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MEDIA RELEASE 

 
வியாழக்கிழமை, 7 அக்ட ாபர் 2021 

ைீண்டும் திறப்பதற்கான பாமதயில் நியூ சவுத் டவல்ஸ்  

70 சதவிகிதம் இரட்ம  தடுப்பூசி இலக்மக அரசு க ந்துவிட் தால், ைீண்டும் திறப்பதற்கான 

முதல் ந வடிக்மககமை நியூ சவுத் டவல்ஸ் எடுக்கும். 

 

முதல் தடுப்பூசி மைல் கல்மல (milestone) எட்டியுள்ை நிமலயில், ைீண்டும் திறக்கும் நியூ சவுத் 

டவல்ஸின் சசயல்திட் த்தின் (Roadmap) ஒரு பகுதியாக, நியூ சவுத் டவல்ஸ் அரசாங்கம் 

பல்டவறு கட்டுப்பாடுகமைத் தைர்த்துகிறது, இது அடுத்த திங்கட்கிழமை, அக்ட ாபர் 11 -ஆம் 

டததி முதல், முழுமையாகத் தடுப்பூசி டபாட்டுள்ை சபாிடயார்களுக்கு அதிக சுதந்திரத்மத 

அனுபவிக்க அனுைதிக்கும். 
 

70 சதவிகித சசயல்திட் த்தின் (Roadmap) ைாற்றங்கள் (12 வயது ைற்றும் அதற்குட்பட்  

குழந்மதகமைக் கணக்கில் டசர்க்காைல்) 10 பார்மவயாைர்கள் வமர ஒரு வீட்டுக்குள் 

அனுைதிக்கும் (முன்பு ஐந்து), சவைிப்புறக் கூட் ங்களுக்கான உயர்ந்த பட்ச 

எண்ணிக்மகமய 30 டபருக்கு உயர்த்தும் (முன்பு 20), ைற்றும் திருைணங்கள் ைற்றும் இறுதிச் 

ச ங்குகளுக்கான உயர்ந்த பட்ச எண்ணிக்மகமய 100 டபர் என அதிகாிக்கும் (முன்பு 50).   

 

நீச்சல் பா ங்கள் (swimming lessons), குழுப் பயிற்சி (squad training), சுற்று நீச்சல் (lap 

swimming) ைற்றும் ைறுவாழ்வு ந வடிக்மககளுக்காக உள்ைரங்கு நீச்சல் குைங்கள் ைீண்டும் 

திறக்கப்படும். 
 

80 சதவிகித இரட்ம த் தடுப்பூசித் த ங்கமல அரசு தாண்டி, அதற்குப் பின்வரும் 

திங்கட்கிழமை, டைலும் கட்டுப்பாடுகள் தைர்த்தப்படும், அப்டபாது (12 வயது ைற்றும் 

அதற்குட்பட்  குழந்மதகள் தவிர்த்து) 20 பார்மவயாைர்கள் வமர ஒரு வீட்டுக்குள் 

இருக்கலாம் (முன்பு 10), ைற்றும் 50 நபர்கள் வமர சவைியி த்தில் கூட் ம் கூ  

அனுைதிக்கப்படுவர் (முன்பு 20). 

 

கட்டுப்படுத்தப்பட்  ைற்றும் அனுைதிச் சீட்டு ன் கூடிய சவைிப்புற நிகழ்வுகைில் 3,000 டபர் 

வமர (முன்பு 500) கலந்து சகாள்ை அனுைதிக்கப்படுவார்கள், உட்கார்ந்து குடிப்பதற்கு 

ைட்டுடை இரவு விடுதிகள் ைீண்டும் திறக்க அனுைதிக்கப்படும் (ந னம் கிம யாது), ைற்றும் 

அலுவலக கட்டி ங்கைில் இனிடைல் முகக்கவசங்கள் டதமவயில்மல. 70 ைற்றும் 80 

சதவிகிதத்தில் அமனத்து சசயல்திட் த்தின் (Roadmap) சுதந்திரங்களும் முழுமையாகத் 

தடுப்பூசி டபா ப்பட் வர்களுக்கு ைட்டுடை சதா ரும். 



