
 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 ஆகஸ்டு 2021 
 

இன்று மாலை 5 மணி முதல் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பிராந்தியத்தில்  

வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கும் உத்தரவுகள்  
 

பபருகிேரும் வகாேிட்-19 பபருந்பதாற்றிலிருந்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் மக்கலைக் 

காப்பாற்ற, அலைத்து நியூ சவுத் வேல்ஸ் பிராந்தியத்துக்கும் புதிய கட்டுப்பாடுகள் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றை. இது இன்று மாலை 5 மணி முதல் 22 ஆகஸ்டு 2021 

ஞாயிற்றுக்கிழலம அதிகாலை 12:01 ேலர அமலில் இருக்கும். 

 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் தலைலமச் சுகாதார அதிகாாி டாக்டர் பகர்ாி சாண்ட் (Dr Kerry Chant) 

அேர்கைின் புதுப்பிக்கப்பட்ட சுகாதார ஆவைாசலைலயப் பின்பற்றி, நியூ சவுத் வேல்ஸ் 

பிராந்தியத்தில் ேசிக்கும் அலைத்து மக்களுக்கும் வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கும் 

உத்தரவுகள் பபாருந்தும்.   

 

இதன் பபாருள் என்ைபேன்றால் நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் இன்று மாலை 5 மணி 

முதல், வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும். 

 

இந்த புதிய உத்தரவு நியூ சவுத் வேல்ஸ் பிராந்தியத்தில் ஏற்கைவே இருக்கும் 

உத்தரவுகளுக்குப் பதிைாக இருக்கும். 

 

பேைிவயறுேதற்கு நியாயமாை காரணங்கள் இருந்தாபைாழிய, அலைேரும் கட்டாயம் 

வீட்டிவைவய தங்கியிருக்க வேண்டும். அேர்கள் வீட்டுக்கு பேைியிலிருந்து 

குடும்பத்திைர் மற்றும் நண்பர்கள் உட்பட எந்த ேிருந்திைர்கலையும் அலழக்க 

முடியாது.  

 

பராமாிப்பாைர்கைின் பபாறுப்புகலை நிலறவேற்ற அல்ைது பராமாிப்லப அல்ைது 

உதேிலய ேழங்க அல்ைது கருலண அடிப்பலடயிைாை காரணங்களுக்காக ஒவர 

வநரத்தில் ஒரு பார்லேயாைலர மட்டும் லேத்திருக்கைாம். இதில் இரண்டு நபர்கள் 

உறேில் இருந்து, ஒன்றாக ோழாமல் இருப்பதும் அடங்கும். 

 

மதுபாைக் கலடகள் (pubs), உணேகங்கள் (restaurants), மற்றும் சிற்றுண்டிச் 

சாலைகள் (cafes) உள்ைிட்ட, இதில் லகவயாடு எடுத்துச் பசல்லும் உணவுகள் 

(takeaway) தேிர்த்து, அலைத்து ேிருந்வதாம்பல் ேைாகங்களும் கட்டாயம் மூடப்பட 

வேண்டும். 

 

பின்ேருேைேற்லறத் தேிர சில்ைலற ேிற்பலை நிலையங்கள் மூடப்பட வேண்டும்: 

• பல்பபாருள் அங்காடிகள் (supermarkets) மற்றும் மைிலகக் கலடகள்,  

• பபரும்பான்லமயாக உணவு அல்ைது பாைங்கலை ேிற்கும் கலடகள் எ.கா. 

இலறச்சிக் கலடகள், பராட்டிக் கலடகள், பழக்கலடகள், மற்றும் நற்சுலே 

உணவுக் கலடககள் (delicatessens), ஆைால் இதில் உணேகங்கள் 

(restaurants) அல்ைது சிற்றுண்டிச்சாலைகள் (cafes) அடங்காது.   
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• மருந்துச்சாலைகள் (chemists) மற்றும் மருந்தகங்கள் (pharmacies), 

• பபட்டிக் கலடகள் (kiosks)  

• பபரும்பான்லமயாக அலுேைகப் பபாருட்கள், பசல்ைப் பிராணிக்காை 

சாமான்கள், பசய்தித்தாள்கள், பத்திாிக்லககள் மற்றும் எழுதுபபாருட்கள், 

மதுபாைம், மகப்வபறு மற்றும் குழந்லதக்காை பபாருட்கள், மருத்துே 

அல்ைது மருந்துப் பபாருட்கலை ேிற்பலை பசய்யும் கலடகள் 

• உணவு மற்றும் பாைம் ேிற்கும் ேைாகங்கள், ஆைால் லகவயாடு எடுத்துச் பசல்லும் 

உணவுகலை (takeaway) மட்டும் ேிற்கைாம்   

• நிைேலறக் (cellar) கதவு ேைாகங்கள், ஆைால் லகவயாடு எடுத்துச் பசல்ேது மட்டும் 

ேிற்கைாம்  

• இரும்புச் சாமான்கள் (hardware) மற்றும் கட்டுமாைப் பபாருட்கள் 

• நிைப்பரப்லபச் சமைப்படுத்தும் (landscaping) பபாருட்கள்  

• நாட்டுப்புறப் பபாருட்கள் (rural supplies) 

• மரக் கிடங்குகள் (timber yards) 

• வதாட்ட லமயங்கள் மற்றும் பசடி ேைர்ப்புப் பண்லண (plant nurseries), 

• ோகைங்கலை ோடலகக்கு ேிடும் ேைாகங்கள், ோகைங்கலை ேிற்பலை பசய்யும் 

ேைாகங்கள் தேிர்த்து,   

• பபரும்பான்லமயாக லகப்வபசி பழுதுபார்க்கும் கலடகள். 
 
