
80 சதவீததததினை எட்டும்பொழுது கூடுதலொை மீள்-ததிறப்பு துவக்கம 8 நவமபர் 2021 95 சதவீதம அலலது 15 டிசமபர்

  அனைவரொலும செய்ய இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

செருமொலான சூழலகளில ‘ககாவிட்-ொதுகாப்பு’ உளள விததததில வருககக்யப் ெததிவு செய்யகவண்டி்ய 
மற்றும தடுப்பூெி இட்டுகசகாண்்டதற்கான ொனகறைக காண்ெிகக கவண்டி்ய அவெி்யம ஊழி்யரகளுககும  
வாடிககக்யாளரகளுககும இருககும  •  NSW மாநதிலப் ெிராநததி்யப் ெகுததிச் சூழலகளில ஊழி்யரகளும, 

வாடிககக்யாளரகளும குகறைநதெட்ெமாக ‘ககாவிட்-19’ தடுப்பூெி மருநததின ஒரு அளகவ்யாவது 
இட்டுகசகாண்டிருநதால, அவரகள 11 அகக்டாெர அனறு தடுப்பூெித கதகவப்ொடுகளு்டன கவகலககுத 

ததிருமெி்யிருப்ெரகள, ஆனால 1 நவமெர 2021-இற்குளளாக அவரகள தடுப்பூெிககள முழுகம்யாகக கட்்டா்யம 
இட்டுகசகாண்டிருகககவண்டும  •  கீகழ ெட்டி்யல இ்டப்ெட்டுளள ந்டவடிககககளில ெிலவற்றைிற்கு, உட்புறைப் 
ெகுததிகளில 4 ெதுர மீட்்டருககு ஒரு ஆள, மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிளில 2 ெதுர மீட்்டருககு ஒரு ஆள எனறை 

‘ஆள-அ்டரதததி’ கட்டுப்ொடுகள இருககும  •  ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்புத ததிட்்டஙகள’ இருககும

செருமொலான சூழலகளில ‘ககாவிட்-ொதுகாப்பு’ உளள விததததில வருககக்யப் ெததிவு 
செய்யகவண்டி்ய மற்றும தடுப்பூெி இட்டுகசகாண்்டதற்கான ொனகறைக காண்ெிகக கவண்டி்ய 

அவெி்யம ஊழி்யரகளுககும  வாடிககக்யாளரகளுககும இருககும  
•  கீகழ ெட்டி்யல இ்டப்ெட்டுளள ந்டவடிககககளில ெிலவற்றைிற்கு, உட்புறைப் ெகுததிகளில 4 ெதுர 

மீட்்டருககு ஒரு ஆள, மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிளில 2 ெதுர மீட்்டருககு ஒரு ஆள எனறை 
‘ஆள-அ்டரதததி’ கட்டுப்ொடுகள இருககும  •  ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்புத ததிட்்டஙகள’ இருககும 

கீகழ ெட்டி்யல இ்டப்ெட்டுளள ந்டவடிககககள அகனதததிற்கும உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் 
ெகுததிளில 2 ெதுர மீட்்டருககு 1 ஆள எனறை ‘ஆள-அ்டரதததி’ கட்டுப்ொடுகள இருககும

> சொதுப் கொககுவரதது ொதனஙகள, விமானஙகள மற்றும விமான நதிகல்யஙகள 
ஆகதி்யவற்கறை உளள்டககதி்ய அகனதது உட்புறை சூழலகளிலும அகனததுப் 
ெணி்யாளரகளுககும, வாடிககக்யாளரகளுககும (12 வ்யததிற்குக கீழப்ெட்்ட குழநகதகள 
நீஙகலாக) முகக கவெஙகள கதகவப்ெடும

> அலுவலக கட்டி்டஙகளில முகக கவெஙகள இனி கதகவப்ெ்டாது (முழுகம்யாகத 
தடுப்பூெிககள இட்டுகசகாளளாதவரகள நீஙகலாக) 

> சவளிப்புறைச் சூழலகளில முகக கவெஙகள இனி கதகவப்ெ்டாது (கட்டி்டஙகளின முன 
ெகுததிகளில உளள உெெரிப்பு ஊழி்யரகள நீஙகலாக)

> “ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு” குறைிதது அவரகளுக்ட்ய வருககக்யப் ெததிவுசெய்ய கவண்டி்ய 
கதகவயும, தடுப்பூெி இட்டுகசகாண்்டதற்கான ொனறைிற்கான கதகவயும  ஊழி்யரகளுககும, 
வாடிககக்யாளரகளுககும இருககும