 

 

அமனத்துப் பள்ைி ைாணவர்களும் இப்டபாது அக்ட ாபர் 25 -ஆம் டததி வாக்கில், பல்டவறு 

டகாவிட்-பாதுகாப்பு (COVID-safe) ந வடிக்மககளு ன் பள்ைி வைாகக் கற்றலுக்குத் (on site 

learning) திரும்புவார்கள், பள்ைித் திட் த்திற்குத் திரும்புவதற்கான இரண் ாவது ைற்றும் 

மூன்றாவது நிமலகள் தற்டபாது இமணந்துள்ைன. ைழமலயர் பள்ைி, 1 -ஆம் ஆண்டு ைற்றும் 

12 -ஆம் ஆண்டு ைாணவர்கள் அக்ட ாபர் 18 -ஆம் டததியன்று டநருக்கு டநர் கற்றலுக்குத் 

(face to face learning) திரும்புவார்கள், ைற்ற அமனத்து ஆண்டு ைாணவர்களும் ஒரு வாரம் 

கழித்து அக்ட ாபர் 25  ஆம் டததியன்று திரும்புவார்கள். 

 

வாழ்க்மக விமரவில் இயல்பு நிமலக்கு திரும்ப இயல்பறிவு (common-sense) ைாற்றங்கள் 

உதவிடும் என்று முதல்வர் ச ாைினிக் சபடராட்ச ட் (Dominic Perrottet) கூறினார். 

 

“வாழ்க்மக இயல்பு நிமலக்கு திரும்புவதற்கான திறவுடகால் தடுப்பூசிகைாகும், இன்மறய 

ைாற்றங்கள், குடும்பம் ைற்றும் நண்பர்கமை ைீண்டும் இமணக்க உதவிடும், குழந்மதகள் 

ைீண்டும் பள்ைிக்குச் சசல்ல உதவிடும், அத்து ன் வணிகங்கள் ைீண்டும் எழும்பி, 

விமரவாகவும் இயங்குவதற்கும் உதவிடும்," என்று திரு சபடராட்ச ட் கூறினார்.   

 

“நியூ சவுத் டவல்ஸானது சாதமனகமை எட்டுவதற்குக் கடினைான பணிகமை 

டைற்சகாண்டிருக்கிறது, டைலும் தடுப்பூசி டபாட்டுக்சகாள்ைவதற்குத் சதா ர்ந்து ைக்கள் 

திரண்டு வருவது முக்கியைாகும்."  
 

அக்ட ாபர் 11 முதல், பிராந்தியப் பகுதிகைில் (regional areas) ஒரு தவமண (one dose) 

தடுப்பூசி டபாட்டுக் சகாண்  சதாழிலாைர்கள் தங்கள் பணியி த்திற்குத் திரும்ப 

அனுைதிக்கப்படுவார்கள், அத்து ன் அவர்கள் தங்கள் இரண் ாவது தவமண (second dose) 

தடுப்பூசி டபாடுவதற்கு நவம்பர் 1 வமர சலுமக வழங்கப்படும்.   

 

பிராந்திய பகுதிகள் (regional areas) என்பமவ, சிட்னி சபருநகர் (Greater Sydney), ப்ளூ 

ைவுண் ன்ஸ் (Blue Mountains), உல்லங்காங் (Wollongong), செல்ஹார்பர் (Shellharbour)  

ைற்றும் ைத்திய க ற்கமர (Central Coast) டபான்றமவகளுக்கு சவைிடய உள்ை 

இ ங்கைாகும். 

 

"இந்த ந வடிக்மகயானது, பிராந்தியங்கைில் வணிகங்கள் ைீண்டும் திறக்கப்படுவமதயும், 

உள்ளூர் சபாருைாதாரங்கள் ைீண்டும் சுறுசுறுப்பு நிமலக்குத் திரும்புவமதயும் உறுதி 

சசய்கிறது. இது அமனவருக்கும் சசயல்ப க்கூடிய ஒரு சசயல்திட் ைாக (Roadmap) 

நாங்கள் ஆக்குவமத உறுதி சசய்வமதப் பற்றியதாகும், ”என்று திரு டூல் கூறினார்.   

 

இந்த ைாற்றங்கள், குறிப்பாக டைற்கு சிட்னியில், அதிகைான ைக்கமை டவமலக்குத் திரும்ப 

மவக்க உதவும் என்று டவமலகள், முதலீடு, சுற்றுலா ைற்றும் டைற்கு சிட்னி அமைச்சர் 

ஸ்டூவர்ட் அயர்ஸ் (Stuart Ayres) கூறினார்.   

 

"நாம் இயல்பு நிமலக்குத் திரும்புவதற்கான பாமதயில் இருக்கிடறாம், அத்து ன் ைிக 

முக்கியைாக, இந்த தடுப்பூசி இலக்குகமை அம வது என்பதானது,  ைக்கள் குடும்பத்து னும், 

நண்பர்களு னும் ைீண்டும் ஒன்றிமணந்து, தங்கள் வாழ்வின் முக்கிய தருணங்கமைக்  



 

 

சகாண் ா லாம், அத்து ன் வணிகங்கள் தங்கள் கதவுகமைத் திறந்து, பாதுகாப்பான 

வழியில் டவமலக்கு திரும்பலாம்," என்று அயர்ஸ் கூறினார்.    

