
முதல் தவணை 31 டிசம்பர் 2021 வாக்கில், மற்றும 
முழுணமயா்த் தடுப்பூசி ப்பாடுதல் 31 ஜனவரி 
2022 வாக்கில்
• பல்பொருள் அங்ொடி்ள், பலசரக்கு மளிக், ்ரொட்டிக் ்கை
• உணவ்ம் (Restaurant), மதுபொனக் ்கை (pub), மது அருந்துமிைம் (bar), சிற்றுண்டிச் சொகல (cafe)
• அஞசல நிகலயம்
• இரும்புச் சொமொன் ்கை (hardware store)
• குழந்கதைப் பரொமரிப்பு (child care) அலலது குடும்பச் சூழலில ப்ல்நரப் பரொமரிப்பு (family day care)
• பள்ளி அலலது உகைவிைப் பள்ளி (boarding school)*
• ்தைொழிலநுட்பம் மற்றும் கூடுதைல ்லவி நிறுவனங்ள் (TAFEs) மற்றும் ்தைொழிற்்லவி ்லலூரி்ள்
• நிதைி நிறுவனம்
• சமூ்ம், ஏதைொவது நபர், விலஙகு அலலது வளொ்ங்ள் எ.்ொ. பயன்பொட்டு வசதைி்ள் மற்றும் ்ொலநகை 
மருத்துவசொகல ்பொன்ைவற்ைின் ஆ்ரொக்்ியம், பொது்ொப்பு மற்றும் நலவொழ்வு ஆ்ியவற்றுக்குத் 
்தைகவயொன, முக்்ியமொன உள்்ட்ைகமப்பு மற்றும் ்சகவ்ள்

• ்பட்்ரொல நிகலயம், சரக்கு வொ்ன நிறுத்தைங்ள் (truck stops) மற்றும் சொகல வீடு்ள் (roadhouses)
• ்பொது மற்றும் வணி்ப் ்பொக்குவரத்து
• மீதைமுள்ள துகைமு்ச் ்சயலபொடு்ள்
• மீதைமுள்ள வணி்ப் ்பொக்குவரத்து, சரக்கு அலலது தைளவொைங்ள்
• தைஙகும் விடுதைி (hotel), சொகல்யொர விடுதைி (motel) அலலது தைஙகுவதைற்்ொன ்சகவ்கள வழஙகும் பிை 
உகைவிை வசதைி

• இறுதைிச் சைஙகு்ள் அலலது பிணவகைச் ்சகவ்ள்
• ்ட்டிைம், பரொமரிப்பு அலலது ்ட்டுமொனம்
*(2022 ்லவி ஆண்டின் முதைலொம் பருவத்தைிற்கு முன்னொல)

ஒரு ததாழிலானது, ஒன்றுககு பமற்்பட்ட ்பிரிவில் (category) இருநதால், ஆரம்ப்ாலக த்டுவு்டன் (earliest deadline) தடுப்பூசிக்ான 
பதணவ த்பாருநத பவண்டும.

• இயலொகம

• வீைற்ை நிகலகம• மருந்து மற்றும் மதுபொனச் ்சகவ்ள் 
(drug and alcohol services) 

• குழந்கதைப் 
பொது்ொப்பு

• இலலம் (in home) மற்றும் சமூ்ம் (community) சொர்ந்தை முதைி்யொர் 
பரொமரிப்புப் பணியொளர்்ள்

• பழஙகுடி மக்்ள்• குடும்பம் மற்றும் குடும்ப வன்முகை

•	 சிகைச்சொகலச்	்சகவ்ள்
•	 மீதைமுள்ள	்மற்கு	ஆஸதைி்ரலியக்	்ொவலதுகை

•	 தைீயகணப்பு	மற்றும்	அவசர	உதைவிச்	்சகவ்ள்	(தைன்னொர்வலர்்ள்	தைவிர)

•	 இகைச்சிக்	கூைங்ள்	மற்றும்	இகைச்சி	பதைனிடுதைல

முதல் தவணை 1 டிசம்பர் 2021 வாக்கில், 
மற்றும முழுணமயா்த் தடுப்பூசி 
ப்பாடுதல் 31 டிசம்பர் 2021 வாக்கில் 
• எலகல மற்றும் ஆ்ொயப் ்பொக்குவரத்து
• ்தைொகலதூரப் பழஙகுடி சமூ்ங்ளில பணிபுரியும் அலலது அஙகு ்சலலும் 
ஊழியர்்ள்

• மீதைமுள்ள குடியிருப்பு மற்றும் குடியிருப்பு அலலொதை சமூ்ப் பரொமரிப்புச்  
்சகவ்ளும், பின்வருவன ்தைொைர்பொனகவ உள்ளிட்ைகவ்ளும்,  
முந்கதைய ஆகண்ளொல எடுத்துக் ்்ொள்ளப்பைவிலகல:

்தைொைர்புகைய	தைடுப்பூசித்	்தைகவ்ள்,	 
்பரும்பொலும்	தைற்்பொகதைய	்பொதுச்	
சு்ொதைொரத்துகையின்	வழி்ொட்ைல்ள்/்வகல	
வழஙகுநர்்ளின்	(employers)	வழி்ொட்ைல்ள்	
்பொன்ைவற்றுைன்	்சர்க்்ப்பட்டிருக்கும்,	்மலும்	
இகவ	்தைொைர்ந்து	நகைமுகையில	இருக்கும்.

