
 

  Translated By WSLHD Translation Service, 7 September  2021                                                                            
 Arabic 

 

 

NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points –Tuesday  7 September  2021 
 

 

   

 

 

   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021  أيلول/سبتمب   7 الثالثاء ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 وس جديدة إصابة  1220  ويلز  ساوث  نيو  والية  سّجلت   من  8  الـ  الساعة  حت    الماضية  ساعة  24  الـ   خالل 19-كوفيد  بفير

ة.  هذه خالل   وفاة تحاال  8 تسجيل تم  ولألسف  أمس، مساء
ّ
 المد

 

 وا   الذين  نسبة  تبلغ
ّ
    األوىل  الجرعة  تلق

  جميع   إىل  الجزيل  بالشكر   التوجه  إال   يسعنا   ال   ولذا   بالمائة،  74  ويلز   ساوث  نيو   ف 

اب  عىل  ساعدونا   الذين  السكان    كما   . المنشودة  أهدافنا   تحقيق  من  االقي 
ّ
  عىل   بعد   اللقاح  يتلقوا   لم  الذين  أولئك  ونحث

    المبادرة 
ّ   ويلز   ساوث  نيو   والية  تبدأ   عندما   كالباقير    طبيع    بشكل  حياتهم  مزاولة  إىل   العودة  فرصة تفويت  وعدم  اللقاح  لتلق 

  ممكن   وقت   بأرسع  اللقاح  من  الثانية  والجرعة  األوىل  الجرعة  ألخذ   موعد    حجز   طريق  عن  وذلك   المفروضة،  القيود   برفع 

    . nsw.gov.au الموقع عي  

 

  علينا   
 
وس   خطر   أخذ   جميعا ،  محمل  عىل  19-كوفيد  فير

ّ
ه  إذ   الجد

ّ
  يدخلون   الذين  نو المصابف  ،وكبير   صغير   بير    يفّرق  ال   أن

    المستشق  
وس  هذا   لمواجهة  أمامنا   سبيل  ال   ولذلك   . األعمار   جميع  من   هم   العالج  لتلق    ومن  الوفيات  من  والتقليل  الفير

  عالية.  تلقيح معدالت بتحقيق إال  بسببه لمستشق  ا  إىل دخولال

 

  لتالية ا  الضواح    تزال   ما    
    ف 

ىالك  سيدن  :   والتخّوف،  للقلق   مدعاة  ي    ، Guilford،  Auburn،  Merrylands  وه 

Greenacre ، Bankstown، Liverpool ، Yagoona،  Punchbowl، Hill Bass، وGranville. 

 

    
ف  ايدة  مي   إصابات   ، ولذا    Central Costتم تسجيل 

 
اتخاذ  يرح  من  أيضا المنطقة  لهذه  التابعة  الضواح     

ف  السكان 

 الحيطة والحذر والمبادرة إىل الخضوع للفحص.  

 

 وس كوفيد   اللقاح، إذ    ت هو لقاح آمن. استشر طبيبك إذا كان  19-إن اللقاح ضد فير
لديك أّية أسئلة أو مخاوف حول تلق 

ه خيار متاح لك والغرض منه حمايتك 
ّ
 مجتمعك.  اد أفر و  وحماية أفراد عائلتك  أن

 

   االبتعاد عن أفراد العائلة واألصدقاء والمجتمع أمر صعب 
ّ
   نحن ندرك أن

 
  الوقت الحاىل  عىل  جدا

، ولذا نحث الجميع ف 

 عىل بعضهم البعض بشت ّ السبل، أما عن طريق المكالمات أو الرسائل النصية الهاتفية.    نمتابعة االطمئنا

 

   .ل وأخذك اللقاح هما سبيلنا الوحيد لتخط  هذه األزمة   المي  
 إن بقاءك ف 


