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நியூ சவுத் டெல்ஸ் 80 சதெிகித இரட்ம த் தெமை 

இலக்மக டநோக்கி ெிமரகிறது     

எதிர்ெரும் அக்ட ோபர் 18 திங்கட்கிழமைதோன், முழுமையோகத் தடுப்பூசி 

டபோட்டுள்ளெர்களுக்கு நியூ சவுத் டெல்மை ைீண்டும் திறப்பதற்கோன வசயல்திட் த்தின் 80 

சதெிகித அமைப்புகள் நம முமறக்கு ெரும் நோள் என்று உறுதியோக, ைோநிலத்தின் 

இரண் ோெது தெமை தடுப்பூசிகளின் ெிமரெோன டெகம் உைர்த்துகிறது. 

 

சமூக ெிமளயோட்டு ைீண்டும் வதோ ங்கும், அதிகைோக நண்பர்கள் ைற்றும் குடும்பத்தினர் 

ைீண்டும் ஒன்றிமைெோர்கள், அத்து ன் திருைைங்கள் ைற்றும் இறுதிச் ச ங்குகளில் 

ெிருந்தினர்களுக்கு இனி எந்தவெோரு உச்செரம்பும் இருக்கோது. அலுெலகங்களில் 

முகக்கெசங்கள் இனி டதமெப்ப ோது, உபசோிப்புப் பைி நம வபறும் ெளோகங்களில் 

உள்ளி ங்களிலும், வெளியி ங்களிலும், நின்றுவகோண்ட  குடிப்பதற்கும், 

ந னைோடுெதற்கும் அனுைதியளிக்கப்படும். 

 

நெம்பர் 1 -ஆம் டததி முதல், உபசோிப்புப் பைி நம வபறும் ெளோகங்களுக்கோன 

முன்பதிவுகளுக்கு இனி உச்செரம்பு கிம யோது. 

 

டைலும் நெம்பர் 1 -ஆம் டததி முதல், சிகிச்மசப் வபோருட்கள் நிர்ெோகத்தினோல் (TGA) 

அங்கீகோிக்கப்பட்  தடுப்பு ைருந்மதக் வகோண்டு முழுமையோகத் தடுப்பூசி டபோட்டுள்ளதோக, 

கோைன்வெல்த் அரசோங்கம் அங்கீகோித்துள்ள வெளிநோட்டிலிருந்து ெந்திறங்கும் பயைிகளுக்கு, 

நியூ சவுத் டெல்ஸ் அரசோங்கம் வதோற்றுத் தம க்கோப்பு (quarantine) ைற்றும் உச்செரம்புகள் 

(caps) டபோன்றமெகமள நீக்கி, வெளிநோடுகளில் சிக்கியுள்ள ஆஸ்திடரலியர்கள் இந்த ஆண்டு 

இறுதிக்குள் நோடு திரும்புெதற்கு உதவுகிறது. ெந்திறங்கும் பயைிகளுக்கோன போிடசோதமனத் 

டதமெகள் பற்றிய டைலதிக ஆடலோசமனகள் இனிெரும் நோட்களில் ெழங்கப்படும். 

 

முழுமையோகத் தடுப்பூசி டபோட்டு ஏற்கனடெ வதோற்றுத் தம க்கோப்பில் இருந்த 

பயைிகளும், தங்கள் வதோற்றுத் தம க்கோப்புத் டதமெகமள, அது 14 நோட்களுக்குக் 

குமறெோக இருந்தோலும்,  நெம்பர் 1 -ஆம் டததியன்று நிமறவு வசய்ெோர்கள்.    
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முழுமையோகத் தடுப்பூசி டபோ ோைல் வெளிநோட்டிலிருந்து ெருமக தரும் பயைிகளின் 

உச்செரம்பு ெோரத்திற்கு 210 நபர்கள் என்ற ெமகயில் இருக்கும், டைலும் அெர்கள் 14 

நோட்கள் ெிடுதியில் கட் ோயத் வதோற்றுத் தம க்கோப்மப டைற்வகோள்ள டெண்டும். 

