
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புதன்கிழமை, 12 ஜனவரி 2022 

 

ககரவிட் க ரதமனயின் கேர்ைமையரன முடிவுகமை ‘க மவ 

ேியூ  வுத் கவல் ில்’ (Service NSW) பதிவு ச ய்யவும்  

விமைவரன கரப்பூக்கிச் க ரதமன (RAT) ஒன்மைப் பயன்படுத்தி, முடிவு கேர்ைமையரக 

இருக்கும் அமனவரும், இப்கபரது தங்கள் க ரதமன முடிமவ ‘க மவ ேியூ  வுத் 

கவல் ில்’ (Service NSW) பதிவு ச ய்தரக கவண்டும். 

 

புதிய பதிவு முமையரனது, சபருந்சதரற்மை ேிர்வகிப்பதற்கரன ஒரு முக்கிய 

பகுதியரகும் என்று முதல்வர் ச ரைினிக் சபகைரட்ச ட் (Dominic Perrottet) கூைினரர். 

 

" ேியூ  வுத் கவல் ில் குடியிருப்பவர்கள், ‘க மவ ேியூ  வுத் கவல்ஸ்’ இமையதைத்தில் 

(Service NSW website) ஒரு  ில ச ரடுக்குகைிகலர, அல்லது ‘க மவ ேியூ  வுத் 

கவல்ஸ்’ ச யலிமயப் (Service NSW app) பயன்படுத்திகயர தங்கள் க ரதமன 

முடிமவப் பதிவு ச ய்து சகரள்ைலரம்," என்று திரு சபகைரட்ச ட் (Mr Perrottet) 

கூைினரர். 

 

"உங்கள் விமைவரன கரப்பூக்கிச் க ரதமன (RAT) முடிமவப் பதிவுச ய்வதன் மூலம், 

சுயைரகத் தனிமைப்படுத்துதல் (self-isolation), ைற்றும் வீட்டிகலகய ககரவிட்-19 

கேரயைிகுைிகமை ேிர்வகித்தல், அதிக அபரயத்துக்குள்ைரகும் ேபர்கமை ைருத்துவப் 

பைரைரிப்பு க மவகளு ன் இமைப்பதற்கும், ைற்றும் தற்கபரமதய சபரதுச் சுகரதரைப்  

பதிமலத் சதரிவிப்பதற்கும் உதவுதல் கபரன்ைவற்மைப் பற்ைிய ஆகலர மனகமை ேியூ 

 வுத் கவல்ஸ் சுகரதரைத்துமை உங்களுக்கு வழங்க உதவுகிைது." 

 

ககரவிட்-19 கேரய்த்சதரற்ைரல் பரதிக்கப்பட்டிருக்கிைரர்கைர என்பமத உறுதிப்படுத்த 

சபரும்பரலரன ைக்களுக்கு பி. ி.ஆர். க ரதமன (PCR test) கதமவயில்மல. 

 

சபரதுச் சுகரதரை ஆமையின் (public health order) கீழ், விமைவரன கரப்பூக்கிச் 

க ரதமனயில் (RAT) கேர்ைமையரன முடிவு வந்திருக்கும் தகவல் அைிக்மக 

கதமவப்படும் என்று சுகரதரை அமைச் ர் பிைரட் ஹஸரர்ட் (Brad Hazzard) கூைினரர். 

Dominic Perrottet 
Premier of NSW 

Brad Hazzard 
Minister for Health 

Victor Dominello 
Minister for Customer Service and Digital Government 

MEDIA RELEASE 



 

"தனிேபர்கள் உரிய சபரதுச் சுகரதரை ஆகலர மனயு ன் இமைக்கப்பட்டுள்ைமத 

உறுதிச ய்வது ைற்றும் கபரக்குகமைக் கண்கரைிப்பது பிைதரன கேரக்கைரகும்" என்று 

திரு ஹஸரர்ட் (Mr Hazzard) கூைினரர்.  

