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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 12 الخميس ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
  
 

o وس  جديدة  إصابة  345  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت   24ال  خالل  { 19-}كوفيد  كورونا   بفير
 مصدر   حالة  60  بينها   من  وكان  الماضية،  الليلة  مساء  من  8ال  الساعة  حت    الماضية  ساعة

 
 النتقال  ا

   العدوى
 . المجتمع ف 

 
o  

 
    اإلصابات  أعداد   معظم  زتترك

    ف 
بري  منطقت  فيلد   بانكستاون–كاني   او   . وفير

 
 الساعة  من  بتداءا

   ،اليوم  ظهر  بعد   الخامسة
 
وود و   سايد،  باي  ضافست اثفيلد   بير     مناطق ال  إىل  وسي 

 قلق   تثير   الت 
    بؤر   كونها   السلطات

 يجب  لذلك    . إضافية   إغالق  لقيود   وستخضع    ،concern of areas  تفش 
العا عليك

ّ
   rules lockdown اإلغالق وإجراءات تعليمات عىل إلط

  منطقتك.  ف 
 

o جديدة  إصابة  حاالت  ظهرت    
    ءالبقا   أوامر   فإن  لذا   لند،جإن  نيو   هني    منطقة  ف 

ل  ف      المي  
 هذه  ف 

   تمديدها   ويتم  سارية  تبق    المنطقة
 
  الجمعة  ليل  منتصف   من  12:01  الساعة  حت    آخر   أسبوعا

  
 آب/أغسطس.  20 ف 

 
o  رر

 
ك
 
  زلكم. امن إىل بالزيارات تقبلوا  ال  وأن اآلخرين زيارة عن  تمتنعوا  بأن رجاءنا  ن

 
o اماإل  السكان  جميع  عىل  يجب     البقاء  بأوامر   لي  

ل  ف     طارئ  سبب  هناك  يكن  لم  ما   المي  
ّ
ِلح  وم 

   كلما و   .  للمغادرة
ي  
َ
لكم، من خروجكم ك وس إصابتكم فرص ازدادت مي    . 19-كوفيد  بفير

 

o  وس ضد  اللقاح ألخذ  توّجهوا  كم،ء أحبا و  عائالتكم،و  أنفسكم، لتحموا  ،19-كوفيد  فير
  قد و  . ومجتمعكم

 . وحده  أمس يوم شخص 106،000 من أكي   اللقاح تلق ّ
 

 
o أن   فوق  وما   العمر   من  سنة  18  يبلغ  شخص  ألي  يمكن   

 إىل   الدخول  إال   عليك  وما   اللقاح،  يتلق َ
    األهلية   من  "التحقق   تطبيق 

  Doc Hot  موقع  أو    Checker Eligibility Vaccine  اللقاح"  لتلق 
تاحة المواعيد  عىل ّطالعلإل    الم 

   سكنك.  مكان من القريبة المراكز  ف 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.hotdoc.com.au/

