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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   ٨ برععا األ ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 وس جديدة إصابة 1480 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت    19-كوفيد  بفير

 
 حت   الماضية ساعة 24 الـ ف

 وفاة.  حاالت  تسع تسجيل تّم  ولألسف أمس، مساء من 8 الـ الساعة

  حققنا  لقد  
 
  هدفا

 
  مهما

 
   جديدا
 
 لقوا ت الذين ويلز  ساوث نيو  والية سكان نسبة بلغت إذ  التلقيح ف

ّ  تلقوا  الذين األشخاص ونسبة %75 اللقاح من األوىل الجرعة  
 ثقتنا  تزيد  ا وبــهذ . %42 اللقاح جرعت 

   المنشود  هدفنا  إىل سنصل أننا ب
 
   ف

ّ  السكان من %70 نسبة تلق   
ين منتصف بحلول اللقاح جرعت   تشر

 أكتوبر. األول

 وس من السكان حماية من التأكد  نريد  نحن    الفير
 
 منكم نرجو  لذا  ويلز  ساوث نيو  والية أنحاء جميع ف

   موعد  لحجز  اليوم المبادرة
 نممك وقت بأرسع اللقاح من الثانية الجرعة موعد  وحجز  اللقاح لتلق 

  . nsw.gov.au موقع عي  

  وس اكتشاف تّم    الفير
 
 أية تظهر  ولم Hills Bonny لمنطقة التابعة الصح   الرصف مياه شبكات ف

 . والحذر  الحيطة أخذ  ةالمنطق هذه سكان من نرجو  لذا  بعد، بالعدوى إصابات

  الضواح   تزال ال   
   قبل من ذكرها  تّم  الت 

 
   غرب ف

   غرب وجنوب سيدن 
 و  لنا  قلق مثار  سيدن 

ّ
 أن نود

   يعيشون الذين األشخاص بالشكر  نخّص 
 
 ونناشد  ،والتخّوف للقلق مدعاة األكي   المناطق ف

   يعيشون الذين األشخاص
 
   19-كوفيد  فحص إلجراء المبادرة Parramattaو Liverpool ف

 وتلق 
 اللقاح. 

 قلقون نحن  
 
   اإلصابات أعداد  بسبب أيضا

 
 Glebe، Waterloo، Redfern التالية:  المناطق ف

 ةأي إىل واالنتباه اللقاح عىل للحصول المبادرة المناطق هذه سكان من نرجو  لذا  . Marrickvilleو
 طفيفة.  كانت  ولو  حت   أعراض بأية الشعور  عند  19-كوفيد  لفحص والخضوع أعراض،

  كبير   بشكل دلتا  متحّورة انتشار  الحظنا  لقد  
ّ
  إل

ّ
 كانت  أو  أعراض أية عليهم تظهر  لم األطفال معظم أن

  قليل عدد  إدخال سوى نشهد  ولم طفيفة.  لديهم المرض أعراض
 
 ةالعناي وحدات إىل األطفال من جدا

 المركزة. 

 واألطفال، العائالت عىل األوقات هذه صعوبة مدى نعلم نحن  
ّ
ع نا ولكن

ّ
 خالل من األمل بشائر ل نتطل

وس من للوقاية اآلمنة السلوكيات ممارسة  . الفير