> சொதுப் கொககுவரதது ொதனஙகள, விமானஙகள மற்றும விமான நதிகல்யஙகள ஆகதி்யவற்கறை 
உளள்டககதி்ய அகனதது உட்புறை சூழலகளிலும அகனததுப் ஊழி்யரகளுககும, வாடிககக்யாளரகளுககும 
(12 வ்யததிற்குக கீழப்ெட்்ட குழநகதகள நீஙகலாக) முகக கவெஙகள கதகவப்ெடும

> அலுவலக கட்டி்டஙகளில முகக கவெஙகள கதகவப்ெ்டாது (முழுகம்யாகத தடுப்பூெிககள 
இட்டுகசகாளளாதவரகள நீஙகலாக)

> சவளிப்புறைச் சூழலகளில முகக கவெஙகள கதகவப்ெ்டாது (கட்டி்டஙகளின முன ெகுததிகளில உளள 
உெெரிப்பு ஊழி்யரகள நீஙகலாக)

> ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு’ குறைிதது அவரகளுக்ட்ய வருககக்யப் ெததிவுசெய்ய கவண்டி்ய 
கதகவயும, தடுப்பூெி இட்டுகசகாண்்டதற்கான ொனறைிற்கான கதகவயும  ஊழி்யரகளுககும, 
வாடிககக்யாளரகளுககும இருககும

> சொதுப் கொககுவரததுகள, விமானஙகள மற்றும விமான நதிகல்யஙகள ஆகதி்ய இ்டஙகளிலும, 
உட்புறைப் ெகுததிகளிலும, கட்டி்டஙகளுககு முன ெகுததிகளிலும இருககும உெெரிப்பு ஊழி்யரகளுககு 
மட்டும முகக கவெஙகள கதகவப்ெடும

> சவளிப்புறைப் ெகுததிச் சூழலகளில முகக கவெஙகள இனி கதகவப்ெ்டாது (கட்டி்டஙகளுககு முன 
ெகுததிகளில இருககும உெெரிப்பு ஊழி்யரகள உளள்டஙக)

> ‘சொது சுகாதார உததரவு’ தடுப்பூெி இட்டுகசகாண்்டதற்கான ொனறைிகன இனி கவண்்டாது

> எநத ஒரு ெம்யதததிலும 20 நெரகள வகரககுமான வருகக்யாளரகள உஙகளுக்ட்ய 
வீட்டிற்குள அனுமததிககப்ெடுவாரகள (12 வ்யததிற்குக கீழப்ெட்்ட குழநகதகளுககு 
வருகக்யாளர எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள இருககாது)

> 50 நெரகள வகரககும ெிறு சவளிப்புறை ஒனறுகூ்டலகளும, சொழுதுகொககு 
நட்வடிககககளும அனுமததிககப்ெடும (முழுகம்யாகத தடுப்பூெிககள 
இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு 2 -கெர வகர எனறை கட்டுப்ொடு இருககும)

> முததிக்யார ெராமரிப்பு இலலஙகள மற்றும இ்யலாகமயுக்டக்யார இலலஙகள 
ஆகதி்யவற்றைில வருகக்யாளரகளும, தஙகுநரகளும அநத இலல வெததிகளின 
விததிமுகறைகளுககு ஏற்ெ அனுமததிககப்ெடுவர

> உஙகள வீட்டிற்குள வரும வருகக்யாளரகளின எண்ணிககக்யில கட்டுப்ொடு இலகல
> சவளிப்புறை ஒனறுகூ்டலகளுககும, சொழுதுகொககு ந்டவடிககககளுககும எண்ணிகககக 

கட்டுப்ொடு இலகல. (1000 இற்கு கமற்ெட்்ட எண்ணிககக்யினர வருவதா்யின ‘ககாவிட்-19 
ொதுகாப்பு ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

> முததிக்யார ெராமரிப்பு இலலஙகள மற்றும இ்யலாகமயுக்டக்யார இலலஙகள ஆகதி்யவற்றைிற்கு 
வரும ெகல வருகக்யாளரகள அநத இலல வெததிகளின விததிமுகறைகளுககு ஏற்ெ 
அனுமததிககப்ெடுவர

> உஙகளுக்ட்ய வீட்டிற்கு வருெவரகளின எண்ணிககக குறைிதத கட்டுப்ொடு எதுவும இருககாது
> சவளிப்புறை ஒனறுகூ்டலகளில எததகன கெர கலநதுசகாளளலாம எனறை கட்டுப்ொடு எதுவும 

இருககாது (1000 இற்கு கமற்ெட்்ட எண்ணிககக்யினர வருவதா்யின ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு 
ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

> முததிக்யார ெராமரிப்பு இலலஙகள மற்றும இ்யலாகமயுக்டக்யார இலலஙகள ஆகதி்யவற்றைில 
வருகக்யாளரகள மற்றும தஙகுநரகள அகனவரும அநத இலல வெததிகளின விததிமுகறைகளுககு 
ஏற்ெ அனுமததிககப்ெடுவர

