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NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Thursday 7 October 2021 
 

 19-النقاط الرئيسيّة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن كوفيد

 2021 أكتوبر/تشرين األول 7 خميسليوم ال 

 

 قنا اآلن
ّ
ّ  ٪70هدف حصول نسبة  لقد حق  

   10,5قمنا بإعطاء أكثر من و  ،اللقاح من السكان عىل جرعت 
 
مليون جرعة من اللقاح ف

 وهذا إنجاز رائع! والية نيو ساوث ويلز. 

  وس كوفيد 587سّجلت والية نيو ساوث ويلز   الـ  19-إصابة جديدة بفثر
 
ساعة الماضية حت  الساعة الثامنة من مساء  24ف

 حاالت وفاة.  8أمس، ولألسف تّم تسجيل 

 المبادرة ل  
 
وس حت  ولو كانت ل لخضوعنرجو منكم االستمرار ف ن أعراض طفيفة. وهناك أكثر ملديكم فحص الكشف عن الفثر

ر مركز  500
ّ
  أا جراءل متوف

 
 والية نيو ساوث ويلز.  نحاءلفحص ف

 وس كوفيد  بفثر
ً
 الرعاية الصحّية متاحة لك. 19-إذا كنت مصابا

ّ
م لك عالجات ممتازة كما أن

ّ
 ، نقد

  مناطق  
 
  أعداد حاالت الصابات ف

 
 ف
ً
وما زالت  Maroubra، وWest Tamworth ،Berkeley ،Belmoreلقد شهدنا ارتفاعا

ل مصدر قلق لنا، ومن ضمنها 
ّ
  تشهد أعداد إصابات مرتفعة تشك

، Auburn ،Punchbowl ،Lakembaالمناطق الت 

Blacktown ،Mount Druittو ،Fairfield . 

  
ً
   الحينحن قلقون أيضا

 
وس ف  Lightningالرصف الصح  التابعة لها ومنها  شبكاتالمناطق القليمّية حيث تّم اكتشاف الفثر

Ridge ،Ballina ،Uralla ،Bodalla ،Begaو ،Merimbula . الحيطة والحذر ألّية لذا  
ّ نرجو من سكان هذه المناطق توخ 

 أعراض قد تظهر عليهم. 

   ين األول،  11ابتداًء من يوم الثنير ّ اللقاح:  مّمن ير  سكان والية نيو ساوث ويلز البالغل مكنيأكتوبر/تشر  
وا جرعت 

ّ
 تلق

 ل  أشخاص 10ما يصل إىل  لاستقبا   المث  
 
ط أن يكون جميع ف ( 5) اللقاح عىل قد حصلوا  البالغير  شر

ُ
، أشخاٍص سابقا

 سنة وما دون.  12وال يتضّمن هذا العدد األطفال الذين يبلغون من العمر 

  األماكن الخارجّية ) 30يمكن أن يتجّمع ما يصل إىل  
 
 ف
ً
(.  20شخصا

ً
 سابقا

ً
 شخصا

  شخٍص    100كما يمكن لـ  زفافال حفالت شخٍص حضور  100 لما يصل إىليمكن  
ً
  50 حضور الجنازات )سابقا

 .)
ً
 شخصا

  ات األخرى  : المرسومة خارطة الطريقعىل تشمل التغيثر

 ين األول ) 25رس بحلول اإىل المد التالميذ جميع  عودة (ث  نوفم 1أكتوبر/تشر
ً
  سابقا

ين الثاي   /تشر

   ين األول، يمكن إعادة فتح مراكز السباحة الداخلية بهدف إعطاء دروس السباحة  11ابتداًء من يوم االثنير أكتوبر/تشر

 التأهيل. نشاطات إعادة القيام بو  السباحة وممارسة رياضة السباحة الفردية تدريب فرقو 

   ين األول، سيتّم إلغاء 11ابتداًء من يوم االثنير  للقلق. تصنيف  أكتوبر/تشر
ً
 مناطق البلديات المحلّية األكثر مدعاة

  هناك ال تزال  
وي    منطقتكم عىل الموقع اللكث 

 
قيود أخرى سارية المفعول، لذا نرجو منكم االطالع عىل التعليمات المفروضة ف

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

  من  ٪70والية نيو ساوث ويلز هدفها بالوصول إىل نسبة  إن تحقيق. جميع األشخاص الذين بادروا إىل أخذ اللقاح نشكر

ّ اللقاح  
وا جرعت 

ّ
؛ األشخاص الذين تلق

ً
ع للوصول إىل  ونحن أمر رائع فعال

ّ
والية نيو ساوث مما سيجعل  ،٪90 تزيد عننسبة نتطل

  العالم. 
 
 ف
ً
 ويلز من بير  أكثر األماكن أمانا

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

