Dominic Perrottet
Premier of New South Wales

Brad Hazzard
Minister for Health

MEDIA RELEASE
வியாழக்கிழமை, 23 டிசம்பர் 2021

நியூ சவுத் வவல்ஸ் வகாவிட் நமைமுமைகமைப் புதுப்பித்து, துாித
வநாயயதிர்ப்புச் வசாதமைகமை (Rapid Antigen Tests)
இலவசைாகச் யசய்கிைது
வகாவிட்

வநாய்த்யதாற்றுைன்

வசர்ந்து

வாழ

நாம்

யதாைர்ந்து

கற்றுக்

யகாண்டிருப்பதால், நியூ சவுத் வவல்ஸ் அரசாங்கம் அதன் பாதுகாப்பாை ைற்றும்
அைவாை அணுகுமுமைமயப் பராைாிக்க, முன்யைச்சாிக்மக நைவடிக்மககமை எடுத்து
வருகிைது.
நியூ சவுத் வவல்ஸ் அரசாங்கத்தின் யபருந்யதாற்று நமைமுமைகைில் பின்வரும்
ைாற்ைங்கள் நமைமுமைக்கு வரும்:
24 டிசம்பர் யவள்ைிக்கிழமை நள்ைிரவு 12.01 ைணி முதல்:
•

உபசாிப்புப் பணியாைர்களுக்கும் ைற்றும் அலுவலகங்கள் உள்ைிட்ை அமைத்து
உள்ைிைக் குடியிருப்பு அல்லாத அமைப்புகைிலும், சாப்பிடும்வபாதும் அல்லது
குடிக்கும்வபாதும் தவிர்த்து ைற்ை வநரங்கைில் முகக்கவசங்கள் கட்ைாயைாக
இருக்கும்.

27 டிசம்பர் 2021 திங்கட்கிழமை நள்ைிரவு 12.01 ைணி முதல்:
•

உபசாிப்புப் பணி ைற்றும் சில்லமை விற்பமை உட்பை அமைவருக்கும் க்யூ.ஆர்.
குைியீடு (QR code) உள்-நுமழவுப் பதிவுகள் (check-ins) கட்ைாயைாக இருக்கும்;
ைற்றும்

•

ைதுபாைக் கமைகள் (pubs), விடுதிகள் (clubs), உணவகங்கள் (restaurants)
ைற்றும் சிற்றுண்டிச் சாமலகள் (cafes) உள்ைிட்ை உபசாிப்புப் பணிக்காை
வைாகங்கைின்

உள்ைிைங்கைில்

2

சதுர

ைீட்ைருக்கு

1

நபர்

என்ை

விதிமுமையுைன், யவைியிை அமைப்புகளுக்கு ஆள்-அைர்த்தி வரம்பு (density
limit) இல்மல என்ை நிமலக்கு ைாறும்.

அமைத்து நமைமுமைகளும் வியாழக் கிழமை, 27 ஜைவாி 2022 வமர அைலில்
இருக்கும்.
க்யூ.ஆர். உள்-நுமழவுப் பதிவுக்காை (QR check-in) வதமவகமை நீட்டிப்பதன் மூலம்,
ைக்கள்

உைல்நலம்

குன்ைி,

அவர்கள்

ஓர்

அைிவிப்மபப்

யபற்ைால்,

தாங்கள்

பாிவசாதிக்கப்பை வவண்டும் என்பமத அது அவர்களுக்கு நிமைவூட்டும். அவர்கள் நியூ
சவுத் வவல்ஸ் சுகாதாரத்துமை மூலம் அைிவுறுத்தப்பட்டிருந்தாவலா அல்லது
அவர்களுக்கு வநாயைிகுைிகள் இருந்தாவலா, அவர்கள் அவசியம் பாிவசாதிக்கப்பை
வவண்டும்.
இந்த

நைவடிக்மககளுக்கும்

உள்ைிட்ைவற்ைில்

வைலாக,

ைக்கள்

கலந்துயகாள்வமத

இயன்ை

விருந்துண்ணுவது,
அைவு

குமைத்துக்

குடிப்பது
யகாண்டு,

முடிந்தவமர வீட்டிலிருந்து வவமல யசய்யுைாறும், யவைியிைத்தில் நிகழ்ச்சிகமை
நைத்துைாறும் ைக்கமை அரசாங்கம் வகட்டுக்யகாள்கிைது.
நியூ சவுத் வவல்ஸ் அரசாங்கம் இந்த நமைமுமைகமைத் யதாைர்ந்து கண்காணிக்கும்.
நியூ

சவுத்

வவல்ஸ்

அரசாங்கம்,

விமரவாை

வநாயயதிர்ப்புச்

வசாதமை

உபகரணங்கமை (Rapid-Antigen Test kits) வாங்கி, ைாநிலம் முழுவதும் உள்ை
ைக்களுக்கு இலவசைாகக் கிமைக்கும்படி யசய்யும். இது ைக்களுக்குக் கூடுதலாை
யதாிவுகமைக்

யகாடுக்கும்,

அத்துைன்

பி.சி.ஆர்.