> உ்டற்ெ்யிற்ெிக கூ்டஙகள, உட்புறைப் சொழுதுகொககு வெததிகள, விகள்யாட்டு வெததிகள 
ஆகதி்யன வகுப்ெில 20 நெரகள வகர எனறை ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொட்டு முகறை்யில 
மீண்டும ததிறைககும

> நீச்ெல ொ்டஙகள, ெ்யிற்ெிகள மற்றும புனரவாழவு ந்டவடிககககள ஆகதி்யவற்றைிற்காக 
உட்புறை நீச்ெல குளஙகள ததிறைககும

> முழுகம்யாகத தடுப்பூெிககள இட்டுகசகாண்டுளள 1000 வகர்யிலான ஊழி்யரகள, 
ொரகவ்யாளரகள மற்றும ெஙககற்ொளரகள ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு ததிட்்டதது்டன’  ெமூக 
விகள்யாட்டுகளில அனுமததிககப்ெடுவர

> உ்டற்ெ்யிற்ெிக கூ்டஙகளும ந்டன வகுப்புகளும 20 நெரகளுககுள மட்டுப்ெடுததப்ெடும
> ெகல கநாககஙகளுககும உட்புறை நீச்ெல குளஙகள மீண்டும ததிறைககும
> ெகல ெணி்யாளரகள, ொரகவ்யாளரகள மற்றும ெஙகுெற்றுநரகள ஆகதிக்யாருககாக ெமூக 

விகள்யாட்டுகள அனுமததிககப்ெடும (1000 இற்கு கமற்ெட்்ட எண்ணிககக்யினர வருவதா்யின 
‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

> உ்டற்ெ்யிற்ெிக கூ்டஙகள, உட்புறைப் சொழுதுகொககு வெததிகள, விகள்யாட்டு வெததிகள 
ஆகதி்யவற்றைில ஆட்களின எண்ணிககக மீதான கடுப்ொடுகள இருககாது, ‘ஆள-அ்டரதததி’ 
கட்டுப்ொடுகள இருககும

> அகனதது கநாககஙகளுககாகவும உட்புறை நீச்ெல குளஙகள ததிறைநததிருககும
> ெகல ெணி்யாளரகள, ொரகவ்யாளரகள மற்றும ெஙகுெற்றுநரகள ஆகதிக்யாருககாக ெமூக 

விகள்யாட்டுகள அனுமததிககப்ெடும (1000 இற்கு கமற்ெட்்ட எண்ணிககக்யினர வருவதா்யின 
‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

1

NSW மீள்-ததிறப்பு

தடுப்பூெிககள முழுனையொ்க இட்டுக்்கொண்டவர்்களொல மட்டுகம செய்ய 
இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

தடுப்பூெிககள முழுனையொ்க இட்டுக்்கொண்டவர்்களொல மட்டுகம செய்ய 
இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

குடும்பத்தினரையும 
நண்பர்கரையும 
்ைிசித்ல்

உடற்பயிறசி மறறும 
ப்பொழுதுப்பொக்கு 
நடவடிக்ர்க்கள்

மு்கக் ்கவசங்கள் 
மறறும ‘QR’ 
குறியீடு்கள்

16 வயதிற்குக் கீழ்ப்பட்ட, முற்்றிலுமாகத் தடு்பபூசறிகளை இடடுக்்காளைாதவரகள அவரகளு்டன் யாரும் வராமல் - தனியாக அவரகளுள்டய வவளைத்தைஙகைிலும், அளனத்து ்வைி்பபு் சூழல்கைிலும் அனுமதிக்க்ப்படுவர, ஆனால், உணவு-உ்பசாரத் தைஙகைிலும் (எடு்பபுச் சா்ப்பாடுகளை வாஙகச் ்சல்லும்வ்பாது தவிர), ்்பாழுதுவ்பாக்கு வசதிகைிலும், ்பிரதானமான வகைிக்ளக இ்டவசதிகைிலும், 
அவரகளுள்டய குடும்்பத்ளதச் வசர்நத தடு்பபூசறிகளை முற்்றிலுமாக இடுக்்காண்டுளை அஙகத்தவர ஒருவர அவரகளு்டன் கட்டாயமாகக் கூ்ட இருக்கவவண்டும். ‘ப�ொது சுகொதொர உததரவுக’ளுக்கு ஏற�, உள்ளூரொட்சிப் �குதிகள் பெவ்ெறு ெிதிமுறைகளுக்குக் கடடுப்�ட்டறெயொக இருக்கலொம்.

