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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 13 الجمعة ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

 

 وس   جديدة  إصابة  390  ويلز   ساوث  نيو  والية  سّجلت   الساعة  حت ّ   الماضية  ساعة  24 الـ  خالل  (19-   )كوفيد   كورونا   بفير
ت إصابة 60 بينها  من وكان أمس،  ليلة  مساء 8  الـ   اعتير

 
   العدوى النتقال مصدرا

   . المجتمع ف 
 

ل منازل وال  العمل أماكن زالت ما 
ّ
   الرئيس   المصدر  تشك

  العدوى.  لتفس 
 

  وس  المصابير    أعداد   تزال  ال     بالفير
    غرب  جنوب  منطقة  ف 

؛  مرتفعة  سيدن 
 
 وماونت  (،Blacktown)  بالكتاون  مناطق  وباتت  جدا

    بؤر   لها   المتاخمة  والمناطق  (، Druitt Mount)   ويتر د
ّ  التعليمات  عل   طالعال   عليك   جبي   لذا    . السلطات  ومخاوف   قلق   تثير   تفس 

(rules )   
   السلطات  فرضتها  الت 

   طفيفة.  كانت   وإن حت    المرض أعراض عليك بدت إذا  للفحص  واخضع ك،تمنطق ف 
 

  ودابو   ووالجيت،   ،إنجالند   نيو   هاني    اطق من  سّجلت  (bboDu and Walgett, region, England New Hunter )   ولذا   جديدة،   إصابات 
ان  عل   يتعير  

ّ
امال  المناطق   هذه  سك     البقاء   بأوامر   لي  

ل،   ف      اللقاح  وأخذ   للمرض  أعراض  أّية  عليهم   ظهرت   إذا   للفحص   والخضوع  المي  
 أرسع   ف 

   . ممكن  وقت
 

   وأحبائهم.  عائالتهم،و  ألنفسهم، حماية اللقاح ألخذ  األشخاص جميع نناشد  بدورنا   ونحن أمس.  اللقاح  شخص 105,000 نحو  تلق  
   أن  فوق   وما   العمر   من  سنة  18  يبلغ  شخص  كلّ   عل  يجب  لذلك

ق  لموقع   الدخول  طريق  عن   اللقاح  يتلق ّ
ّ
    األهلية  من   "التحق

  لتلق 

    الُمتاحة  المواعيد   عل  طالعلل   ( Doc Hot)  موقع  زيارة  أو   ( eckerCh Eligibility Vaccine)  اللقاح"
  من   القريبة  المراكز   ف 

 سكنه.  مكان

 

 مراكز   من  عدد  بتوفير   الحكومة قامت   
   (.in-walk) مسبق  موعد  حجز  إىل الحاجة  دون  اللقاح  تلق 

 
  

 
اوح  عامل   100,000  لـ  الحكومة  ستتيح  القادم   الثنير    يوم  من   اعتبارا     بالعمل  ترصيــــح  لديهم   مّمن  سنة   39و   16  بير    ما   أعمارهم  تي 

  المناطق   ف 
    المحلية

    زيادة  تشهد   الت 
    الصابات  ف 

    نطقةم   ف 
ى  سيدن      الكير

ّ     األمر   بهذا   المتعلقة  المعلومات  جميع  الحكومة  وستضع  اللقاح،  تلق 
 موقعها   ف 

  
ون     (nsw.gov.au) اللكي 

   األسبوع.  نهاية  عطلة  ف 
 

   وس  أن   يبدو     الكبار   يصيب  ال   19  -  كوفيد   فير
ما   فقط   السن  ف 

ّ
    الصابات   عدد   كان  حيث  أيضا،  األخرى   العمرية   الفئات  وإن

  الماضيير    األسبوعير    ف 
اوح   الذين   األشخاص   لدى      البقاء  ألوامر   متثال بال   كمنناشد   ولذا   ، األخرى   بالفئات   مقارنة  األكير   هو   29و  20  بير    ما   أعمارهم  تي 

ل   ف   واتباع  المي  
   الصحية.  لهيئاتا  تعليمات

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.hotdoc.com.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/astrazeneca-18-years-and-over

