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  يل   فيما  
 
   الرئيسية النقاط زنوج

 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 لزوي ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   9 الخميس ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 
 

 لت وس جديدة إصابة 1405 ويلز  ساوث نيو  والية سجَّ  أمس، مساء من 8ال الساعة حت   الماضية ساعة 24ال خالل 19-كوفيد  بفير
  مفجعة.  وفاة حاالت  ست تسجيل تم ولألسف

 

 

   السكان من % 42,5 من أكي   أن بحيث رائعة، حصيلة وه   شخص 107,000 من أكي   أمس يوم اللقاح تلق   
 
 تلقوا  قد  الوالية ف

  
زنا  وهذا  اللقاح، جرعت 

ِّ
   عىل يحف

، المض 
ً
 عي   موعد  بحجز  وقت بأرسع اللقاح من والثانية األوىل الجرعة ألخذ  المبادرة فالرجاء قدما
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 البقاء أوامر  إلغاء سيتم   
 
ل ف    أخذ  استكملوا  الذين البالغير   لألشخاص المي  

 والية وصول ىل  ي الذي االثنير   يوم من بتداء  ا اللقاح جرعت 
   عىل السكان من بالمئة 70 بحصول المتمثل لهدفها  ويلز  ساوث نيو 

 ر مقر  هو  كما   افتتاحها  موعد  زال فال  المدارس أما  اللقاح، جرعت 
  
ين 25 ف      القادم.  األول/أكتوبر  تشر

 

  
ً
، 11 السبت يوم من بدءا    التام اإلغالق رفع سيتم أيلول/سبتمي 

   الخطورة قليلة اإلقليمية المناطق بعض ف 
 حاالت  شهد ت لم والت 

ة خالل جديدة إصابة ، األسبوعير   في  قة القيود  عىل االطالع فالرجاء السابقير     المطبَّ
 لموقع الدخول عي   منطقتك ف 
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  الضواح   بعض تزال ال   
   قبل من ذكرها  تم   الت 

   غرب وجنوب غرب ف 
ف قلق مصدر  سيدن    لنا  وتخوُّ

ً
 مناطق وخصوصا

Cumberland، Canterbury، Bankstown، وLiverpool،  يعيشون الذين األشخاص جميع نشكر  وإننا   
 األكي   المناطق هذه ف 

ف للقلق مدعاة   تعاونهم.  عىل والتخو 

 

 

  نشهد  إننا  
ً
   زيادة أيضا

   الحاالت  ف 
 هذه سكان من فالرجاء Marrickville و ،Glebe، Waterloo بضمنها  القريبة الغربية الضواح   ف 

   اإلرساع المناطق
  عليهم.  تظهر  قد  أعراض أية إىل واالنتباه اللقاح، أخذ  ف 

 

 

  للجميع دعوتنا  نكرر   
   إىل الوالية من اإلقليمية المناطق ف 

  وقت، بأرسع اللقاح وأخذ  واليقظة الحذر  توح 
ً
   خصوصا

 ناطقم ف 
Coast Central وWollongongزيادة تسجيل تم حيث   

  اإلصابة.  حاالت  ف 
 

 

  اإلغالق قيود  إلعادة نضطر  قد  إننا   
  فيها  نشهد  مرحلة أي ف 

ً
  تصاعدا

ً
   مفاجئا
  أولويتنا.  ه   والسكان المجتمع فسالمة الحاالت، عدد  ف 

 

 

  ضوءال إىل نتطلع إننا   
 بعي المنشودة الحرية تحقيق نستطيع وبتعاوننا  نتظارنا،اب الكثير  حيث النفق نهاية ف 

ً
 اإلغالق، قيود  عن دا

   والتطعيم
  البعيد.  المدى عىل للنجاح ووسيلتنا  أملنا  هو  اللقاح بجرعت 
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