2 நவமெர 2021 அனறு இருநதவாறு ெரி்யானது  |

மிகச் ெமீெதததி்யத தகவலகளுககு nsw.gov.au எனும வகலததலதததிற்குச் செலலுஙகள



80 சதவீததததினை எட்டும்பொழுது கூடுதலொை மீள்-ததிறப்பு துவக்கம 8 நவமபர் 2021 95 சதவீதம அலலது 15 டிசமபர்

  அனைவரொலும செய்ய இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

 

> ‘3-ஆம நதிகல’ அலலது ‘3-ஆம நதிகல ெிளஸ்’ ககாவிட்-19 ொதுகாப்பு 
ந்டவடிககககளு்டன அகக்டாெர 25 ஆம ததிகததி ொ்டொகலகள மீண்டும ததிறைககும 
(education.nsw.gov.au எனும வகலததலதததிற்குச் செலலுஙகள)

> மாணவ-மாணவி்யரகள ஏற்கனகவ கநருககு கநர கற்றைல முகறைககுத ததிருமெிவிட்்டனர > மாணவ-மாணவி்யரகள ஏற்கனகவ கநருககு கநர கற்றைல முகறைககுத ததிருமெிவிட்்டனர

> ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன அதததி்யாவெி்யம இலலாத ெிலலகறை வி்யாொரஙகள 
மீண்டும ததிறைககும (தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளால அதததி்யாவெி்யம 
இலலாத ெிலலகறைப் சொருட்ககள இகண்யம மூலமாக உததரவிட்டுப் செற்றுகசகாளள 
மட்டுகம இ்யலும)

> (ெிகக அலஙகார நதிகல்யஙகள, ‘ஸ்ொ’-ககள, அழகு மற்றும நக அலஙகார நதிகல்யஙகள, 
ெச்கெ-குதது நதிகல்யஙகள, உ்டல-ெிடிப்பு நதிகல்யஙகள ஆகதி்யன உளள்டஙக) வாடிககக்யாளர 
எண்ணிககக வகர்யகறை்யினறைி ஆனால ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன மீண்டும ததிறைககும

> ொலி்யல கெகவத தலஙகள ததிறைககும

> அதததி்யாவெி்யம இலலா ெிலலகறை வி்யாொரஙகள அகனவருககாகவும ததிறைநகத இருககும, ஆள-
அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இருககும (தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளால 
அதததி்யாவெி்யம இலலாத ெிலலகறைப் சொருட்ககள இகண்யம மூலமாக உததரவிட்டுப் செற்றுகசகாளள 
மட்டுகம இ்யலும)

> (ெிகக அலஙகார நதிகல்யஙகள, ‘ஸ்ொ’-ககள, அழகு மற்றும நக அலஙகார நதிகல்யஙகள, ெச்கெ-குதது 
நதிகல்யஙகள, மொஜ் நதிகல்யஙகள ஆகதி்யன உளள்டஙக) தனி-நெர கெகவகளுககு ஆள எண்ணிகககக 
கட்டுப்ொடு எதுவும இலலாமல, ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன, தனிப்ெட்்ட கெகவகள  ததிறைககும

> ொலி்யல கெகவத தலஙகள ததிறைககும

> அதததி்யாவெி்யம இலலா ெிலலகறை வி்யாொரஙகள அகனவருககாகவும ததிறைநததிருககும, ஆள-
அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இருககும

> தனிப்ெட்்ட கெகவகளுககு ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு எதுவும இலலாமல, ஆள-அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொடுகளு்டன, தனிப்ெட்்ட கெகவகள (ெிகக அலஙகார நதிகல்யஙகள, ‘ஸ்ொ’-ககள, அழகு 
மற்றும நக அலஙகார நதிகல்யஙகள, ெச்கெ-குதது நதிகல்யஙகள, மொஜ் நதிகல்யஙகள ஆகதி்யன 
உளள்டஙக) மீண்டும ததிறைககும

> ொலி்யல கெகவத தலஙகள ததிறைககும

> 20 நெரகள வகர எனறை ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொட்டுகளு்டன விருநகதாமெல 
துகறைத தலஙகள மீண்டும ததிறைககும (தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக 
இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு எடுப்பு ொப்ொடு மட்டுகம கதிக்டககும)

> உட்புறைப் ெகுததிகளில ொடுதல எதுவும கூ்டாது (ொ்டகரகளுககு விலககு இருககும)
> உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிகளில ந்டனம அனுமததிககப்ெடும
> உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிகளில அமரநதுசகாண்க்டா அலலது 

நதினறுசகாண்க்டா அருநதலாம

> முனெததிவு அலலது ஆள கட்டுப்ெடுகள விருநகதாமெல துகறை்யில இருககாது, ஆள அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொட்டுகள இருககும

> தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு எடுப்பு ொப்ொடு மட்டுகம கதிக்டககும
> உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிகளில ொ்டல மற்றும ந்டனம  அனுமததிககப்ெடும
> உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிகளில அமரநதுசகாண்க்டா அலலது நதினறுசகாண்க்டா 

அருநதலாம

> விருநகதாமெல தலஙகளில ஆள எண்ணிககக குறைிதத கட்டுப்ொடு எதுவும இருககாது, ஆள-
அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இருககும

> ொ்டல மற்றும ஆ்டல உட்புறைப் ெகுததிகளிலும, சவளிப்புறைப் ெகுததிகளிலும அகனவருககும 
அனுமததிககப்ெடும

> உட்புறை மற்றும சவளிப்புறைப் ெகுததிகளில அருநது சகாண்க்டா அலலது நதினறுசகாண்க்டா 
அருநதலாம

> நதி்யா்யமான முகறை்யில நக்டமுகறைககு ஏற்றைதாக இருநதால, முதலாளிகள அவரகளது 
ஊழி்யரககள வீட்டிலிருநது கவகல செய்ய அனுமததிப்ெர

> நதி்யா்யமான முகறை்யில நக்டமுகறைககு ஏற்றைதாக இருநதால, தடுப்பூெிககள 
முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாத ஊழி்யரககள வீட்டிலிருநது கவகல செயயுமாறு 
அவரகளுக்ட்ய முதலாளிகள கவண்டுவர

> நதி்யா்யமான முகறை்யில நக்டமுகறைககு ஏற்றைதாக இருநதால, முதலாளிகள அவரகளது 
ஊழி்யரககள வீட்டிலிருநது கவகல செய்ய அனுமததிப்ெர

> நதி்யா்யமான முகறை்யில நக்டமுகறைககு ஏற்றைதாக இருநதால, தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக 
இட்டுகசகாளளாத ஊழி்யரககள வீட்டிலிருநது கவகல செயயுமாறு அவரகளுக்ட்ய முதலாளிகள 
கவண்டுவர

> ஊழி்யரகள வீட்டிலிருநது கவகல செய்ய அவரகளுக்ட்ய முதலாளிகள அவரகளது விருப்ெதததின 
ெிரகாரம அனுமததிப்ெர

> ெிர்யாணதததிற்கான தூரக கட்டுப்ொடுகள இருககாது
> ெிட்னி மாநகரிற்கும NSW மாநதில ெிராநததி்யப் ெகுததிகளுககும இக்டக்ய்யான ெகல-

கவகலப் ெ்யணஙகள உளள்டஙக, விடுமுகறைப் ெ்யணஙகள அனுமததிககப்ெ்டாது
> ஒரு வாகனதததில ெலர கூட்்டாகச் கெரநது ெ்யணிப்ெது அனுமததிககப்ெடும (தடுப்பூெிககள 

முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளாக இருநதால, அததககக்யார உஙகளுக்ட்ய 
குடுமெதகதச் கெரநதவரகளாக மட்டுகம இருகககவண்டும)

> ‘ககரவான’ பூஙகாககள மற்றும முகாம இட்டுத தஙகும இ்டஙகள ஆகதி்யன ததிறைநததிருககும 
(தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககாவும உளள்டஙக)

> ெிர்யாணதததிற்கான தூரக கட்டுப்ொடுகள இருககாது
> ெிட்னி மாநகரிற்கும NSW மாநதில ெிராநததி்யப் ெகுததிகளுககும இக்டக்ய்யான ெகல-கவகலப் 

ெ்யணஙகள உளள்டஙக, விடுமுகறைப் ெ்யணஙகள அனுமததிககப்ெடும (தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக 
இட்டுகசகாளளாதவரகள நீஙகலாக)

> ஒரு வாகனதததில ெலர கூட்்டாகச் கெரநது ெ்யணிப்ெது அனுமததிககப்ெடும (தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக 
இட்டுகசகாளளாதவரகளாக இருநதால, அததககக்யார உஙகளுக்ட்ய குடுமெதகதச் கெரநதவரகளாக 
மட்டுகம இருகககவண்டும)

> ‘ககரவான’ பூஙகாககள மற்றும முகாம இட்டுத தஙகும இ்டஙகள ஆகதி்யன ததிறைநததிருககும (தடுப்பூெிககள 
முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககாவும உளள்டஙக)

> ெிட்னி மாநகரிற்கும NSW மாநதில ெிராநததி்யப் ெகுததிகளுககும இக்டக்ய்யான ெ்யணஙகள 
அகனவருககும அனுமததிககப்ெடுகதிறைது

> ஒரு வாகனதததில ெலர கூட்்டாகச் கெரநது ெ்யணிப்ெது அகனவருககும அனுமததிககப்ெடுகதிறைது
> ‘ககரவான’ பூஙகாககள மற்றும முகாம இட்டுத தஙகும இ்டஙகள ஆகதி்யன ததிறைநகத இருககும 

(தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககாவும உளள்டஙக)
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மிகச் ெமீெதததி்யத தகவலகளுககு nsw.gov.au எனும வகலததலதததிற்குச் செலலுஙகள

தடுப்பூெிககள முழுனையொ்க இட்டுக்்கொண்டவர்்களொல மட்டுகம செய்ய 
இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

தடுப்பூெிககள முழுனையொ்க இட்டுக்்கொண்டவர்்களொல மட்டுகம செய்ய 
இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன



80 சதவீததததினை எட்டும்பொழுது கூடுதலொை மீள்-ததிறப்பு துவக்கம 8 நவமபர் 2021 95 சதவீதம அலலது 15 டிசமபர்

  அனைவரொலும செய்ய இ்யலுமான காரி்யஙகளாவன

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்ட ெரவகதெ ெ்யணிகள நவமெர 1 முதல இஙகு 
வநதவு்டன தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட கவண்டி்யததிலகல. அவரகள PCR ெரிகொதகனக்ய 
கமற்சகாளள கவண்டும, ெிகதிச்கெப் சொருட்கள நதிரவாகததால (TGA) முழுகம்யாக 
தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்டதாக அஙகீகரிககப்ெ்ட கவண்டும மற்றும அவரகளின தடுப்பூெி 
நதிகலககு ‘காமனசவலத’ ொனறைளிகக கவண்டும

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெ்டாத ெரவகதெ ெ்யணிகள நவமெர 1 முதல 14 
நாட்களுககு இஙகு வநதவு்டன தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட கவண்டும. உளவருகவாரின 
எண்ணிககக்யில கட்டுப்ொடு இருககும

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்ட ெரவகதெ ெ்யணிகள இனி வநதவு்டன தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட 
கவண்டி்யததிலகல. அவரகள PCR ெரிகொதகனக்ய கமற்சகாளள கவண்டும, ெிகதிச்கெப் 
சொருட்கள நதிரவாகததால (TGA) முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்டதாக அஙகீகரிககப்ெ்ட 
கவண்டும மற்றும அவரகளின தடுப்பூெி நதிகலககு ‘காமனசவலத’ ொனறைளிகக கவண்டும

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெ்டாத ெரவகதெ ெ்யணிகள இனனும 14 நாட்களுககு  
இஙகு வநதவு்டன தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட கவண்டும. உளவருகவாரின எண்ணிககக்யில                  
கட்டுப்ொடு இருககும

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்ட ெரவகதெ ெ்யணிகள இனி இஙகு வநதவு்டன 
தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட கவண்டி்யததிலகல. அவரகள  PCR ெரிகொதகனக்ய கமற்சகாளள 
கவண்டும, ெிகதிச்கெப் சொருட்கள நதிரவாகததால (TGA) முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெட்்டதாக 
அஙகீகரிககப்ெ்ட கவண்டும மற்றும அவரகளின தடுப்பூெி நதிகலககு ‘காமனசவலத’        
ொனறைளிகக கவண்டும

> முழுகம்யாக தடுப்பூெி கொ்டப்ெ்டாத ெரவகதெ ெ்யணிகள இனனும 14 நாட்களுககு வநதவு்டன 
தனிகமப்ெடுததப்ெ்ட கவண்டும. உளவருகவாரின எண்ணிககக்யில கட்டுப்ொடு இருககும

> ெிரதான சொழுதுகொககு இ்டவெததிகள ஆகதி்யன (விகள்யாட்டு அரஙகஙகள, தனிக-
கருததுப் பூஙகாககள, குததிகரப் ெநத்ய கமதானஙகள உளள்டஙக) 5000 நெரகள 
வகர, ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன, அலலது விததிவிலககு்டன மீண்டும ததிறைககும

> ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன, அலலது நதிகலப்ெடுததப்ெட்்ட இருககககளில 
75 ெதவீதம வகரககுமான இ்டஙகள மட்டும நதிரமபும வகக்யிலும  சொழுதுகொககு 
இ்டவெததிகள (ெினிமாககள மற்றும அரஙகஙகள உளள்டஙக) மீண்டும ததிறைககும

> தகவலறைிவு மற்றும கலவி்யறைிவு இ்டவெததிகள (ககலக கூ்டஙகள, அருஙகாட்ெி்யகஙகள 
மற்றும நூலகஙகள உளள்டஙக) ஆகதி்யன ஆள-அ்டதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன மீண்டும 
ததிறைககும

> ககாவிட்-19 ொதுகாப்புத ததிட்்டஙகளு்டன 200 கெரகள வகரககுமான சவளிப்புறை 
ஒனறுகூ்டலகள அனுமததிககப்ெடும