 
 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் சுகாதாரத்துலற ஊடகம் (NSW HEALTH Media) 

பதாலைவபசி. 02 9391 9121 வேலைவநரத்துக்குப் பின். 02 9962 9890 பதாலைநகல். 02 9391 9575 ேலைத்தைம். www.health.nsw.gov.au 

healthdirect AUSTRALIA – நியூ சவுத் வேல்ஸில் ேசிப்பேர்களுக்கு ஒரு நாைில் 24 மணி வநரமும் லகவதர்ந்த சுகாதார ஆவைாசலைகலை ேழங்குதல் – பதாலைவபசி. 1800 022 222 

http://www.health.nsw.gov.au/


எாிபபாருள் வசலே நிலையங்கள் (service stations), ேங்கிகள், அஞ்சல் நிலையங்கள், 

சைலே நிலையங்கள் (laundromats) மற்றும் உைர்சைலேயங்கள் (drycleaners) 

திறந்திருக்கும்.   

 

வீட்லட ேிட்டு பேைிவய பசல்லும் எேராயினும் தங்களுடன் முகக்கேசம் ஒன்லற 

எப்வபாதும் எடுத்துச் பசல்ை வேண்டும். பேைியிடங்கைில் வேலைபசய்யும்வபாது 

பள்ைியில் பணிபுாிவோர், பேைிப்புறச் சந்லதகைில், பேைிப்புறக் கலட ோிலசகைில் 

உள்ை அலைத்து மக்கள், வமலும் காஃபி மற்றும் உணவுக்காக பேைியிடங்கைில் 

காத்திருப்வபார் அலைேரும்  முகக்கேசங்கலை அணிந்திருக்க வேண்டும். 
 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதுமுள்ை ஒவ்போரு வேலை அமர்த்துநரும் தங்களுலடய 

ஊழியர்கலை, நியாயமாக நலடமுலறப்படுத்த முடியாத பட்சத்தில், கட்டாயம் 

வீட்டிலிருந்வத வேலை பசய்யலேக்க வேண்டும்.     
 

வேலைக்காக வீட்லட ேிட்டு பேைிவயறுேது ஒரு நியாயமாை சாக்குதான் – ஆைால் 

அது வீட்டிலிருந்து பகாண்வட வேலை பசய்ேது நலடமுலறயில் முடியாத காாியம் 

என்றால் மட்டுவம.   

 

ஏற்கைவே முழு அலடப்புக்கு உட்படுத்தப்படாத பிராந்தியப் பகுதிகைில் 

திட்டமிடப்பட்ட திருமணங்கள் மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளுக்கு ஒருநாள் ‘சலுலகக் 

காைம்’ உண்டு. அந்த நிகழ்வுகள் 16 ஆகஸ்டு 2021 திங்கட்கிழலம அதிகாலை 12.01 

மணி ேலர பதாடரைாம், ஆைால் ஏற்கைவே முழு அலடப்புக்கு உட்படுத்தப்படாத 

பகுதிகலைச் வசர்ந்த ேிருந்திைர்கள் மட்டுவம இருக்கவேண்டும். திங்கட்கிழலம முதல், 

10 நபர்கள் (சடங்லக நடத்தும் நபர்கலைத் தேிர) பங்வகற்கும் சிறிய இறுதிச் சடங்குகள் 

மற்றும் நிலைவு ேிழாக்கள்  மட்டுவம அனுமதிக்கப்படும். 

 

மிகவும் வைசாை ஜைவதாஷம் வபான்ற அறிகுறிகள் (cold-like symptoms) இருந்தாலும் 

கூட பாிவசாதலை பசய்துபகாள்ை முன்ேருமாறு  நியூ சவுத் வேல்ஸ் சுகாதாரத்துலற 

மக்கலை ேற்புறுத்திக் வகட்டுக்பகாள்கிறது. 

 

நியூ சவுத் வேல்ஸ் முழுேதும் 440 -க்கும் வமற்பட்ட வகாேிட்-19 பாிவசாதலை பசய்யும் 

இடங்கள் உள்ைை, அேற்றில் பை, ோரத்தில் ஏழு நாட்களும் திறந்திருக்கும். 

உங்களுக்கு மிக அருகில் உள்ை பாிவசாதலை நிலையத்லதக் கண்டறிய எங்கைது  

ேலைத்தைத்துக்குச்  பசல்ைவும்.       
 

சிட்ைி பபருநகாில் (Greater Sydney) உள்ை பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூர் அரசுப் 

பகுதிகளுக்குச் சிறப்பு ேிதிமுலறகள் நலடமுலறயில் உள்ைை.  

 

வமலும் தகேல்களுக்கு, தயவுபசய்து பின்ேரும் ேலைத்தைத்லதக் காணவும்: nsw.gov.au/covid-

19/rules. 
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