ல்பவறு சதாிவுகள் உள்ளன: 

• உங்கள் பகாவிட்-19 டிஜிட்டல் சான்றிதமழ எக்ஸ் ிரஸ்  ிளஸ் சைடிபகர் (Express 
Plus Medicare) மகப்ப சி சசயலி (app) மூலைாகபவா அல்லது myGov வழியாக 
உங்கள் சைடிபகர் இமையக் கைக்கு (Medicare online account) மூலைாகபவா 
 திவிறக்கம் சசய்யவும்.  

o உங்கள் ஆப் ிள் வாலட் (Apple Wallet) அல்லது கூகுள் ப  (Google Pay) -

இல், உங்கள் பகாவிட்-19 டிஜிட்டல் சான்றிதமழ ந ங்கள் பசர்க்கலாம்.   

o பசமவகள் ஆஸ்திபரலியா இமையதளத்தில் (Services Australia website) 

வழிமுமறகள் கிமடக்கும்.   

• உங்களுக்குச் சான்று இமையத்தில் கிமடக்கவில்மல என்றால், உங்களது தடுப்பூசி 

வழங்குநர் உங்கள் பநாய்த்தடுப்பு வரலாறு அறிக்மகமய உங்களுக்காக அச்சிட்டுத் 

தரலாம். 

• ஆஸ்திபரலிய பநாய்த்தடுப்புப்  திபவட்மட (Australian Immunisation Register) 

1800 653 809 என்ற சதாமலப சி எண்ைில் அமழத்து (திங்கள் முதல் சவள்ளி 

வமர காமல 8 ைைி முதல் ைாமல 5 ைைி வமர), உங்கள் அறிக்மகமய 

உங்களுக்கு அனுப்பும் டி பகட்கவும். அது அஞ்சலில் உங்களுக்கு வந்து பசர 14 

நாட்கள் வமர ஆகலாம். 

• ந ங்கள் சைடிபகருக்குத் தகுதியற்றவராக இருந்தால்,  ஆஸ்திபரலிய பநாய்த்தடுப்புப் 

 திபவட்மட (Australian Immunisation Register) அமழத்து, உங்கள் சான்றிதமழ 

உங்களுக்கு அனுப் ச் சசால்லலாம் அல்லது myGov மூலைாகத் தனிப் ட்ட 

சஹல்த்பகர் அமடயாளச் பசமவமயப் (Individual Healthcare Identifiers service 

– IHI service)  யன் டுத்தி உங்கள் பகாவிட்-19 சான்றிதமழ உங்கள் டிஜிட்டல் 

வாலட்டில் பசர்க்கலாம்.  

சை  த்திய தகவல்களுக்கு  ின்வரும் இமையதளத்துக்குச் சசல்லவும்: 

nsw.gov.au/covid-19 
 

MEDIA: Harriet Glenn | Premier | 0409 522 869 
Georgina Kentwell ǀ Deputy Premier ǀ 0427 206 308 

Julie Garvey | Minister Hazzard | 0448 569 746 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof-your-covid-19-vaccinations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#acir
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#acir
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#acir
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#acir
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
http://www.nsw.gov.au/covid-19

