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NSW HEALTH (நியூ சவுத் வேல்ஸ் ஹெல்த்) 

வ ோேிட்-19 முக் ிய குறிப்பு ள் - புதன் ிழமை 28 ஜூமை 2021 

 

 
 

► வநற்று இரவு 8 ைணிக்கு முன்னரோன 24 ைணிவநரத்தில், 177 புதிய வ ோேிட் -19 உள்ளூர் 

வநோய்த்ஹதோற்றுக் ள் நியூ சவுத் வேல்ஸ்-ல் பதிேோ ியுள்ளன. குமறந்தது 46 வநோய்த்ஹதோற்றோளர் ள் 

சமூ த்தில் ஹதோற்றுேிமளேிக் க்கூடியேர் ளோ  இருந்துள்ளனர். 

► தடுப்பூசிமயப் ஹபற்றுக்ஹ ோள்ளும் வீதம் குமறேோ  இருக்கும் பட்சத்தில், ஹசன்றல் வ ோஸ்ட் (Central 

Coast), ப்ளூ ஹைௌண்டன்ஸ் (Blue Mountains), ஹேோஹைோங்ஹ ோங் (Wollongong), ைற்றும் 

ஹெல்ெோர்பர் (Shellharbour) உள்ளிட்ட சிட்னி ஹபருந ர் பகுதியில் (Greater Sydney), வைலும் 

நோன்கு ேோரங் ளுக்கு (சனிக் ிழமை, ஆ ஸ்ட் 28 அதி ோமை 12.01 ைணி ேமரக்கும்) வீட்டிவைவய 

தங் ியிருக்  வேண்டும் என்ற  ட்டமள ஹதோடர்ந்தும் நமடமுமறயில் இருக்கும்.  

► நீங் ள் இன்னும் தடுப்பூசிமயப் ஹபறேில்மை என்றோல், ைற்றும் குறிப்போ   ேமைக் ிடைோன ஒரு 

பகுதியில் நீங் ள் ேோழ் ிறீர் ள் என்றோல், தயவுஹசய்து ேிமரேில் தடுப்பூசிமயப் ஹபற்றுக்ஹ ோள்ளுங் ள். 

► இன்று (ஜூமை 28) நள்ளிரவு முதல், சிட்னி ஹபருந ர் பகுதியில் உள்ளேர் ள், தைது 

 மடக்ஹ ோள்ேனமேக்  ட்டோயைோ  தங் ள் உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதிக்குள் (எல்.ஜி.ஏ - LGA) 

ைட்டுப்படுத்திக்ஹ ோள்ள வேண்டும், அல்ைது  உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதிக்கு (LGA) ஹேளிவய 

இருந்தோல், வதமேயோன ஹபோருள் உள்ளூோில்  ிமடக் ோத பட்சத்தில், வீட்டிலிருந்து 10  ி.ைீ 

தூரத்திற்குள் ைட்டுப்படுத்திக்ஹ ோள்ள வேண்டும். 

 ேமைக் ிடைோன உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதி ளுக் ோன குறிப்பிட்ட ஆவைோசமன: 

► இன்று (ஜூமை 28) நள்ளிரவு முதல், பரைட்டோ (Parramatta),  ோம்ஹபல்டவுன் (Campbelltown), 

ைற்றும் ஜோர்ஜஸ் ோிேர் (Georges River) உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதி ள், ஏற் னவே அறிேிக் ப்பட்ட 

 ன்டர்போி-போங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown), ஃவபர்ஃபீல்ட் (Fairfield), லிேர்பூல் (Liverpool), 

பிளோக்டவுன் (Blacktown), ைற்றும்  ம்பர்வைண்ட் (Cumberland) ஆ ிய உள்ளூர் அரசோங் ப் 

பகுதி ளுடன்  ேமைக் ிடைோன பகுதி ளோ ச் வசர்க் ப்படும். இந்த எட்டு உள்ளூர் அரசோங் ப் 

பகுதி ளிலும் உள்ள, அங் ீ ோிக் ப்பட்ட ஹதோழிைோளர் ள் ைட்டுவை தங் ள் உள்ளூர் அரசோங் ப் 

பகுதிமய ேிட்டு ஹேளிவய வேமைக்குச் ஹசல்ைைோம். 

அங் ீ ோிக் ப்பட்ட ஹதோழிைோளர் ள் | நியூ சவுத் வேல்ஸ் (NSW) அரசோங் ம் 

► சனிக் ிழமை, ஜூமை 31 முதல்,  ன்டர்போி-போங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown) உள்ளூர் அரசோங் ப் 

பகுதியிலுள்ள அமனத்து அங் ீ ோிக் ப்பட்ட ஹதோழிைோளர் ளும், தங் ள் உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதிமய 

ேிட்டு ஹேளிவய வேமைக்குச் ஹசல்ை வேண்டுைோயின், மூன்று நோட் ளுக்கு ஒரு முமற போிவசோதமனமய 

வைற்ஹ ோள்ள வேண்டும். 

