
 

Dominic Perrottet 
Premier of NSW 

Stuart Ayres 
Minister for Jobs, Investment, 
Tourism and Western Sydney 

 

Paul Toole 
Deputy Premier 

Brad Hazzard 
Minister for Health and Medical 
Research 

 

MEDIA RELEASE 
 

செவ்வாய்க் கிழமை, 2 நவம்பர் 2021 

 

நியூ ெவுத் வவல்ஸ் சதாடர்ந்து தடுப்பூெிப் பணிகமை 

நிமைவவற்றுவதால், கதவுகள் திைக்கப்படுகின்ைன 

நியூ ெவுத் வவல்ஸ் அரொங்கம்,  திட்டைிடப்பட்ட பல செயல்திட்ட ைாற்ைங்கமை 

(roadmap changes) டிெம்பர் 1-ஆம் வததியில் இருந்து, திங்கட் கிழமை, நவம்பர் 8-ஆம் 

வததிக்கு முன்கூட்டிவய சகாண்டு வருவதன் மூலம், எதிர்பார்த்தமத விட வவகைான 

தடுப்பூெி விகிதத்திற்குப் பதிலைிக்கும் விதைாக, முழுமையாகத் தடுப்பூெி 

வபாட்டவர்களுக்கான விதிகமை வைலும் எைிதாக்கும். 

 

நவம்பர் 8-ஆம் வததி முதல், வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு வரம்பு ஏதும் 

இருக்காது, 1,000 நபர்களுக்குக் குமைவாக ைக்கள் கூடுகின்ை சவைிப்புைக் 

கூட்டங்களுக்கு எந்த விதிமுமைகளும் இல்மல, வைலும் அமனத்து 

வநாக்கங்களுக்காகவும், உள்ைரங்கு நீச்ெல் குைங்கள் (indoor swimming pools) ைீண்டும் 

திைக்கப்படும்.   

 

2 ெதுர ைீட்டருக்கு 1 நபர் என்ை விதிமுமைக்குத் திரும்பும் வமகயில், அமனத்து 

வைாகங்கைிலும், முழுமையாகத் தடுப்பூெி வபாட்டுள்ை வாடிக்மகயாைர்கமை 

வணிகங்கள் வரவவற்க முடியும், வைலும் இரவு விடுதிகள் (night clubs), நடன 

அரங்கங்கமை (dancefloors) ைீண்டும் திைக்க முடியும்.   

 

உடற்பயிற்ெி (gym) ைற்றும் நடன வகுப்புகள் (வகுப்புகைில் 20 நபர்கள் என்ை 

உச்ெவரம்பு இருக்கும்) தவிர, ைற்ை அமைப்புகளுக்கு உச்ெவரம்பு அகற்ைப்பட்டு, 

(விமையாட்டரங்கங்கள் (stadiums), குதிமரப் பந்தயத் திடல்கள் (racecourses), 

வகைிக்மகப் பூங்காக்கள் (theme parks) ைற்றும் ைிருகக் காட்ெி ொமலகள் (zoos) 

உள்ைிட்ட) முக்கிய சபாழுதுவபாக்கு சவைிப்புை வெதிகள் ைற்றும் (திமரயரங்குகள் 

(cinemas) ைற்றும் நாடக அரங்குகள் (theatres) உள்ைிட்ட) சபாழுதுவபாக்கு வெதிகள் 

வபான்ைமவ, ஆள்-அடர்த்தி வரம்புகள் அல்லது 100 ெதவிகித நிமலயான இருக்மக 

வெதிகளுக்கு  ைாற்ைப்படும்.   

 

 



 

 

ைருத்துவ விதிவிலக்கு சபற்ைவர்கள் ைற்றும் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகள் உட்பட, 

முழுமையாக தடுப்பூெி வபாடப்பட்டவர்களுக்கு ைட்டுவை இந்தச் சுதந்திரங்கள் 

கிமடக்கும். வகாவிட் பாதுகாப்பான உள்நுமழவுப் பதிவுகளும் (COVID Safe check-

ins), தடுப்பூெி வபாடப்பட்டதற்கான ஆதாரமும் இப்வபாதும் வதமவப்படும். 

 

95 ெதவீத இரட்மடத் தடுப்பூெி இலக்மக ைாநிலம் அமடயும் வமர, அல்லது டிெம்பர் 15 

வமர, இதில் எது முதலில் வருகிைவதா அதுவமர, முழுமையாகத் தடுப்பூெி 

வபாடாதவர்கள் முன்-செயல்திட்ட (pre-roadmap) வமரயமைகளுக்குக் கட்டுப்பட 

வவண்டும்.   