> (கவலி்யி்டப்ெட்்ட, அமரநது மற்றும டிகசகட்டு வாஙகப்ெட்்ட) கட்டுப்ெடுததப்ெட்்ட 
சவளிப்புறை சொதுக கூட்்டஙகள, ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொட்டு்டன 3,000 கெர வகர 
அனுமததிககப்ெடும

> இரவுவிடுததிகளும, ‘ஆக்ட-அவிழபுக-கதிளப்’களும அமரநத நதிகல்யில அருநதுவதற்காக 
ததிறைககப்ெடும, ஆனால ந்டனம இருககாது

> (விகள்யாட்டு அரஙகஙகள, ககளிகககப் பூஙகாககள, குததிகரப் ெநத்ய கமதானஙகள உளள்டஙக) ெிரதான 
சொழுதுகொககு இ்டவெததிகளில ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு இருககாது. ஆனால ஆள-அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொடுகள அலலது நதிகலப்ெடுததப்ெட்்ட இருககககளில 100 ெதவீதம வகரககுமான இ்டஙகள மட்டும 
நதிரமபும வகக்யிலிருததல கொனறை நதிெநதகனகள இருககும

> (ெினிமாககள மற்றும அரஙகஙகள உளள்டஙக) ெிரதான சொழுதுகொககு இ்டவெததிகளில ஆள எண்ணிகககக 
கட்டுப்ொடு இருககாது. ஆனால ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள அலலது நதிகலப்ெடுததப்ெட்்ட இருககககளில 
100 ெதவீதம வகரககுமான இ்டஙகள மட்டும நதிரமபும வகக்யிலிருததல கொனறை நதிெநதகனகள இருககும

> (ககலக கூ்டஙகள, அருஙகாட்ெி்யகஙகள மற்றும நூலகஙகள உளள்டஙக) தகவல மற்றும கலவி நதிகல்யஙகளில 
ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு இருககாது. ஆனால ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள சதா்டரநது இருககும

> சவளிப்புறைப் சொதுமககள  ஒனறுகூ்டலகள மற்றும சொழுதுகொககு நதிகழவுகளுககு ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு 
இருககாது (1000 -இற்கு கமற்ெட்்டவரகள ெமூகமளிப்ெதா்யின ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்புத ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

> இரவுவிடுததிகளிலும, ‘ஆக்ட- அவிழபுக-கதிளப்’புகளிலும ந்டனம அனுமததிககப்ெடும மற்றும மது அருநதுவதற்கு 
உட்காரநததிருகக கவண்டும எனறை அவெி்யம இலகல

> ொலி்யல கெகவத தலஙகள மீண்டும ததிறைககும, ஆள அ்டரதததிக கட்டுப்ொடு இருககும

> இகெக சகாண்்டாட்்டஙகள தக்டசெய்யப்ெட்டிடுககும

> சொழுதுகொககு கம்யஙகளும, விகள்யாட்டு கம்யஙகளும மீண்டும ததிறைககப்ெடும, ஆள அ்டரதததிக     
கட்டுப்ொடு இருககும

> ெிரதான சொழுதுகொககு இ்டவெததிகளுககு (விகள்யாட்டு அரஙகஙகள, ககளிகககப் பூஙகாககள, குததிகரப் 
ெநத்ய கமதானஙகள உளள்டஙக) ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு எதுவும இருககாது, ஆனால ஆள-அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொடுகள இருககும, அலலது 100 ெதவீத நதிகலப்ெடுததப்ெட்்ட இருககககள நதிரமெலாம

> சொழுதுகொககு இ்டவெததிகளுககு (ெினிமாககள மற்றும அரஙகஙகள உளள்டஙக) ஆள-அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொடுகள இருககும, ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு எதுவும இருககாது, அலலது 100 ெதவீத 
நதிகலப்ெடுததப்ெட்்ட இருககககள நதிரமெலாம

> தகவல மற்றும கலவி நதிகல்யஙகளுககு (ககலக கூ்டஙகள, அருஙகாட்ெி்யகஙகள மற்றும 
நூலகஙகள உளள்டஙக) ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடு எதுவும இருககாது, ஆனால, ஆள-அ்டதததிக                   
கட்டுப்ொடுகள இருககும

> சவளிப்புறைப் சொதுமககள  ஒனறுகூ்டலகள மற்றும சொழுதுகொககு நதிகழவுகளுககு ஆள எண்ணிகககக 
கட்டுப்ொடு இருககாது (1000 -இற்கு கமற்ெட்்டவரகள ெமூகமளிப்ெதா்யின ‘ககாவிட்-19 ொதுகாப்புத   
ததிட்்டஙகள’ அவெி்யமாகும)

