
 உங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்தினை இப்க ோது 

ஸ் ிோிங்கவல்- இல் ப ற்றுக்பகோள்ளவும். 
 

 

 

 
 

‘சேண்ட்டவுன் சேஸ்ச ோர்ஸ்’(Sandown Racecourse)-இல் ‘ச ோவிட்-19’ 

தடுப்பூேி மையம் இப்ச ோது திறந்துள்ளது. 
‘சேண்ட்டவுன் சேஸ்ச ோர்ஸ்’-இல் ேமூ  தடுப்பூேி மையத்திமை ‘மைோைோஷ் மெல்த்’ (Monash Health)  நடத்திவரு ிறது. 

தடுப்பூேி இலவேைோைது , ோது ோப் ோைது, ைற்றும் உங் மளயும், உங் ள் 

குடும் த்திைமேயும், அத்துடன் ேமூ த்திைமேயும்  ோது ோத்துக்ம ோள்ள 

இது ைி ச் ேிறந்த வழியோகும்.  
அமைவிடம் 
591 - 659 ப்ோின்மெஸ் மெசவ 591   659 Princes Highway 

ஸ்ப்ோிங்க்சவல் விக்சடோோியோ 3171  Springvale VIC 3171 

அலுவல் சநேங் ள் 
திைந்சதோறும்,  ோமல 9.00 ைணி முதல் ைோமல 6.00 ைணி வமே  

சநேடியோ  (walk-ins) வரு வர் ள் ஒவ்மவோரு நோளும்  ோமல 9.00 

ைணி முதல்  ிற்  ல் 3.00 ைணி வமே ஏற்றுக்ம ோள்ளப் டுவர் 

அங்ச  மேல்வதற் ோை வழி 
 ோர் மூலைோ : ப்ோின்மெஸ் மெசவ-யில் இருந்து ைட்டுசை உள் -நுமழய இயலும். 

முந்துோிமை வோ ைத் தோிப்பு வேதியுடன்  அவ்விடத்தில் இலவே  வோ ைத் தோிப்பு வேதி  ிமடக்கும் 

ைி  அண்மையிலுள்ள இேயில் நிமலயம்: சேண்ட்டவுன்  ோர்க் ( ோதேோோி ள் இேயில் நிமலயத்திலிருந்து 

ைட்டுசை உள் நுமழய முடியும்) 

ைி  அண்மையிலுள்ள ச ருந்து நிறுத்தும் இடம்: ப்ோின்மெஸ் மெசவ/சேஸ்ச ோர்ஸ் ட்மேவ் (ரூட் 800) 

உங் ளுமடய ேந்திப்புசவமளக் ோை முன் திமவச் மேய்தும ோள்ளல் 
சநேடியோ  வரு வர் ள் (walk-ins) ஏற்றுக்ம ோள்ளப் டுவர், இருப் ினும் தோைதங் ள் அல்லது 

ஏைோற்றத்திமைத் தவிர்க்  ேந்திப்புசவமள ஒன்மற ஏற் டுத்திக்ம ோள்ளுைோறு ேி ோோிசு மேய் ிசறோம்.  

முன் திவு மேய்தும ோள்ள, தயவு மேய்து 1800 675 398 -ஐ அமழயுங் ள். ‘மதோிவு 1’-ஐத் சதர்ந்மதடுத்து 

அடுத்ததோ த் ‘மதோிவு 1’-ஐயும், அதற் டுத்துத் ‘மதோிவு 1’-ஐயும் சதர்ந்மதடுங் ள்.  

சைலதி த் த வல் ள் 

நடைோடுவதில் உங் ளுக்கு உதவி சதமவப் ட்டோல்,  உதவியோள் ஒருவமே நீங் ள் உடன் அமழத்துவேலோம், 

அல்லது நீங் ள் வரும் நோளன்று உங் ளுக்கு நோங் ள் தோேோளைோ  உதவுசவோம். உங் ளுக்கு 

மைோழிம யர்த்துமேப் ோளர் வேதி சதமவப் ட்டோல், மதோமலச ேி மூலைோை, அல்லது அவ்விடத்திற்கு 

வரும தரும் மைோழிம யர்த்துமேப் ோளர் ஒருவமே அன்மறய திைம் எம்ைோல் ம ற்றுத்தே இயலும்.  

உங் ளுக்கு ைி வும் ஏற்ற தடுப்பூேி ைருந்திமை அளிக்  தற்ச ோது நடப் ிலுள்ள வழி ோட்டல் மள நோங் ள் 

 ின் ற்று ிசறோம்.  

‘ச ோவிட்-19’ தடுப்பூேிைருந்து  ற்றிய சைலதி த் த வல் ளுக்கு https://sephu.org/covid-vaccination க்கு 

நீங் ள் மேல்லலோம்.  

https://sephu.org/covid-vaccination
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