 

அமனவரும் முகக்கவெம் அணியவவண்டும் என்னும் தற்வபாமதய நமடமுமைகள், 95 

ெதவிகித இரட்மடத் தடுப்பூெி இலக்மக ைாநிலம் அமடயும் வமர, அல்லது டிெம்பர் 15 

வமர, இதில் எது முதலில் வருகிைவதா, அதுவமர அப்படிவய இருக்கும். 

 

ெமூகம் முழுவதும் வநாய் எதிர்ப்புச் ெக்திமய அதிக அைவில் பராைாிக்க, நியூ ெவுத் 

வவல்ஸ் சுகாதாரத்துமையானது, 6 ைாதங்கள் அல்லது அதற்கு முன்பு இரண்டாவது 

தவமண (second dose) வகாவிட்-19 தடுப்பூெிமயப் சபற்ை 18 ைற்றும் அதற்கு 

வைற்பட்ட வயதுமடய தனிநபர்களுக்கு, ஊக்க தடுப்பூெித் திட்டத்மத (booster 

vaccination program) அதன் ைருத்துவ நிமலயங்கைில் அைிமுகப்படுத்தத் 

சதாடங்கியுள்ைது. முதலாவது அல்லது இரண்டாவது தவமணக்குக் சகாடுக்கப்பட்ட 

வகாவிட்-19 தடுப்பூெி எதுவாக இருந்தாலும், ஊக்கைருந்துக்கு ஃமபெர் (Pfizer) 

பயன்படுத்தப்படும். 
 

ைாநிலத்தின் அதிக தடுப்பூெி விகிதங்கள் (vaccination rates) ைற்றும் ஊக்க 

ஊெிைருந்துகள் (booster shots) சவைிவருதல் வபான்ைவற்ைால் ைட்டுவை, 

கட்டுப்பாடுகமைத் தைர்த்துவமத முன்கூட்டிவய சகாண்டு வருவது ொத்தியைானது 

என்று முதல்வர் சடாைினிக் சபவராட்சடட் (Dominic Perrottet) கூைினார்.    

 

"நாங்கள் திட்டைிட்டமத விட முன்பாகவவ, நியூ ெவுத் வவல்ஸ் பாதுகாப்பான ைற்றும் 

ஆவலாெமனயுடன் கூடிய வழியில் கட்டுப்பாடுகமைத் தைர்த்த முடியும் என்பமத 

உறுதிப்படுத்தும் வமகயில், அமனவரும் அொதாரணைான வவமலமயச் 

செய்துள்ைனர்," என்று திரு சபவராட்சடட் (Mr Perrottet) கூைினார்.   

 

“90 ெதவிகித இரட்மடத் தடுப்பூெி வாரங்கமை, திட்டைிட்டமத விட முன்னதாகவவ 

அமடவதற்கான பாமதயில் நாங்கள் இருக்கிவைாம், வைலும், இது நியூ ெவுத் வவல்ஸ் 

முழுவதும் உள்ை அமனவருக்கும், குைிப்பாக நைது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு ஒரு 

நற்செய்தியாகும்.   

 

"இன்னும் நீண்ட தூரம் செல்ல வவண்டியுள்ைது, ஆனால் நியூ ெவுத் வவல்ஸ் அரொங்கம் 

ெமூகத்திற்கு ஆதரவாய் இருக்கிைது, அத்துடன் நாங்கள் திைந்து விடும்வபாது, 

ைக்கமைப் பாதுகாப்பாக மவத்திருக்க ஊக்க ஊெிைருந்துகள் (booster shots) உட்பட 

எங்கைால் முடிந்த அமனத்மதயும் அரசு சதாடர்ந்து செய்து வருகிைது.”   



 

 

துமண முதல்வர் பால் டூல் (Paul Toole) கூறுமகயில், பிராந்திய நியூ ெவுத் வவல்ஸ் 

தடுப்பூெிகமை எதிர்பார்த்துத் தயாராக இருந்தது, இப்வபாது நாங்கள் 

பார்மவயாைர்கமை ைீண்டும் வரவவற்கத் தயாராக உள்வைாம். 

 

“தடுப்பூெி வபாட முன்வருைாறு நாங்கள் வகட்டவபாது, நியூ ெவுத் வவல்ஸ் முழுவதிலும் 

உள்ை பிராந்தியங்கள் அந்த அமழப்புக்குப் பதிலைித்தன. தடுப்பூெிமயப் சபை 

சவைிவந்தமைக்கு அச்ெமூகத்திற்கு நன்ைி,” என்று திரு டூல் (Mr Toole) கூைினார்.    