► ஃவபர்ஃபீல்ட் (Fairfield) ைற்றும்  ம்பர்வைண்ட் (Cumberland) உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதி ளில் ேசிக்கும், 

ஆனோல் இந்தப் பகுதி ளுக்கு ஹேளிவய சு ோதோர அல்ைது முதிவயோர் பரோைோிப்புத் ஹதோழிைோளர் ளோ  

(துப்புரவுத் ஹதோழிைோளர் ள், சமையல் ோரர் ள் ைற்றும் போது ோப்பு ேழங்குநர் ள் வபோன்ற, சு ோதோர 

அல்ைது முதிவயோர் பரோைோிப்பிற் ோன ஆதரவு வசமே ள் உட்பட) வேமை ஹசய்யும் நபர் ள், அேர் ளின் 

உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதிக்கு ஹேளிவய ஹசன்று வேமைபோர்க்  அனுைதிக் ப்படவேண்டுைோயின், 

மூன்று நோட் ளுக்கு ஒரு முமற  ட்டோயம் போிவசோதிக் ப்படவேண்டும். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
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► இந்தக்  ண் ோணிப்புப் போிவசோதமனத் வதமே ள், சனிக் ிழமை ஜூமை 31 முதல் 

ஹசயற்படுத்தப்படும். இருப்பினும், சம்பந்தப்பட்ட ஹதோழிைோளர் ள் தைது முதைோேது 

போிவசோதமனமய இன்றிலிருந்வத வைற்ஹ ோள்ள ஆரம்பிக் ைோம். 

சனிக் ிழமை, ஜூமை 31 அதி ோமை 12.01 ைணி முதல்: 

► குடியிருப்பு ள் இல்ைோத சூழலில் (ேசிப்பேர் ள் யோரும் அவ்ேிடத்தில் இல்ைோத நிமையில்) 

 ட்டுைோனப் பணி ள் ைீண்டும் ஆரம்பிக் ப்படும், இது 4 சதுர ைீட்டருக்கு ஒரு நபர் என்ற ேிதிக்கு 

உட்பட்டது. இவ்ேோறோன குமறந்த ஆபத்துள்ள  ட்டுைோனத் தளங் ளில், வ ோேிட் போது ோப்புத் 

திட்டங் ள்  ட்டோயம் இருக்  வேண்டும். இேற்மறப் பின்பற்றுேது  ண்டிப்புடன் 

ஹசயற்படுத்தப்படும். பரைட்டோ (Parramatta),  ோம்ப்ஹபல்டவுன் (Campbelltown), ஜோர்ஜஸ் ோிேர் 

(Georges River),  ன்டர்போி-போங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown), ஃவபர்ஃபீல்ட் (Fairfield), 

லிேர்பூல் (Liverpool), பிளோக்டவுன் (Blacktown) ைற்றும்  ம்பர்வைண்ட் (Cumberland) ஆ ிய 

உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதி ளில்  ட்டுைோனப் பணியோனது ைீண்டும் ஆரம்பிக் ப்பட முடியோது. 

வைலும், இந்த பகுதி மள ேிட்டு ஹேளிவய வேமைக் ோ ச் ஹசல்ை  ட்டுைோனத் ஹதோழிைோளர் ள் 

அனுைதிக் ப்பட ைோட்டோர் ள். 

► குடியிருப்போளர் ளுடன் எந்தேிதத் ஹதோடர்புைின்றிப் பணியோற்றக்கூடிய துப்புரவுத் ஹதோழிைோளர் ள் 

உள்ளிட்ட ேர்த்த ர் ளும் ைீண்டும் வேமைமயத் ஹதோடங்  அனுைதிக் ப்படுேோர் ள் (இரண்டு 

வபருக்கு வைல் உள்வளயும், அத்துடன் ஐந்து வபருக்கு வைல் ஹேளிவயயும் இருக் க்கூடோது). 

எந்தேிதத் ஹதோடர்புைின்றிப் பணியோற்றக்கூடிய ஏற்போடு ள் சோத்தியப்படோேிட்டோல், அந்த 

வேமைமயச் ஹசய்ய முடியோது. பரைட்டோ (Parramatta),  ோம்ப்ஹபல்டவுன் (Campbelltown), ஜோர்ஜஸ் 

ோிேர் (Georges River),  ன்டர்போி-போங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown), ஃவபர்ஃபீல்ட் (Fairfield), 

லிேர்பூல் (Liverpool), பிளோக்டவுன் (Blacktown) ைற்றும்  ம்பர்வைண்ட் (Cumberland) ஆ ிய 

உள்ளூர் அரசோங் ப் பகுதி ளில் இந்த வேமையோனது ைீண்டும் ஆரம்பிக் ப்பட முடியோது. வைலும், 

இந்த பகுதி மள ேிட்டு ஹேளிவய வேமைக் ோ ச் ஹசல்ை ஹதோழிைோளர் ள் அனுைதிக் ப்பட 

ைோட்டோர் ள். 

► தங் ளுக்குத் துமணயோ த் வதோழமையுடன் ேந்து தம்மைப் போர்ப்பதற்குத் தீர்ைோனிக் ப்பட்ட ஒரு 

குடும்ப உறுப்பினர் அல்ைது நண்பமர நியைிப்பதற்கு, தனியோ  ேசிக்கும் நபர் மள அனுைதிக்கும் 

மு ைோ , ஒரு ஒற்மறச் சமூ  ேட்டமும் (a singles bubble) அறிமு ப்படுத்தப்படும். பரைட்டோ 

(Parramatta),  ோம்ப்ஹபல்டவுன் (Campbelltown), ஜோர்ஜஸ் ோிேர் (Georges River),  ன்டர்போி-

போங்க்ஸ்டவுன் (Canterbury-Bankstown), ஃவபர்ஃபீல்ட் (Fairfield), லிேர்பூல் (Liverpool), 

பிளோக்டவுன் (Blacktown) ைற்றும்  ம்பர்வைண்ட் (Cumberland) ஆ ிய உள்ளூர் அரசோங் ப் 

பகுதி ளிலுள்ள ைக் ளுக்கு  ட்டுப்போடு ள் ேிதிக் ப்படும். 
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