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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   3 الجمعة ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 

 وس جديدة إصابة 1431 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  من 8 الـ الساعة حت   الماضية ساعة 24 الـ خالل 19-كوفيد  بفير

ة.  هذه خالل وفاة حالة 12 تسجيل تم ولألسف أمس، مساء
ّ
 المد

 ويلز  ساوث نيو  والية حكومة نجحت  
 
   نجاحا

 
ا    كبير
 
   هتلقو  الذين عدد  تجاوز  حيث اللقاح، نش   ف

 
  ا األسبوع ف

 لماض 

نا  ثقتنا  يعّزز  وهذا  شخص، 827000
ّ
قسن بأن

ّ
ل إىل الوصول وهو  المنشود  هدفنا  حق

ّ
 الوالية سكان من بالمائة 70 معد

   اللقاح تلقوا  الذين
ا
ين منتصف بحلول بجرعتيه كامل  اللقاح يأخذوا  لم الذين جميع نناشد  ولذا  القادم، األول/أكتوبر  تش 

   مسبق موعد  حجز  إىل بعد 
 
   الموقع عي   ممكن وقت أرسع ف

ون    . nsw.gov.au الوالية:  ةملحكو  اإللكي 

  ك من تأكد
ّ
   rules lockdown التعليماتب واطالع علم عىل أن

   السلطات فرضتها  الت 
 
  منطقتك ف

 
ر  بها، وتقّيد

ّ
 نأ وتذك

   بقائك
 
ل ف ورة إال  مغادرته وعدم المي      . عليها  الحصول يمكنك حماية أفضل هما  اللقاح وتلقيك القصوى للض 

  الصحة ودائرة والصيادلة العامير   األطباء جميع نشكر   
 
   الوالية سكان مساعدتهم عىل وموظفيها  ويلز  ساوث نيو  ف

 
 ف

  اللقاح.  عىل الحصول

 غرب منطقة ضواح   تسّجل   
ى سدن     غرب وجنوب الكي 

وس، الجديدة اإلصابات معظم سيدن   أن إال  يسعنا  وال  بالفير

امهم عىل المناطق هذه سكان لجميع بالشكر  نتوجه  اللقاح.  تلقيهمو  للفحص وخضوعهم الصحية الهيئات بتعليمات الي  

   التالية الضواح   تزال وما 
 
   ف

ى سيدن   Merrylandsو Guilfordو Auburn والتخّوف:  للقلق مدعاة األكي   ه   الكي 

  . Liverpoolو ،Bankstownو Greenacreو

 الجديدة اإلصابات من المزيد  تسجيل تم   
 
 متابعة قالمناط تلك سكان من ُيرح   ولذا  اإلقليمية، ويلز  ساوث نيو  مناطق ف

  وحمايته.  المحىل   هممجتمع سالمة عىل للحفاظ وذلك اللقاح خذ أل  السع  

  للفحص اخضع شخص.  154000 عددهم بلغ والذين للفحص خضعوا  الذين جميع نشكر  
 
 أعراض عليك ظهرت إذا  فورا

وس مصاب بشخص اختلطت قد  كنت  إذا  أو  طفيفة كانت  ولو  حت   المرض  نسكا من كنت  إذا  األخّص  وعىل ،بالفير

   التالية المناطق
وس اكتشاف تم الت     الفير

 
ّ  الضف شبكة ف  ،Begaو ،Coomaو ،Jidabyne لها:  التابعة الصح 

  . Blayneyو ،Wauchopeو ،Bomaderryو

  الظروف، هذه صعوبة مدى ندرك إننا  
 
   لألرس  بالنسبة خصوصا

   العمل بمزاولة أفرادها  يقوم الت 
 
اف ف  تعليم ىلع واإلرس 

   أطفالهم
 
، بصّحتك العناية يستدع   أمر  وهو  واحد، آن ف

 
 لمشورةا وطلب عائلتك، وأفراد  أصدقائك مع والتواصل جيدا

   ذلك.  إىل الحاجة دعت إذا 

 ال  ولذا  ،ةعصيب تكون قد  القادمة األيام نإ  
ّ
  بد

ّ
  . ووطننا  واليتنا  ومساعدة لدعم البعض بعضنا  مع نتعاون ان

 

 
 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area