 

(ப்ளூ ைவுண் ன்ஸ் (Blue Mountains), உல்லங்கோங் (Wollongong), வெல்ஹோர்பர் 

(Shellharbour) ைற்றும் ைத்திய க ற்கமர (Central Coast) உள்ளிட் ) சிட்னி வபருநகர் 

(Greater Sydney) ைற்றும் பிரோந்திய நியூ சவுத் டெல்ஸ் (Regional NSW) ஆகியெற்றுக்கு 

இம டயயோன பயைமும் நெம்பர் 1 -ஆம் டததி முதல் அனுைதிக்கப்படும், இது 

பிரோந்தியங்களில் உள்ள ைக்கள் தங்களது இரண் ோெது தடுப்பூசிமயப் வபறுெதற்கோன 

கூடுதல் டநரத்மத அளிக்கிறது.   

 

இந்த ைோற்றத்தோல் போதிக்கப்ப க்கூடிய பிரோந்திய ெைிகங்கமள ஆதோிப்பதற்கோக, நியூ சவுத் 

டெல்ஸ் அரசோங்கம் அக்ட ோபர் 31 -ஆம் டததி ெமர ‘ஜோப்டசெர்’ (JobSaver) திட் த்தின் 

இரண் ோெது குமறப்பிமன (second taper) ஒத்திமெக்கும். நெம்பர் 1 -ஆம் டததி முதல் 

திட் ைி ப்பட்  15 சதெிகிதத்துக்கோன குமறப்புப் பை ெழங்கலுக்கு (tapering payments) 

முன், தகுதியுள்ள பிரோந்திய ெைிகங்கள் ெோரோந்திர ஊதிய ெழங்கலில் (weekly payroll) 30 

சதவீதத்மதப் வபறும்.  

 

கட்டுப்போடுகள் தளர்த்துதல் ைற்றும் வெளிநோட்டுப் பயைிகள் திரும்புதல் ஆகியமெ 

குடும்பங்கமள ைீண்டும் ஒன்று டசர்க்க உதவும் என்றும், வபோருளோதோரத்திற்குக் 

குறிப்பி த்தக்க ஊக்கத்மத அளிக்கும் என்றும் முதல்ெர் வ ோைினிக் வபடரோட்வ ட் 

(Dominic Perrottet) கூறினோர்.   

 

"இந்த தடுப்பூசி மைல்கல்மல எெரும் நிமனத்தமத ெி  நோம் ெிமரெோக எட்டியுள்டளோம், 

டைலும் இது ைோநிலம் முழுெதும் உள்ள ைக்கள் தடுப்பூசிமயப் டபோட்டுக் வகோண்  

அெர்களது கடின உமழப்புக்கு ஒரு சோன்று" என்று திரு வபடரோட் கூறினோர்.   

 

"முழுமையோகத் தடுப்பூசி டபோட்டுள்ள பயைிகமள ைீண்டும் ெரடெற்பது என்பது 

கிறிஸ்துைஸ் சையத்தில் குடும்பங்களும், நண்பர்களும் தங்களது வீட்டில் இருக்க முடியும் 

என்பது ைட்டுைல்ல, அது நைது வபோருளோதோரத்திற்குப் வபரும் ஊக்கத்மதயும் அளிக்கும்."  

 

பிரோந்திய நியூ சவுத் டெல்ஸ் ைற்றும் சிட்னி வபருநகர் இம டயயோன பயைத்மதத் 

தோைதப்படுத்த உறுதியோன முடிவு எடுக்கப்பட்டு,  பிரோந்திய ெைிகங்களுக்கோன 

‘ஜோப்டசெர்’ (JobSaver) திட் த்மத நியூ சவுத் டெல்ஸ் அரசோங்கம் ெிோிவுபடுத்தியது என்று 

துமை முதல்ெர் போல் டூல் (Paul Toole) கூறினோர். நெம்பர் 1 -ஆம் டததிெோக்கில், பிரோந்திய 

உள்ளூர் அரசுப் பகுதிகளில் (LGAs) 77 சதெிகிதத்திற்கும் டைலோக முழுமையோகத் தடுப்பூசி 

டபோ ப்பட்டுெிடும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.    