(PCR)

பாிவசாதமை

யசய்ய

வவண்டியவர்கள் அமதச் யசய்யவும் அனுைதிக்கும்.
இந்தமகய நைவடிக்மககள், நைது சுகாதார அமைப்பின் வைலுள்ை அழுத்தத்மத
அகற்ைி, அதிகைாை ைக்கள் தங்கள் வநாயயதிர்ப்பு ஊக்கி ைருந்துகமைப் (booster shots)
யபறும் வமர சமூகத்மதப் பாதுகாப்பாக மவத்திருக்க உதவும் என்று முதல்வர்
வைாைிைிக் யபவராட்யைட் (Dominic Perrottet) கூைிைார்.
"சூழ்நிமல

ைாற்ைைமைந்தவுைன்

நாங்கள்

எங்கள்

நமைமுமைகமை

ைாற்ைியமைப்வபாம் என்று நாங்கள் கூைிவைாம், வைலும் இந்த நைவடிக்மககள் நைது
சுகாதார அமைப்பின் வைலுள்ை அழுத்தத்மத அகற்ை உதவும். அதன்பயைாக,
பராைாிப்பு வதமவப்படுபவர்கள் அமத அணுக முடியும்," என்று திரு யபவராட்யைட் (Mr
Perrottet) கூைிைார்.
“எங்கள் முன்ைணி சுகாதாரப் பணியாைர்கள், கைந்த இரண்டு ஆண்டுகைாக நம்மைப்
பாதுகாப்பாக மவத்திருக்கும் ைகத்தாை வவமலமயச் யசய்துள்ைைர், அவர்களுக்கு
நாங்கள் வபாதுைாை நன்ைி யசால்லி ைாைாது.

"ைக்கமைப்

பாதுகாப்பாக

மவத்திருக்கவும்,

ைருத்துவைமைக்குச்

யசல்லாைல்

தடுப்பதற்கும் தடுப்பூசி முக்கியைாை கருவியாகும். தடுப்பூசி வபாடுவதற்கும், தங்கள்
வநாயயதிர்ப்பு ஊக்கிகமைப் (boosters) யபறுவதற்கும், ைக்கள் யதாைர்ந்து முன்வருவது
இன்ைியமையாததாகும்.”
சுகாதார அமைச்சர் பிராட் ஹஸார்ட் (Brad Hazzard), ைக்கள் யதாைர்ந்து அதிக
எண்ணிக்மகயில்

பாிவசாதிக்க

முன்வருவதற்கு

நன்ைி

யதாிவித்தவதாடு,

கட்டுப்பாடுகமைப் பின்பற்றுைாறு அமைவமரயும் வலியுறுத்திைார்.
"பாிவசாதமை யசய்ய அதிக எண்ணிக்மகயில் ைக்கள் யவைிவய வந்ததற்கு நாங்கள்
நன்ைி

கூறுகிவைாம்,

ஆைால்

உண்மையிவலவய

வதமவப்படும்

நபர்களுக்குப்

பாிவசாதமைகள் கிமைக்கின்ைைவா என்பமத நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் யகாள்ை
வவண்டும்," என்று திரு ஹஸார்ட் (Mr Hazzard) கூைிைார்.
“உங்களுக்கு

எந்த

வநாயைிகுைிகளும்

இல்மல

என்ைால்,

யசய்ய

வவண்டும்

என்பதற்காகத் தயவு யசய்து ஒரு பாிவசாதமைமய வைற்யகாள்ை வவண்ைாம். இன்று
வகாடிட்டுக்
காட்ைப்பட்டுள்ை
விதிமுமைகமைப்
பின்பற்றுவதுதான்
ைக்கள்
யசய்யக்கூடிய ைிகச்சிைந்த காாியைாகும். சமூகத்தின் ஆவராக்கியம் ைற்றும்
பாதுகாப்புக்குத் யதாைர்ந்து ைிக உயர்ந்த முன்னுாிமை அைிக்கப்படுகிைது.
"யபருந்யதாற்றுக்கு எதிர்விமையாக, நியூ சவுத் வவல்ஸ் சுகாதாரத்துமை யசய்து வரும்
பணிக்காக, அவர்களுக்கு நான் ைீண்டும் நன்ைி யதாிவித்துக்யகாள்ை விரும்புகிவைன்."
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