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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لهيئة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

 2021 أغسطس/ آب من عش   حاديال  ربعاءاأل ليوم 19-بكوفيد يتعلق فيما  
 
 

 وس  جديدة إصابة 344 ويلز   ساوث نيو   والية سّجلت  الماضية ساعة 24 الـ  خالل  (19-  )كوفيد  كورونا   بفير
 .أمس ليلة مساء  8 الـ الساعة حت ّ 

 
 أحدهما  شخصير   وفاة المؤسف من    

ينات ف     واآلخر  عمره  من العشر
وس اإلصابة  جّراء التسعينات، ف    بفير

   . 19  -  كوفيد 
 

 دابو  منطقة عىل العام اإلغالق إجراءات فرض سيتم Dubbo   وحت ّ  اليوم  ظهر  بعد  ة الواحد الساعة من ابتداء  
   الخميس  يوم

وس اإلصابة من جديدة حاالت  ظهور  بسبب وذلك  2021 أغسطس\ آب ١٩  ف     بالفير
  ف 

اماإل المنطقة هذه سكان  جميع  عىل  يجب  لذا  المنطقة.     البقاء بأوامر   لي  
ل  ف    لديهم  يكن  لم  ما  المي  

 
  عذرا

 
 
    بمن  ار الزوّ  استقبال يمكنهم  ال و  كما   ،معقول

 معهم.  يسكنون ال  الذين العائلة وأفراد  األصدقاء ذلك ف 
 

 نا  ذكره،  الجدير  ومن
ّ
   نشهد  أن

 
  تحّسنا

 
    ملحوظا
   اإلصابات أعداد  ف 

فيلد  منطقة ف    استقرار و  Fairfield فير
   معدالتها 
ي  منطقة ف  باع إىل ذلك  ويعود  Bankstown Canterbury بانكستاون  - كانتبير

ّ
ان ات

ّ
  تعليمات السك

ها.  الصحية الهيئات  . البعض بعضنا  مع التعاون طريق عن  إال  هدفنا  إىل الوصول يمكننا   وال  بحذافير
 

  الحظنا  
 
   ارتفاعا
   اإلصابات أعداد  ف 

   مناطقلل المتاخمة الضواح   ف 
  تشهد  الت 

 
وس تفشيا   سكان عىل لذا  ،للفير

 طفيفة.  كانت  ولو  حت   أعراض أية عليهم ظهرت إذا  19-كوفيد   لفحص  والخضوع أنفسهم عزل  لضواح  ا هذه

 
 62 اآلن خضعي  

 
  شخصا

 
وس  مصابا    للعالج (19- )كوفيد كورونا   بفير

  العناية وحدات  ف 
ّ
   منهم  ثالثة زة، المرك

  ف 
ينات     وسبعة عمرهم  من العشر

   وستة الثالثينات ف 
   عشر  وأربعة األربعينات ف 

    عشر  وثالثة الخمسينات ف 
  ف 

   عشر  وستة الستينات
   وثالثة السبعينات ف 

 . الثمانينات ف 
 

 اللقاح من الكاملتير   جرعتير  ال المركزة  العناية  وحدات  إىل إدخالهم  تم الذين  19-كوفيد  مرض   من  أي يتلقّ  لم،  
ر 
ّ
  الالزمة.  الحماية  ستمنحك اللقاح من  واحدة  جرعة  حت    بأن وتذك

 
 وا ت أن  منكم  نرجو  لذا  اتاللقاح عىل السكان جميع   حصول ضمانل جهدها  قصارى الوالية حكومة تبذل

ّ
  تلق

 ممكن.  وقت  بأرسع اللقاح
 


