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புதன்கிழமை, 20 ஏப்ரல் 2022 

ககோவிட் அமைப்புகளின் புதுப்பித்த அறிவிப்புகள்    

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ககோவிட்-19 க ோயோளியின் ந ருங்கிய நதோடர்புகள் (close 

contacts),  ியூ சவுத் கவல்ஸ் சுகோதோர வழிகோட்டுதல்களுக்கு உடன்படும் பட்சத்தில், 

தனிமைப்படுத்தப்பட கவண்டிய அவசியைில்மை என்று  ியூ சவுத் கவல்ஸ் அரசோங்கம் 

இன்று அறிவித்துள்ளது.    

 

போதிப்புக்குள்ளோன க ோயோளிகளுக்கு எந்தவித ைோற்றமும் இல்மை: விமரவோன 

கோப்பூக்கிச் கசோதமன (RAT) அல்ைது பி.சி.ஆர் (PCR) போிகசோதமன முடிவில் 

க ர்ைமறயோன முடிமவப் நபற்றுள்ள அமனவரும் ஏழு  ோள் தனிமையில் இருக்க 

கவண்டிய கதமவ நதோடர்ந்து இருக்கும்.    

 

ஏப்ரல் 22 நவள்ளிக்கிழமை ைோமை 6 ைணி முதல், ந ருங்கிய நதோடர்புகளுக்கு (வீட்டுத் 

நதோடர்பு அல்ைது  ியூ சவுத் கவல்ஸ் சுகோதோரத்துமற மூைம் ந ருங்கிய 

நதோடர்போளரோகக் கருதப்படும் ஒரு  பர் என வமரயறுக்கப்படுகிறது), எந்த 

அறிகுறிகளும் இல்ைோத பட்சத்தில், அத்துடன் பின்வரும் வழிகோட்டுதல்களுக்கு 

உடன்படும் பட்சத்தில்,  தனிமைப்படுத்தப்பட கவண்டிய கதமவயில்மை:    

 

• சிறப்பு விைக்கு ஒன்று இல்ைோத வமரயில், முதிகயோர் பரோைோிப்பு, 

ைருத்துவைமனகள், உடல் குமறபோடு ைற்றும் சீர்திருத்த இடவசதிகளுக்குச் 

நசல்ை கவண்டோம்;    

• வீட்டிற்கு நவளிகய உள்ளிட அமைப்புகளில் முகக்கவசம் ஒன்மற அணியவும்;    

• சோத்தியப்படும்  ிமைமைக்ககற்ப, வீட்மடச் சோரோத நவளியோட்களுடன் 

ந ருக்கைோகத் நதோடர்பு நகோள்வதற்கு முன் தினசோி விமரவோன கோப்பூக்கிச் 

கசோதமனகமள (RAT) கைற்நகோள்ளவும்;    

• முதியவர்கள் ைற்றும் க ோநயதிர்ப்புக் குமறபோடுள்ள (immunocompromised) 

 பர்களுடன் நதோடர்பு நகோள்வமத முடிந்தவமர தவிர்க்கவும்;    

• சோத்தியப்பட்டோல், வீட்டில் இருந்து நகோண்கட கவமை போர்க்கவும்;    

• அவர்கள் ஒரு ந ருங்கிய நதோடர்போளர் என்பமதயும், கைகை 



கூறப்பட்டமவகளுக்கு உடன்படும் பட்சத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட கவண்டிய 

அவசியைில்மை என்பமதயும் அவர்களது கவமை வழங்கு ருக்கு/கல்வி 

 ிமையத்திற்குத் நதோிவிக்கவும்.    

 
தங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு  பருக்கு ககோவிட்-19 க ோய்த்நதோற்று இருப்பது 

உறுதிநசய்யப்பட்ட க ரத்திலிருந்து 7  ோட்களுக்கு, ந ருங்கிய நதோடர்போளர்கள் 

கைற்கூறிய வழிகோட்டுதல்களுக்கு உடன்பட கவண்டும்.    

 

முக்கிய பணியோளர்களுக்குத் தடுப்பூசி கபோடப்பட கவண்டுநைன்ற நபோதுச் சுகோதோர 

உத்தரவுகள்  ீக்கப்படும். ைற்ற அதிகோர வரம்புகளுக்கு ஏற்ப, நதோழில்சோர்ந்த கவமை 

ஆகரோக்கியம் ைற்றும் போதுகோப்பின் (occupational work health and safety) கீழ், அபோய 

ைதிப்பீடுகளின் அடிப்பமடயில் தடுப்பூசித் கதமவகள் இருக்கும். முதிகயோர் பரோைோிப்பு 

ைற்றும் ஊனமுற்ற நதோழிைோளர்களுக்குத் தடுப்பூசி கபோட கவண்டும் என்ற உத்தரவு 

நதோடர்ந்து அைலில் இருக்கும்.    

