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வெள்ளிக்கிழமை, 22 ஏப்ரல் 2022  

 

பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய குழுக்களுக்கு ைில்லியன்கணக்கில் 

இலெச ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமனகள் (RATs)    

சகாெிட்-19 ச ாய்த்வதாற்மை முன்கூட்டிசய கண்டைிந்து சிகிச்மச அளிப்பதில் உதெி 

புாிெதற்காக, ஊனமுற்ைெர்கள், வீட்டிற்கு வெளிசய பராைாிக்கப்படும் குழந்மதகள் 

ைற்றும் இமளஞர்கள், பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பல்கலாச்சார சமூகங்கள் ைற்றும் 

பழங்குடியின சமூகங்கள் உள்ளிட்ட பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய ைக்கள் குழுக்களுக்கு 

 ியூ சவுத் செல்ஸ் அரசாங்கம் ைில்லியன்கணக்கில் இலெச ெிமரொன காப்பூக்கிச் 

சசாதமனகமள (RATs) ெழங்கும். 

குடும்பங்கள் ைற்றும் சமூகங்களுக்கான அமைச்சர் ைற்றும் ஊனமுற்சைார் 

சசமெகளுக்கான அமைச்சர் (Minister for Families and Communities and Minister for 

Disability Services)  டாஷா ைக்சலரன்-ச ான்ஸ் (Natasha Maclaren-Jones) 

கூறுமகயில்,  ைது சமூகத்தில் ைிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய சிலருக்கு 

பாதுகாப்மப உறுதிவசய்ய, 7.9 ைில்லியன் ெமரயிலான ெிமரொன காப்பூக்கிச் 

சசாதமனகள் (RATs) கிமடக்கும்.    

 

"ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமனகள் (RATs) ைிகவும் சதமெப்படுபெர்களுக்கு 

எளிதில் கிமடக்கக்கூடியமெ என்பமத  ாங்கள் உறுதிவசய்ய ெிரும்புகிசைாம்; 

ெரெிருக்கும் குளிர்காலத்தில், சகாெிட்-19 ச ாய்த்வதாற்றுக்கு எதிராக அெற்மைப் 

பாதுகாப்பாக மெத்திருக்கிசைாம்," என்று திருைதி ைக்சலரன்-ச ான்ஸ் (Mrs Maclaren-

Jones) கூைினார்.    

 

"சகாெிட்-19 ச ாய்த்வதாற்ைால் பாதிக்கப்பட்டால், உடல் ஊனமுற்ைெர்கள் உள்ளிட்ட 

சில ைக்கள் குழுக்களுக்கு அதிக அபாயங்கள் இருப்பதால், ஆரம்பகால ச ாயைிதல் 

(early diagnosis) ைற்றும் சிகிச்மச இன்ைியமையாததாகும்."    

 

இலெச ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமனகள் (RATs) இப்சபாது ைா ிலம் முழுெதுமுள்ள 

இடங்களில் படிப்படியாக அைிமுகப்படுத்தப்படுகின்ைன.    



தகுதியுமடயெர்கள் தங்களது ஊனமுற்சைார் சசமெ ெழங்கு ர் மூலைாகசொ, அல்லது 

சமூகங்கள் ைற்றும்  ீதி திமணக்களத்தின் (Department of Communities and Justice 

((DCJ))  ிதியுதெியுடன்  மடவபறும், ைா ிலம் முழுக்க உள்ள அண்மட மையங்கள் 

(neighbourhood centres) மூலம் ச ரடியாகசொ சசாதமனகமளப் வபை முடியும்.    

 

ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமன (RAT) ஒன்ைில், சகாெிட்-19 ச ாய்த்வதாற்றுக்கான 

ச ர்ைமையான சசாதமன முடிவு ெந்துள்ள பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய  பர்கள், 

சதமெப்பட்டால், மெரஸ் எதிர்ப்பு ைருந்துகள் ைற்றும் ைருத்துெ உதெிமய சாியான 

ச ரத்தில் அணுகுெதற்கு, பி.சி.ஆர். (PCR) சசாதமன ஒன்ைின் மூலம் முடிமெ 

உறுதிப்படுத்த  ிமனவூட்டப்படுகிைார்கள்.    

 

இந்தத் திட்டம் ஆரம்பத்தில்  ான்கு ைாதங்களுக்கு இயக்கப்படும், சைலும் குளிர்கால 

இறுதியிலும் இது  ீட்டிக்கப்பட செண்டுைா என்பமதத் தீர்ைானிக்க ைதிப்பாய்வு 

ஒன்றும் வசய்யப்படும்.    

 

 ியூ சவுத் செல்ஸ் உடல் ஊனமுற்சைார் சங்க தமலமை  ிர்ொக அதிகாாி (Physical 

Disability Council of NSW CEO) வசாீனா ஓென்ஸின் (Serena Ovens) கூறுமகயில், 

உடல் ஊனமுற்சைார், அெர்களின் ஆதரவு ஊழியர்கள், பராைாிப்பாளர்கள் ைற்றும் 

குடும்பத்தினர் ைைக்கப்படாைல் இருப்பமத உறுதிவசய்யும் ெமகயில், அெர்கள் இலெச 

ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமனகமளப் (RAT) வபறுெதற்கான தகுதிமயப் வபறுெர்.     

 

"சகாெிட்-19 ச ாய்த்வதாற்ைிலிருந்து ைிகவும் அபாயத்தில் உள்ளெர்கமள  ாம் 

பாதுகாக்க செண்டும், குைிப்பாக குளிர்கால ைாதங்களில்  ாம் நுமழயும் சபாது, உடல் 

ஊனமுற்ைெர்கள் அெர்கள் ெிரும்புெமதச் வசய்யும்  ிமலமைக்குப் பாதுகாப்பாகத் 

திரும்ப முடியும் என்பமத உறுதி வசய்ய செண்டும்," என்று திருைதி ஓென்ஸ் (Ms 

Ovens) கூைினார்.    
 

ைா ில ைற்றும் பிராந்திய வசயல்பாடுகளின் சதசிய உடல் ஊனமுற்சைார் சசமெகள் 

மூத்த சைலாளர் (National Disability Services Senior Manager State & Territory 

Operations) கசரன் ஸ்சடஸ் (Karen Stace), தங்களுக்கு ைிகவும் சதமெயான இலெச 

ெிமரொன காப்பூக்கிச் சசாதமனகள் (RATs) ெழங்கப்படுெமத உடல் ஊனமுற்சைார் 

ெரசெற்ைனர்.    

 

"உடல் ஊனமுற்சைார் தங்களுக்கு எவ்ெளவு சதமெசயா அவ்ெளவு ெிமரொன 

காப்பூக்கிச் சசாதமனகமளப் (RATs) வபை அனுைதிப்பதன் மூலம், குைிப்பாக 

குளிர்கால ைாதங்கமள  ாம் கடக்கும்சபாது,  ைது சமூகத்தில் ைிகவும் 

பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய சிலமரப் பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்னுாிமை 

அளிப்பமதக் காண்பது ைிகவும் அருமையாக இருக்கிைது," என்று திருைதி ஸ்சடஸ் (Ms 

Stace) கூைினார்.    

 
MEDIA: Sarah Norton | 0456 359 283 