்பல்பவறு நண்டமுணைப்்படுத்தல் 
பததகி்ளு்டன் ஆணை்ள் 
(mandates)
• விடுதைியில ்தைொற்றுத் தைகைக்்ொப்பு  

(hotel quarantine)
• துகைமு்ங்ள் (பொது்ொப்பற்ை ்தைொழிலொளர்்ள் 
மட்டும்)

• முதைி்யொர் பரொமரிப்புக் குடியிருப்பு
• ்மற்கு ஆஸதைி்ரலியக் ்ொவலதுகையில, 
்நருக்்டியொன பகுதைி்ளுக்்ொன பணி (mission)

• ்பொது மற்றும் தைனியொர் மருத்துவமகன்ள் 
மற்றும் ்பொதுச் சு்ொதைொரப் பரொமரிப்பு வசதைி்ள்

• எலகல தைொண்டிய சரக்கு (சொகல மற்றும் 
இரயில) ்தைொழிலொளர்்ள் - உயர் மற்றும் தைவீிர 
அபொயமுள்ள இைங்ள் மட்டு்ம

• முதைன்கம மற்றும் சமூ் ஆ்ரொக்்ியம்
• தைள வளங்ள் துகை (Onsite resources sector)

்ட்டாய ப்ாவிட -19 தடுப்பூசி்ள்
பமற்கு ஆஸதகிபரலியாணவப் (WA) ்பாது்ாக், பமலும நீண்்ட ்ாலத்தகிற்கு அத்தகியாவசியச் பசணவ்ள் மற்றும வைி்ங்ளுககுப் 
்பாது்ாப்்பளிக்

ஒரு முழு 
அண்டப்பு 
ஏற்்படும 
்படசத்தகில்:

முழு அண்டப்ப்பா அல்லது அது ப்பான்ை ்டடுப்்பாடு்பளா ஏற்்படும ்படசத்தகில், ்பின்வருவனவற்ைில் 
பவணலககுச் தசல்வதற்கு, முழுணமயா்த் தடுப்பூசி ப்பாடடிருக் பவண்டும 

•	 பிை	'்சொடுக்்ிப்	்பற்றுக்	்்ொள்ளும்'	
(click and collect)	சிலலகை	வியொபொரம்

•	 சொரொயக்	்கை •	 ்சயதைி	மு்வர்•	 வளர்ப்புப்	பிரொணி்ளுக்்ொன	்கை •	 ்மொத்தை	விற்பகனயொளர் •	 முக்்ியமொன	பரிமொற்ைம்	மற்றும்	
தைீர்வு	மு்வர்்ள்

•	 முக்்ியமொன	்தைொழிற்சொகல்ள்,	தையொரிப்பு,	நிர்மொணம்	மற்றும்	உற்பத்தைி•	 முக்்ியமொன	முதைன்கமத்	்தைொழில்ள்•	 முக்்ியமொன	வனவியல•	 சொகல்யொர	உதைவி

•	 வீட்டில	இருந்து	்வகல	்சயய	முடியொதை,	அரசொங்	அலலது	உள்ளூர்	அரசுச்	்சகவ்ள் •	 சில	நிர்வொ்ச்	்சகவ்ள்

அதகி்மா்ப் ்பரவுதல் (high transmission), எளிதகில் 
்பாதகிப்புககுள்ளாதல் (vulnerability) ப்பான்ைவற்ைின் 
்ாரைமா்பவா, அல்லது சமூ்ப் ்பாது்ாப்்பிற்குப் ப்பரழிவு 
அ்பாயத்ணதத் தவிர்ப்்பதற்குத் பதணவயான, ப்பாதகிய 
அ்பாயங்ள் இருககும ததாழில்்ள்

வைி்ம மற்றும சமூ்த்தகின் 
தசயல்்பாடண்டத் ததா்டர்நது வழஙகுவதகில் 
முக்கியமானதா்க ்ருதப்்படும 
ததாழில்்ள் 

•	 பத்தைிரிக்	மற்றும்	ஊை்ச்	்சகவ்ள்•	 வொ்னம்	மற்றும்	இயந்தைிரம்	பழுதுபொர்க்கும்	்சகவ •	 ்மற்கு	ஆஸதைி்ரலியொவின்	பொரொளுமன்ை	உறுப்பினர்்ள்	மற்றும்	ஊழியர்்ள்	

தடுப்பூசி ப்பாடடுகத்ாள்ள www.rollupforwa.com.au என்ை 
இணையதளத்துககுச் தசல்லவும
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