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ق  
ّ
ي نيو ساوث ويلز فيما يتعل

 
ة ف

ّ
ي التقرير اليومي لدائرة الصح

 
ي جاءت ف

موجز النقاط الرئيسية الت 
وس كوفيد ين األول/أكتوبر  12ليوم الثالثاء المصادف  19-بفير  2021تشر

   نيو ساوث ويلز ين    بةإصا   360سّجلت والية  األرب  ع والعشر الساعات  وس خالل  بالفير  
ً
مكتسبة محليا

 الماضية حّتّ الساعة الثامنة من مساء أمس. 

 وس كوفيد خالل هذه الفّية    19-بلغ عدد الفحوصات الّتي تّم إجراؤها للكشف عن احتمالية اإلصابة بفير

. نرجو من أبناء مجتمعنا أن يحرصوا عىل مواصلة سعيهم للخضوع ل 88988
ً
 لفحص.  فحصا

   ي نيو ساوث ويلز
مليون لقاح، وب  هذا وصلت نسبة    11تجاوز إىل اآلن العدد اإلجماىلي للقاحات الُمعطاة ف 

الذين تجاوزوا   الوالية  اللقاح إىل    16سكان  الجرعة األوىل من  العمر ممن تلقوا  بالمائة    90,4سنة من 

 بالمائة.   74والذين تلقوا جرعّتي اللقاح إىل 

 ا عدد   
ً
حاليا وس كوفيديبلغ  بفير المستشفيات    19-لمصابير   ي 

يتلّق    766ف   ،
ً
منهم    155مصابا  

ً
مصابا

دة وتتطلب حالة  
ّ
ي أقسام العناية المشد

من مرض  العناية المشددة استخدام أجهزة للتنفس   74العالج ف 

  .  االصطناعي

  وس لألسف قض ي نيو ساوث ويلز اليوم إن خمسة أشخاص مصابير  بالفير
وا نحبهم،  أفادت دائرة الصحة ف 

الخمسينات،   ي 
 
ف ي 

والثان  عمره،  من  األربعينات  ي 
 
ف المتوفير   من  واحد  واحدة؛  وامرأة  رجال  أربعة  وهم 

ي الثمانينات من العمر.  
 والثالثة الباقير  ف 

   :قلقنا مثار  التالية  المناطق   
ّ
،  Oran Park  ،Greenacre  ،Albion Park  ،Villawoodتعد

Ingleburn  ،Blair Athol  ،Wyoming  ي  ال
ف    Westonو  Central Coast  ،Woodberryواقعة 

ي جنوب نيو ساوث ويلز.   Cooma، وNewcastleالواقعتان بالقرب من 
 الواقعة ف 

 وس كوفيد ام بإجراءات الوقاية من فير ي االلّي 
خالل هذه الفّية الّتي    19-نشكر الجميع عىل استمرارهم ف 

ي القيود المفروضة عىل أبناء المجتمع  
 ف 
ً
من الذين تلقوا جرعّتي اللقاح. ونطلب من الجميع  تشهد تخفيفا

ي األماكن المغلقة وعندما يكونون عىل مقربة من اآلخرين، وأن يسّجلوا  
أن ال ينسوا وضع الكمامة الواقية ف 

 دخولهم إىل تلك األماكن وخروجهم منها، وأن يواظبوا عىل غسل أيديهم.  

 