 

சம்பந்தப்பட்ட பங்குோிமையோளர்களுடன் (stakeholders) கைந்தோகைோசமன 

நசய்யப்பட்டு, வரும் வோரங்களில் விவரங்கள் இறுதி நசய்யப்படும்.    

 

தனிமைப்படுத்தல் விதிகளில் இருந்து முக்கியைோன நதோழிைோளர்களுக்குச் சிறப்பு 

விைக்குகள் இனி கதமவப்படோது என்பகத இந்த ைோற்றங்களின் நபோருளோகும். 

இருப்பினும், ந ருங்கிய நதோடர்போளர்கள் தங்கள் பணியிடங்களில் கவமை 

வழங்கு ர்களோல் கைற்நகோள்ளப்பட்டுள்ள எந்தநவோரு ககோவிட்-19 போதுகோப்பு 

 டவடிக்மககளுக்கும் நதோடர்ந்து உடன்பட கவண்டும்.    

 

30 ஏப்ரல் 2022 முதல், தடுப்பூசி கபோடப்படோத, சர்வகதச  ோடு திரும்பும் பயணிகள் 

தங்கும் விடுதி நதோற்றுத்தமடக் கோப்மப (hotel quarantine) கைற்நகோள்ள கவண்டிய 

கதமவயில்மை. வந்திறங்கிய 24 ைணி க ரத்திற்குள் விமரவோன கோப்பூக்கிச் 

கசோதமனமய (Rapid Antigen Test) கைற்நகோள்வது ைற்றும்  ியூ சவுத் கவல்ஸ் சுகோதோர 

வழிகோட்டுதல்களுக்கு உடன்படுவது உட்பட, முழுமையோகத் தடுப்பூசி கபோடப்பட்ட 

பயணிகளுக்கோன தற்கபோமதய கதமவகள் தடுப்பூசி கபோடப்படோத பயணிகளுக்கும் 

 ீட்டிக்கப்படும்.    

 

நபோது கபோக்குவரத்து, விைோனங்கள் ைற்றும் விைோன  ிமையங்கள் ைற்றும் பயண 

முமனயங்களில் உள்ளிடங்களில் முகக்கவங்கமள அணிய கவண்டிய கதமவ 

அப்படிகய இருக்கும் அகத க ரத்தில், நபோது கபோக்குவரத்து ஏற்புத்திறனுக்கோன 

(capacity) உச்சவரம்புகளும்  ீக்கப்படும்.    

 

ந ருங்கிய நதோடர்போளர்களுக்கோன தனிமைப்படுத்தல் விதிகமள  ீக்குவது நபோது 

அறிவு சோர்ந்த ைோற்றங்கள், அத்துடன் நபருந்நதோற்றிலிருந்து  ோம் நதோடர்ந்து 

முன்கனற இது அனுைதிக்கும் என்று  ியூ சவுத் கவல்ஸ் முதல்வர் நடோைினிக் 

நபகரோட்டட் (Dominic Perrottet) கூறினோர்.    

 

"இந்த தனிமைப்படுத்தல் விதிகள் அவசியைோக இருந்தன, ஆனோல்  ைது வலுவோன 

தடுப்பூசி விகிதங்களுக்கு  ன்றி, இன்று அறிவிக்கப்பட்ட ைோற்றங்கமள  ோம் 



பின்பற்றைோம்," என்று திரு நபகரோட்நடட் (Mr Perrottet) கூறினோர்.   

 

"நதோழிைோளர் பற்றோக்குமறயோல் கடுமையோக போதிக்கப்பட்டுள்ள பை 

பணியோளர்களுக்கும், ைற்றும் வணிகங்களுக்கும் இது உடனடி  ிவோரணத்மத 

வழங்கும், ஏநனனில் அவர்கள் ஒரு வீட்டுத் நதோடர்போளர் என்பதோல் ைக்கள் 

தனிமைப்படுத்தப்பட கவண்டிய கட்டோயத்தில் உள்ளனர்.    

 

"நபருந்நதோற்று படிப்படியோக வளர்ச்சியமடய, எங்கள் எதிர்விமனயும் அதற்ககற்றோர் 

கபோல் வளர்ந்துள்ளது, கைலும் கதமவயோன ைோற்றங்கமள  ோங்கள் போதுகோப்போகவும் 

ஒழுங்குபட்ட வழியிலும் நசய்ய முடிந்தமைக்கு ைற்நறோரு எடுத்துக்கோட்டோகும்."   