 

நியூ சவுத் டவல்ஸில் குடியிருக்கும் 12 ைற்றும் அதற்கு டைற்பட்  வயதும டயார் முன்வந்து 

தடுப்பூசிமயப் டபாட்டு, நியூ சவுத் டவல்ஸ் உலகின் பாதுகாப்பான இ ங்கைில் ஒன்றாக 

இருப்பமத உறுதி சசய்யவும் வழிவகுக்க டவண்டுசைன சுகாதார அமைச்சர் பிராட் ஹஸார்ட் 

(Brad Hazzard) கூறினார்.    

 

"70 சதவிகித இரட்ம த் தவமணத் தடுப்பூசிமயப் சபறுவது என்பது முழுமையாகத் தடுப்பூசி 

டபாட்டுள்ை ஒவ்சவாரு நியூ சவுத் டவல்ஸ் குடிைகனும் சபருமையு ன் அணிய டவண்டிய 

சகைரவப் பதக்கைாகும், ஆனால் நம்ைால் இன்னும் அதிகைாச் சசய்ய முடியும், டைலும் 90 

சதவிகிதம் என்பது நைக்குக் மகக்சகட்டும் தூரத்தில்தான் உள்ைது" என்று திரு ஹஸார்ட் 

கூறினார். 

 

கல்வி ைற்றும் ஆரம்பக் குழந்மதப் பருவக் கற்றல் துமற அமைச்சர் சாரா ைிட்சசல் (Sarah 

Mitchell) கூறுமகயில், ைாணவர்கமை ைீண்டும் வரடவற்கப் பள்ைிகள் தயாராக உள்ைன 

என்றார்.   

 

"மூன்று வாரங்களுக்குப் பதிலாக இரண்டு வாரங்களுக்குள் ைாணவர்கள் விமரவாக 

திரும்பும்டபாது, அவர்கமை வரடவற்கத் தயாராவதற்குப் டபாதுைான டநரத்து ன், பள்ைிகள் 

பாதுகாப்பாகவும் விடவகைாகவும் உள்ைன" என்று ைிட்சசல் கூறினார்.   

 

"முதல்வர்கள் தங்கள் பள்ைியில் டகாவிட் பாதுகாப்பு அமைப்புகமை உறுதி சசய்வதற்குத் 

டதமவயான அமனத்து விாிவான வழிகாட்டுதல்கமையும், சாிபார்ப்புப் பட்டியல்கமையும் 

சபற்றுள்ைனர். சபற்டறார்களும், பராைாிப்பாைர்களும் கூ  ஒரு விாிவான வழிகாட்டிமய 

இன்மறக்கும், ைற்றும் தங்கள் பள்ைியில் இருந்து டைலும் குறிப்பிட்  தகவல்கமை இனிவரும் 

நாட்கைிலும் சபறுவார்கள்.”   

 

நீங்கள் டகாவிட் -19 தடுப்பூசி டபாட்டுக்சகாள்ை முன்பதிவு சசய்யவில்மல என்றால், 

விமரவில் தயவுசசய்து ஒரு சந்திப்பு ஏற்பாட்டுக்குப் பதிவு சசய்து சகாள்ைவும். 

 

வீட்டிடலடய தங்கியிருக்க டவண்டும் (stay-at-home) என்ற உத்தரவுகள், வரும் திங்கட்கிழமை 

நீக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக சசயல்திட்  (Roadmap) அமைப்புகைாய் ைாற்றப்படும் 

என்பதால், கவமலக்குாிய உள்ளூர் அரசுப் பகுதிகைின் (Local Government Areas of 

concern) பட்டியல் இருக்கப் டபாவதில்மல என்பமதயும் குறித்துமவத்துக் சகாள்ைவும். 

 

சைீபத்திய தகவல்களுக்கு nsw.gov.au என்ற இமணயதைத்திலுள்ை டகாவிட்-19 

பக்கங்களுக்குச் சசல்லவும்  
 

MEDIA: Ian Paterson | Premier | 0438 478 501 
Ella Smith | Deputy Premier | 0428 745 348 

Sophie Hull | Minister Ayres | 0447 583  756  

Julie Garvey | Minister for Health | 0448 569 746 
Michael Fairbairn | Minister for Education | 0417 785 910

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw
http://www.nsw.gov.au/covid-19
http://www.nsw.gov.au/covid-19
http://www.nsw.gov.au/covid-19


 