 

ேீங்கள் 65 வயதிற்குட்பட் வைரக இருந்தரல், ககரவிட்-19 தடுப்பூ ிமய இைண்டு 

தவமைகள் கபரட்டிருந்தரல், எந்தவித ேீடித்த உ ல்ேலப் பிைச் ிமனகைரலும் (chronic 

health conditions) பரதிக்கப்ப வில்மலசயன்ைரல், அத்து ன் கர்ப்பைரக 

இல்லரவிட் ரல், ேீங்கள் வீட்டிகலகய ககரவிட்-19 கேரய்த்சதரற்மைப் பரதுகரப்பரக 

ேிர்வகிக்கலரம். 

 

இந்த புதிய அம் த்தில் தனியுரிமை முன்னைியில் இருக்கும் என்று, வரடிக்மகயரைர் 

க மவ ைற்றும் ைின்னியல் அை ரங்க அமைச் ர் விக் ர் ச ரைிசனல்கலர (Victor 

Dominello) கூைினரர்.   

 

"இந்த சதரழில்நுட்பைரனது, அதன் மையத்தில் ேம்பிக்மக ைற்றும் பரதுகரப்பு 

கபரன்ைவற்று ன் கட் மைக்கப்பட்டுள்ைது. ‘க மவ ேியூ  வுத் கவல்ஸ்’ (Service 

NSW) கேைடியரக ேியூ  வுத் கவல்ஸ் சுகரதரைத்துமைக்குத் (NSW Health) தகவமல 

அனுப்பும்; அது எந்த மூன்ைரம் தைப்பினரு னும் பகிைப்ப ரது; அதன் பின்னர்  ில 

ேரட்கைில் ‘க மவ ேியூ  வுத் கவல்ஸ்’ (Service NSW) பதிவுகைில் இருந்து ேீக்கப்படும்," 

திரு ச ரைிசனல்கலர (Mr Dominello) கூைினரர். 

 

"‘க மவ ேியூ  வுத் கவல்ஸ்’ (Service NSW) கைக்கு மவத்திருப்பவர்கள் ஏழு 

ைில்லியனுக்கும் அதிகைரக உள்ைனர், ஆனரல் அது இல்லரதவர்கமையும் உள்ை க்கி 

இந்த ச யல்முமைமய உருவரக்க ேரங்கள் க மைப்பட்டுள்கைரம். உதவி 

கதமவப்படுகவரர் 13 77 88 என்ை சதரமலகப ி எண்ைில் ‘க மவ ேியூ  வுத் கவல்ம ’ 

(Service NSW) சதர ர்பு சகரள்ைலரம்.” 

 
 



 
 

ககரவிட்-19 -ஆல் பரதிக்கப்பட்  சபரும்பரலரகனரர் ைிதைரன கேரமயக் 

சகரண்டிருப்பரர்கள், அத்து ன்  ில ேரட்கைில் குைைம வரர்கள், ஆனரல்  ிலருக்கு 

எந்தவிதைரன கேரயைிகுைிகளும் இருக்ககவ இருக்கரது. 

 

ேீங்கள் கர்ப்பைரக இருந்தரகலர, அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ேீடித்த உ ல் பிைச் ிமன 

(chronic condition) இருந்தரகலர, தயவுச ய்து உங்கள் ைருத்துவமைத் சதர ர்பு 

சகரள்ைவும் அல்லது ேியூ  வுத் கவல்ஸ் சுகரதரைத்துமை ககரவிட்-19 வீட்டுப் 

பைரைரிப்புக்கரன ஆதைவு இமைப்மப (Care at Home Support Line)1800 960 933 

என்ை எண்ைில் அமழக்கவும். 

 

ைிகவும் புதியதரன ககரவிட் தகவல்களுக்கு nsw.gov.au என்ை இமையதைத்துக்குச் 

ச ல்லவும்  

 
MEDIA: Mike Duffy | Premier | 0400 347 763 

William Sparling | Minister Dominello | 0408 576 636 
Natasha Wallace  | Minister Hazzard | 0439 484 015 