 

சமூகத்தில் போதிப்புக்குள்ளோகக்கூடிய உறுப்பினர்கமளப் போதுகோக்க தனி பர்கள் 

இன்னும் எச்சோிக்மகயுடன் இருக்க கவண்டும் என்று சுகோதோர அமைச்சர் பிரோட் 

ஹஸோர்ட் (Brad Hazzard) கூறினோர்.   

 

" ோங்கள் இன்னும் ஒரு நபருந்நதோற்றில் இருக்கிகறோம். மகத் தூய்மை, சமூக ோீதியோக 

விைகி இருக்க முடியோதகபோது முகக்கவசத்மத அணிந்துநகோள்ள கவண்டும், ைற்றும் 

உங்களுக்கு க ோயறிகுறிகள் இருந்தோல் வீட்டிகைகய இருக்க கவண்டும் என்பன 

கபோன்ற அடிப்பமட விதிகள் இன்னும்  மடமுமறயில் உள்ளன," என்று திரு ஹஸோர்ட் 

(Mr Hazzard) கூறினோர்.   

 

"ைிக முக்கியைோக, உங்களுக்கு இன்னும் க ோயறிகுறிகள் இருந்தோல்,  ீங்கள் ஒரு 

முதிகயோர் பரோைோிப்பு இடவசதிக்ககோ, ைருத்துவைமனக்ககோ அல்ைது வயதோன 

உறவினர் ஒருவமரப் போர்க்ககவோ நசல்ைக்கூடோது."    

 

இந்த ைோற்றங்களுக்கு ஏற்ப பள்ளி அமைப்புகமள 2 -ஆம் பருவம் நதோடங்கும் முன் 

இறுதி நசய்ய,  ியூ சவுத் கவல்ஸ் அரசோங்கமும் சுகோதோர அதிகோோிகளுடன் இமணந்து 

பணிபுோிந்து வருகிறது, கைலும் இது நதோடர்போன கூடுதல் தகவல்கள், இனி வரும் 

 ோட்களில் நவளியிடப்படும்.    

 

குளிர்கோைத்திற்குத் தயோரோகும் வமகயில், உடல் ஊனமுற்கறோர், குழந்மதகள் ைற்றும் 

வீட்டிற்கு நவளிகய பரோைோிக்கப்படும் இமளகயோர், போதிப்புக்குள்ளோகக்கூடிய 

கைோச்சோர ோீதியோகவும் நைோழி ோீதியோகவும் கவறுபட்ட (CALD) சமூகங்கள் ைற்றும் 

பழங்குடியினச் சமூகங்கள் உள்ளிட்ட, போதிப்புக்குள்ளோகக்கூடிய 

நபருங்குடும்பங்கமளப் போதுகோக்க விமரவோன கோப்பூக்கிச் கசோதமனகள் (RATs) 

கிமடப்பமதயும்  ியூ சவுத் கவல்ஸ் அரசோங்கம் நதோடர்ந்து உறுதி நசய்யும்.    

 

சமூகங்கள் ைற்றும்  ீதி திமணக்களத்தின் (Department of Communities and Justice) 

வலுவோன சமூகங்கள் முகமைகள் (Stronger Communities agencies) மூைம் இந்த 

விமரவோன கோப்பூக்கிச் கசோதமனகள் (RATs), தனி பர்கள் ைற்றும் நதோடர்புமடய 

கசமவ வழங்கு ர்களுக்கு வி ிகயோகிக்கப்படும்.    

 

16 ைற்றும் அதற்கு கைற்பட்ட வயதுமடவர்கள், ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகளில் ஏதோவது 



ஒன்மற இரண்டோவது தவமணமயப் நபற்ற மூன்று ைோதங்களுக்குப் பிறகு, 

க ோநயதிர்ப்பு ஊக்கி ைருந்தளமவப் (booster dose) நபறைோம். உங்கள் ககோவிட்-19 

தடுப்பூசிமய அல்ைது உங்கள் க ோநயதிர்ப்பு ஊக்க ைருந்தூசிமய (booster shot) 

https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated என்ற இமணயதளம் 

மூைம்  ீங்கள் பதிவு நசய்யைோம்.    
 

கைைதிகத் தகவல்கள் பின்வரும் இமணயதளத்தில் கிமடக்கும்:  nsw.gov.au. 
 

MEDIA: Ian Paterson | Premier | 0438 748 501 
Nicolette Kormendy | Minister Hazzard | 0429 064 89 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated
https://www.nsw.gov.au/

