
 

  Translated By WSLHD Translation Service, 13 October 2021                                                                            
 Arabic 

 

 

NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Wednesday 13 October 2021 
 

 

    

 

  
ليوم   19- موجز النقاط الرئيسية التي جاءت في التقرير اليومي لدائرة الصّحة في نيو ساوث ويلز فيما يتعلّق بفيروس كوفيد

 2021أكتوبر / تشرين األول 13األربعاء المصادف 

 

سنة من   16نيو ساوث ويلز، وبهذا وصلت نسبة سكان الوالية الذين تجاوزوا  أنحاء مليون لقاح في 11,2عطي إلى اآلن ما يقارب لقد أ   

مسرورون جداً بازدياد    . إننابالمائة  75,2بالمائة والذين تلقوا جرعتي اللقاح إلى    90,8العمر ممن تلقوا الجرعة األولى من اللقاح إلى  

 .  بالمائة من سكان الوالية الذين تلقوا جرعتي اللقاح 80نسبة  تحقيق هدفنا في الوصول إلى تعني مشارفتنا علىهذه األرقام التي 

إصابة مكتسبة محلياً بالفيروس خالل الساعات األربع والعشرين الماضية حتّى الساعة الثامنة من    444سّجلت والية نيو ساوث ويلز   

 .  مساء أمس، كما سّجلت الوالية ولألسف أربع حاالت وفاة

  يوماً   14من    19- بفيروس كوفيد  ينمصابب  اللصيقينتم تخفيض فترة العزل الصحي لألشخاص الذين تم إدراجهم ضمن فئة المخالطين   

للحصول على معلومات إضافية .   أيام بشرط أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح قبل أسبوعين على األقل من تعّرضهم للفيروس  7إلى  

 .  isolation-19/rules/self-dhttps://www.nsw.gov.au/covi: حول هذا األمر، الرجاء تصفح الموقع التالي

قلقنا  مثار  الكبرى  سيدني  في  والواقعة  التالية  المناطق  ،  Lakemba  ،Merrylands  ،Hebersham  ،Punchbowl:  تعدّ 

Guildford  ،Condell Parkو  ،Plumptonهي الريفية  المناطق  في  األخرى  والمناطق  وCessnock  ،Walgett:  ؛   ،South 

Grafton  . 

 Hunter Newالواقعتين في    Urallaو  West Wyalong  منطقتيّ اكتشاف الفيروس في شبكات الصرف الصحي في    إننا قلقون بشأن 

Englandو ،Brewarrina  في الشمال الغربي وWauchope  لذا نناشد أبناء هذه المناطق مراقبة ظهور  .  األوسط في الساحل الشمالي

 .  أعراض المرض لديهم والخضوع للفحص

من الضروري جداً أن يسارع األشخاص الذين لديهم أيّة أعراض من أعراض اإلصابة بالفيروس أو كانوا قد اختلطوا بمصاب ما يزال  

وذلك بالتوجه إلى أحد مراكز الفحص    ،ضياً إلى عزل أنفسهم عن اآلخرين والخضوع للفحص فوراً أو عر    لصيقاً بالفيروس اختالطاً  

يمكنمن  القريبة   والتي  سكنهم  التالي  على  تفقّدها   محّل  اإللكتروني  stay-https://www.nsw.gov.au/covid/19-:  الموقع 

safe/testing/clinics . 

الفحص مزدحمة، وأن يعّرفوا عن أنفسهم لطاقم  ندعو جميع المتقدمين للخضوع للفحص أن ينتظموا في طابور االنتظار إذا كانت عيادة  

 .  العيادة، وأن يخبروهم بأن لديهم أعراض اإلصابة بالفيروس أو أنّهم مخالطين لمصاب به

إذا شعر طفلك بأحد  .  لديهم  19-نناشد أولياء األمور وأطفالهم الذين يتحّضرون للعودة إلى مدارسهم أن يراقبوا ظهور أية أعراض لكوفيد 

فيروس مهما كان طفيفاً، من المهم جداً أن ال يذهب إلى مدرسته، وأن يخضع للفحص فوراً، وأن يعزل نفسه عن اآلخرين  أعراض ال

 .  حتى يتلقّى نتيجة فحص سلبية

سنة   12يحّق لجميع البالغين  .  ونقله إلى اآلخرين  19- يجب أال ننسى أن اللقاح هو أفضل وسيلة للحد من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد 

 . ن العمر فما فوق الحصول على اللقاح وهو متوفر بكميات كبيرةم

ندعو جميع الذين لم يحجزوا موعداً ألخذ اللقاح بعد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ويشمل هذا األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس  

 .  استشر طبيبك بخصوص أفضل وقت لك ألخذ اللقاح. سابقاً 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/clinics