> இரவுவிடுததிகளும, ‘ஆக்ட- அவிழபுக-கதிளப்’களும ொலி்யல கெகவத தலஙகளும ஆள-அ்டரதததிக 
கட்டுப்ொட்டு்டன மீண்டும  ததிறைககும

> 20,000 கெரகள எனறை கட்டுப்ொடு்டனும ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொட்டு்டனும இகெக சகாண்்டாட்்டஙகள  
மீண்டும துவஙகும

> சொழுதுகொககு கம்யஙகள மற்றும விகள்யாட்டு கம்யஙகளும அகனவருககும மீண்டும ததிறைககும

> ஆள-எண்ணிகககக கட்டுப்ொடினறைி ததிருமணச் ெ்டஙகுகள அனுமததிககப்ெடும 
(தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு 5- நெர வகர எனறை        
கட்டுப்ொடு இருககும)

> ஆள-எண்ணிகககக கட்டுப்ொடினறைி ததிருமண வரகவற்புகள அனுமததிககப்ெடும 
(தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு அனுமததி இலகல), 
உணவுட்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன நதினறை நதிகல்யில அனுமததிககப்ெடும, மற்றும 
ந்டனமும அனுமததிககப்ெடும, ஆனால ஆள அ்டரதததிக கட்டுப்ொடு இப்கொதும இருககும

> ஆள-எண்ணிகககக கட்டுப்ொடினறைி இறுததிச்ெ்டஙகுகள அனுமததிககப்ெடும (தடுப்பூெிககள 
முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு 10 நெரகள வகர எனறை கட்டுப்ொடு இருககும), 
உணவுட்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன நதினறை நதிகல்யில அனுமததிககப்ெடும, மற்றும 
ந்டனமும அனுமததிககப்ெடும, ஆனால ஆள அ்டரதததிக கட்டுப்ொடு இருககும

> ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக 
இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு வழிொட்டுத தலஙகள மீண்டும ததிறைககும

> தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாண்்ட 10 வகரககுமான ொ்டகரகள வழிொட்டுத 
தலஙகளிலும, ெம்ய வழிொடுகளிலும ொ்டலாம

> ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள எதுவும இலலாமல ததிருமணச் ெ்டஙகுகள அனுமததிககப்ெடும 
(தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு 5- நெரகள வகர எனறை கட்டுப்ொடு இருககும)

> ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள எதுவும இலலாமல ததிருமண வரகவற்புகள அனுமததிககப்ெடும 
(தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு அனுமததி இலகல), நதினறை நதிகல்யில 
உணவுட்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன அனுமததிககப்ெடும மற்றும ந்டனம அனுமததிககப்ெடும,          
ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இப்கொதும இருககும

> ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள எதுவும இலலாமல இறுததிச் ெ்டஙகுகள அனுமததிககப்ெடும 
(தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக இட்டுகசகாளளாதவரகளுககு 10 நெரகள வகர எனறை கட்டுப்ொடு 
இருககும), மற்றும நதினறை நதிகல்யில உணவுட்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன அனுமததிககப்ெடும 
ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இப்கொதும இருககும

> தடுப்பூெிககள முழுகம்யாக இட்டுகசகாளளாதவரகள உற்புறைதததில ொ்டகவா ந்டனமா்டகவா 
அனுமததி்யிலகல

> ததிருமண நதிகழவுகளிலும இறுததிச் ெ்டஙகுகளிலும தடுப்பூெிககள முற்றைிலுமாக 
இட்டுகசகாளளாதவரகள அமரநத நதிகல்யிகலக்ய உண்ெதும அருநதுவதும அவெி்யம

>  ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகளு்டன அகனவருககும வழிொட்டுத தலஙகள மீண்டும ததிறைககும

> ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள எதுவும இலலாமல ததிருமண நதிகழச்ெிகள அனுமததிககப்ெடும,  
நதினறை நதிகல்யில உணவுற்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன அனுமததிககப்ெடும, ந்டனமாடுதம 
அனுமததிககப்ெடும, ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இப்கொதும இருககும

> ஆள எண்ணிகககக கட்டுப்ொடுகள எதுவும இலலாமல இறுததிச் ெ்டஙகுகள அனுமததிககப்ெடும 
மற்றும நதினறை நதிகல்யில உணவுட்சகாளளல, அருநதுதல ஆகதி்யன அனுமததிககப்ெடும ஆள-
அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள இப்கொதும இருககும

> உற்புறைஙகளில ஆ்டல ொ்டல அகனவருககும அனுமததிககப்ெடும
> அகனவருககும வழிொட்டுத தலஙகள மீண்டும ததிறைககும. ஆனால, ஆள-அ்டரதததிக கட்டுப்ொடுகள 

சதா்டரநதும இருககும
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