 

"தடுப்பூசிமயப் டபோட்டுக் வகோள்ெதற்கோன ஒரு அற்புதைோன டெமலமய அமனெரும் 

வசய்துள்ளனர், அத்து ன் ெிகிதோச்சோரங்கள் டெகைோக உயர்கின்றன; இருப்பினும், 

நோங்கள் சுகோதோர ைோதிோிமயப் (health modelling) பின்பற்றி, பிரோந்திய சமூகங்களின் 

கருத்துக்கமளயும் டகட்ட ோம், அெர்கள் ெிருந்தினர்கமளத் திரும்ப அமழக்குமுன், தங்கள் 

இரட்ம த் தெமை தடுப்பூசி ெிகிதங்கமள முடிந்தெமர உயர்த்துெதற்கு டநரம் கூடுதலோக 

டெண்டுவைன ெிரும்பினர், ”என்று திரு டூல் கூறினோர் 

 

 



 

 

"பிரோந்திய நியூ சவுத் டெல்ஸில் உள்ள ெைிகங்கள், ைக்கமள ைீண்டும் ெரடெற்கத் 

தயோரோகி ெருெமத நோங்கள் அறிடெோம், ஆனோல் தடுப்பூசிகள் தங்கள் டெமலமயச் 

வசய்யும் என்று நோம் அதிக நம்பிக்மகயு ன் இருக்க இந்த உோிமைமயப் வபறுெது முக்கியம் 

- டைலும் நோங்கள் பிரோந்தியங்களுக்கோன பயைத்மத ைீண்டும் திறக்கும்டபோது, அெர்கள் 

திறந்டத இருக்கலோம், இதற்கிம யில் ெைிகங்களும் வதோ ர்ந்த ஆதரமெப் வபறும். 

ைக்களின் வபோறுமைக்கு நோங்கள் நன்றி கூறுகிடறோம்.”   

 

டெமலகள், முதலீடு, சுற்றுலோ ைற்றும் டைற்கு சிட்னி அமைச்சர் ஸ்டூெர்ட் அயர்ஸ் (Stuart 

Ayres) 80 சதெிகிதம் ைீண்டும் திறக்கப்படுெமத ெரடெற்று, ைீட்புக்கோன போமதயில் ஒரு 

முக்கியைோன கட் ம் என்று இமத அங்கீகோித்தோர்.   

 

"நோங்கள் உள்ளூர்ப் பகுதிகமளத் திறந்துெிடுகிடறோம், உலகிற்கும் திறந்துெிடுகிடறோம். 

நீங்கள் வெளிநோடுகளில் இருந்து வீடு திரும்பினோலுடைோ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த 

உள்ளூர் இ ங்கமள அனுபெித்தோலுடைோ, ைக்கள் போதுகோப்போன ெழியில் 

ஒன்றிமைெதற்கோன டநரம் இப்டபோதுதோன்,” என்று திரு அயர்ஸ் கூறினோர்.    

 

உள்ளரங்குகளில், 4 சதுர ைீட் ருக்கு ஒரு நபர் வீதமும், வெளியரங்குகளில், 2 சதுர 

ைீட் ருக்கு ஒரு நபர் வீதமும் அமனத்து ெளோகங்களும் வதோ ர்ந்து வசயல்படும். 

 

80 சதெிகித இரட்ம த் தெமை தடுப்பூசி இலக்மக அம ய, நியூ சவுத் டெல்ஸ் சமூகம் 

அசோதோரை டெமலமயச் வசய்துள்ளது, அத்து ன் வபருந்வதோற்றிலிருந்து  

ஆஸ்திடரலியோமெ வெளிக்வகோைர்ந்திருக்கிறது என்று சுகோதோர அமைச்சர் பிரோட் 

ஹைோர்ட் (Brad Hazzard) கூறினோர்.     

 

"நியூ சவுத் டெல்ஸ் ைக்கள் இந்த அருமையோன முடிமெ அம ய ஒன்றிமைந்துள்ளனர், 

அத்து ன், வபருந்வதோற்றுடநோய்க்கு முன்பு நோம் அறிந்த ெோழ்க்மகக்கு வநருக்கைோக 

நம்மைக் வகோண்டுெந்திருக்கின்றனர். ஆனோல் இன்னும் நோம் அந்த நிமலக்குச் 

வசல்லெில்மல," என்று திரு ஹைோர்ட் கூறினோர்.    

