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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   ٢ خميسال ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 19-كوفيد  وسبفي   جديدة إصابة 1288 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت   
 
 الماضية ساعة 24 الـ ف

 وفاة.  حاالت  سبع تسجيل تّم  ولألسف أمس، مساء من 8 الـ الساعة حت  
  قد  نكون وبــهذا  ،شخص 121000 عددهم بلغ نالذيو  أمس يوم اللقاح تلقوا  الذين جميع نشكر 

ينا 
ّ
  هذا  ويعتي   اللقاح.  عىل شخص ماليي    7 حصول هدف تخط

 
  أمرا

 
 سنكون أننا  يبدو  إذ  رائعا

   الصعيد  عىل األوىل واليةال
   الوطت 

 الجرعة قوا تل الذين البالغي    األشخاص نسبة فيها  تصل الت 
   صاباتال  ستنخفض التلقيح نسبة ارتفاع ومع . %70 إىل اللقاح من األوىل

ب الت 
ّ
   عايةر ال تتطل

 
 ف

 .  المستشف 
 ع نحن

ّ
 األشخاص من %70 نسبة إىل نصل عندما  للسكان الحريات من مزيد  إعطاء إىل نتطل
ّ  تلقوا  الذين البالغي     

   اللقاح جرعت 
 
 حجز  منكم جو نر  بعد، اللقاح تتلقوا  لم فإذا  . ويلز  ساوث نيو  ف

 . nsw.gov.au موقع عي   ممكن وقت بأرسع موعد 
  59و 16 بي    عمرك كان  إذا  

 
   وتعيش عاما

 
   المناطق إحدى ف

 ةاألولوي فلديك قلق مثار  تعتي   الت 
   موعد  لحجز 

arye 59 to 16 for booking vaccination 19-COVID Priority- موقع عي   اللقاح لتلف 

Government NSW | olds. فايزر  لقاح عىل الحصول مكنكي ذلك، إىل بالضافة )Pfizer( خالل 
   مسبق موعد  دون من المقبلة األربعة األيام

 
   التلقيح وعيادات مراكز  بعض ف

 
 غرب جنوب ف

  
 . سيدن 

 يسكنون الذين األشخاص بإمكان أصبح   
 
   المناطق ف

 مارسةم ومخاوفها  السلطات قلق تثي   الت 
   دةو محد غي   ألوقات الرياضة

 
  الخامسة الساعة بي    العامة األماكن ف

 
 زالي وما  مساًء.  والتاسعة فجرا

  التجّول حظر 
 
 منطقتك في rules lockdown التعليماتب واطالع علم عىل أنك من تأكد  لذا  قائما

 الصحية. بالنصائح والتزم
  

ّ
   والتخّوف قللقل مدعاة األكي   المناطق إن

 
   ف

ى سيدن   Guildfordو Auburn ه   الكي 
 ؛Liverpoolو Blacktownو Punchbowlو Bankstownو Greenacreو Merrylandsو

   إصابات نشهد  أننا  كما 
 
   منكم نرجو  لذا  ،ـأخرى مناطق ف

 ةاآلمن السلوكيات وممارسة الحذر  توخ 
وس من للوقاية  اللقاح.  عىل للحصول متاحةال الفرص جميع وانتهاز  الفي 

 جديدة إصابات عدة تسجيل تم   
 
 England New Hunterو واليةال غرب وأقىص غرب مناطق ف

 المبادرة القليمية المناطق سكان نناشد  لذا  . Shoalhaven arIllawarو Coast Centralو
   موعد  وحجز  19-كوفيد  فحص لجراء

 المجتمع.  سالمة عىل للمحافظة اللقاح لتلف 
  يوم شخص 127000 من أكي   همعدد بلغ وقد  19-كوفيد  فحص لجراء بادروا  الذين جميع نشكر 

دد  عدم ويرخ   أمس.     الي 
 
 أو  يفةطف كانت  ولو  حت   أعراض بأية تشعر  كنت  إذا  للفحص الخضوع ف

  تعتي   كنت  ا إذ
 
وس مصاب شخص  ل مخالطا    األخص عىل األهمية بغاية األمر  وهذا  . بالفي 

 
 ف

   المناطق
وس اكتشاف تم الت     الفي 

 
   المثال بيلس عىل لها، التابعة الصح   الرصف مياه شبكات ف

 
 ف

Bega وComma وBomaderry   
 
 معروفة بحاالت  مرتبطة غي   إصابات توجد  حيث المناطق وف

 Haven Lakeو Budgewoiو Remo Sanو Charmhavenو morahMun Lake مثل
 . Gorokanو

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16-to-59-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16-to-59-year-olds
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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 نعيش نحن  
 
  صعبة أوقاتا

 
  الظروف بهذه نمرّ  ولكننا  ،جدا

 
 تجاه اماله دوره تأدية منا  فرد   كل  وعىل معا

 المجتمع. 


