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 ويلز ساوث نيو في الصحة لدائرة اليومي التقرير في الرئيسية النقاط 
 2021 أيلول/سبتمبر ١٣ اإلثنين ليوم 19-بكوفيد يتعلّق فيما

 

 الماضية ساعة 24 الـ خالل 19-كوفيد بفيروس جديدة إصابة 1257 ويلز ساوث نيو والية سّجلت 
 وفاة. حاالت سبع تسجيل تمّ  ولألسف أمس، مساء من 8 الـ الساعة حتى

 

 ونسبة %78,5 اللقاح من األولى الجرعة تلقوا الذين ويلز ساوث نيو والية سكان نسبة بلغت 
 .%46,5 اللقاح جرعتيّ  تلقوا الذين األشخاص

 

  ّارتفاع من الرغم علىو .ويلز ساوث نيو والية في شخص ماليين 8 من أكثر تلقيح اآلن حتى تم 
 توسطم دون المناطق بعض في التلقيح نسب تزال وال ،قليال   تباطؤا   شهدنا أننا إال التّلقيح نسب

 ليوما موعد لحجز وبادروا وعائالتكم أصدقائكم تشجيع منكم نرجو لذا الوالية. في التلقيح مستوى
 .nsw.gov.au موقع عبر اللقاح لتلقي

 

 عتيجر تلقوا الذين ألشخاصا عليها سيحصل التي الحريات على تحصل فلن اللقاح تتلق لم إذا 
 المؤسسات تختار وقد .اللقاح بجرعتي السكان من %80 نسبة بتلقيح هدفنا إلى نصل يوم اللقاح

 نهازبائ حماية أجل من اللقاح يتلقوا لم الذين األشخاص استقبال عدم الطيران شركات مثل الخاصة
   التجارية. أعمالها استمرارية على والمحافظة وموظفيها

 

 يمكننا ال أنه إال المناطق بعض في اليوم القيود تخفيف من الرغم فعلى الحذر وتوخوا يقظين كونوا 
 .الصحية والتعليمات ئحالنصا اتباع عن التغاضي

 

 باإلضافة لنا قلق مصدر سيدني غرب وجنوب غرب في قبل من ذكرها تم التي الضواحي تزال ال 
Illawarra  مناطق شهدت كما .Sydney) (inner الداخلية سيدني مناطق بعض إلى

 ShoalhavenوEngland New Hunter وCoast Central   أعداد في ارتفاعا 
  اإلصابات.

 

  ّهي والتخّوف للقلق مدعاة األكثر سيدني ضواحي إن: Greenacre، Auburn، Yagoona، 
Liverpool، Punchbowl، Guildford، Redfern، Bankstown، Park Condell 

 وااللتزام بالفحص للقيام المبادرة إلى المناطق هذه مجتمعات عوند .Liverpoolو Busbyو
 الفيروس. من للوقاية المفروضة بالقيود

 

 أفضل التلقيح ويعتبر وأمنه، المجتمع سالمة على للمحافظة الجهود كافة األشخاص آالف يبذل 
  بأكمله. الصحي ونظامنا ومستشفياتنا موّظفينا لدعم طريقة

 

  ّاألمل بشائر لنا يحمل الذي وهو المرحلة هذه لتخطي الوحيدة وسيلتنا هو التلقيح إن. 