 

"பிராந்திய வணிகங்கள் (regional businesses), ைாநிலம் முழுவதிலும் உள்ை ஒவ்சவாரு 

நகரத்திலும், பார்மவயாைர்கமைப் பாதுகாப்பாகத் திரும்ப வரவவற்கவும், வருவாமயப் 

சபருக்கவும் இப்வபாதுதான் ொியான வநரம்."   

 

90 ெதவிகித இலக்மக எட்டுவது என்பது, ைாநிலத்மத ைீட்சடடுப்பதில் குைிப்பிடத்தக்க 

மைல்கல்லாக (milestone) இருக்கும் என்று வவமலகள், முதலீடு, சுற்றுலா ைற்றும் 

வைற்கு ெிட்னி அமைச்ெர் ஸ்டூவர்ட் அயர்ஸ் (Stuart Ayres) கூைினார்.   

 

"சதாற்றுவநாய்க்கு முந்மதய நைது நடவடிக்மககள் பலவற்றுக்குத் திரும்பும் நிமலக்கு, 

ைிக ைிக சநருக்கைாக நாம் வந்து சகாண்டிருக்கிவைாம், அத்துடன் இந்த ெைீபத்திய 

கட்டுப்பாடுகமைத் தைர்த்துவது என்பது, தங்கள் வணிகத்மத ைீண்டும் திைக்கவும், 

தங்கள் செயல்பாடுகமை விாிவுபடுத்தவும், வைலும் வாடிக்மகயாைர்கமை ைீண்டும் 

வரவவற்கவும் தயாராக இருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான வணிகங்களுக்கு வரவவற்கத்தக்க 

செய்தியாக இருக்கும்," என்று திரு. அயர்ஸ் (Mr Ayres) கூைினார்.   

 

உலகிவலவய ைிக அதிகைாகத் தடுப்பூெி வபாடப்பட்டுள்ை ைக்கள்சதாமகக் கணக்கில் 

நியூ ெவுத் வவல்ஸ் உள்ைது என்றும், ஊக்க ஊெிைருந்துகமை சவைியிடுவது, அந்த 

நன்மைமயத் சதாடர்ந்து பராைாிக்கும் என்று சுகாதார அமைச்ெர் பிராட் ஹஸார்ட் 

(Brad Hazzard) கூைினார்.   

 

"தடுப்பூெிகள் விஷயத்தில், நாம் உலகின் ைிகச்ெிைந்தவர்கைில் ஒன்ைாக இருக்கிவைாம், 

ஆனால் வகாவிட் வநாய்த்சதாற்ைானது, ெமூகத்தில் சதாடர்ந்து பரவும் என்பமத நாம் 

ைைக்க முடியாது, வைலும் நாம் விழிப்புடன் இருக்க வவண்டும்" என்று திரு ஹஸார்ட் (Mr 

Hazzard) கூைினார்.   

 

"நாம் முன்வனாக்கிச் செல்வதற்கான ஒரு முக்கிய முன்னுாிமை ஊக்கைருந்துகள் 

(boosters) ஆகும், வைலும் வகாவிட்-19 தடுப்பூெி சவைியீட்டில், நாம் 

காைன்சவல்த்துடன் சதாடர்ந்து சநருக்கைாக பணியாற்றுகிவைாம். இதுவமர தடுப்பூெி 

வபாட்டிராத எவரும், கூடிய விமரவில் முன்பதிவு செய்ய வவண்டுசைன்பமத, நான் 

ஊக்குவிக்க விரும்புகிவைன்.”   

 

90 ெதவிகிதம் கட்டுப்பாடுகமைத் தைர்த்துவது பற்ைிய கூடுதல் தகவல்கள் nsw.gov.au 

என்ை இமணயதைத்தில் உள்ைன.     
 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/


 

 

www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated என்ை இமணயதைத்தின் 

வழியாக, உங்கள் வகாவிட்-19 தடுப்பூெி (COVID-19 vaccine) அல்லது உங்கள் ஊக்க 

ஊெிைருந்துக்கு (booster shot) முன்பதிவு செய்யலாம்.  
 

MEDIA: Ian Paterson | Premier | 0438 748 501 
Ella Smith | Deputy Premier | 0428 745 348 
Sophie Hull | Minister Ayres | 0447 583 756 

Julie Garvey | Minister Hazzard | 0448 569 746 

http://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated


 