 

"டகோெிட் வதோற்றுடநோய் நியூ சவுத் டெல்ஸில் இன்னும் நம்ைிம டய 

சுற்றிக்வகோண்டிருப்பமத நம்ைோல் ைறக்க முடியோது, டைலும் இரட்ம த் தெமை 

ெிகிதோச்சோரங்கமள இன்னும் அதிகைோக உயர்த்துெதற்குத் வதோ ர்ந்து தடுப்பூசி டபோ  

டெண்டும். அமனெமரயும் போதுகோப்போக மெத்திருக்க நோங்கள் இரட்ம த் தடுப்பூசியில் 

முடிந்தெமர 100 சதெிகிதத்மத எட்டுெதற்கு ெிரும்புகிடறோம்.”     

 

நியூ சவுத் டெல்ஸில் குடியிருப்பெர்கள் இப்டபோதும் டகோெிட்-போதுகோப்பு உள்-

நுமழவுகளுக்கு (COVID-Safe check-ins) உட்ப  டெண்டும், அத்து ன் வபரும்போலோன 

அமைப்புகளில் ஊழியர்களுக்குத் தடுப்பூசிக்கோன சோன்மற ெழங்க டெண்டும்.    

 

நியூ சவுத் டெல்மை ைீண்டும் திறப்பதற்கோன வசயல்திட் த்தில் முன்னர் அறிெித்தபடி, 

டிசம்பர் 1 -ஆம் டததியன்று டைலும் கட்டுப்போடுகள் தளர்த்தப்படும்.    

 

உங்கள் தடுப்பூசிக்கோன சோன்றிதழின் நகமலப் பதிெிறக்கம் வசய்ெது எப்படி என்பமத 

அறிய Services Australia website என்ற இமையதளத்துக்குச் வசல்லவும்.   
 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fnews%2Fdo-you-need-show-proof-your-covid-19-vaccinations&data=04%7C01%7CJulia.Carlisle%40dpc.nsw.gov.au%7C1fa308c52e2d426ad1e508d98b8ddbb4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637694263685589163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qf6tXbvLoMJa9JnDNzhBi1IysfjyqW2VHKAeDI9xUCI%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fnews%2Fdo-you-need-show-proof-your-covid-19-vaccinations&data=04%7C01%7CJulia.Carlisle%40dpc.nsw.gov.au%7C1fa308c52e2d426ad1e508d98b8ddbb4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637694263685589163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qf6tXbvLoMJa9JnDNzhBi1IysfjyqW2VHKAeDI9xUCI%3D&reserved=0


 

 

இதுெமர நீங்கள் டகோெிட் -19 தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு வசய்யெில்மல என்றோல், ெிமரெில் 

தயவுவசய்து ஒரு சந்திப்பு ஏற்போட்டுக்கு முன்பதிவு வசய்யவும்.   

 

சைீபத்திய தகெல்களுக்கும், 80 சதெிகித வசயல்திட் ம் ைற்றும் கட்டுப்போடுகள் நீக்கம் 

டபோன்றெற்மறப் போர்மெயி வும் nsw.gov.au என்ற இமையதளத்துக்குச் வசல்லவும்.  
 

MEDIA: Ian Paterson | Premier | 0438 748 501 
Alexandra Bernhardt | Deputy Premier | 0448 203 742 

Sophie Hull | Minister Ayres | 0447 583 756 

Natasha Wallace | Minister Hazzard | 0439 484 015 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&data=04%7C01%7CJulia.Carlisle%40dpc.nsw.gov.au%7C1fa308c52e2d426ad1e508d98b8ddbb4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637694263685599116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qNfvJbqCVvt4kpolkOTwoS02H6Hu5S0JFRGvK7UkCIs%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&data=04%7C01%7CJulia.Carlisle%40dpc.nsw.gov.au%7C1fa308c52e2d426ad1e508d98b8ddbb4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637694263685599116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qNfvJbqCVvt4kpolkOTwoS02H6Hu5S0JFRGvK7UkCIs%3D&reserved=0
https://www.nsw.gov.au/covid-19/easing-covid-19-restrictions/80-percent


 


