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  19-النقاط الرئيسيّة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن كوفيد

 2021أكتوبر/تشرين األول  14 خميسليوم ال

 

  مليون جرعة من اللقاح في أنحاء والية نيو ساوث ويلز. ووصلت  11,3حتى اآلن ما يقارب أُعطي

ونسبة الذين  ٪91,1سنة  16نسبة األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح ممن هم فوق عمر الـ 

الذين تلقوا سنة من العمر  15و 12. وبلغت نسبة من هم بين ٪76,5حصلوا على جرعتي اللقاح 

 .٪23,3اح بالكامل قوالذين تلقوا الل ٪71جرعة واحدة من اللقاح 

  اللقاحات وجميع أفراد المجتمع الذين إعطاء نجاز رائع. نتقّدم بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في إإنه

 بادروا للحصول على اللقاح.

 ساعة الماضية حتى  24في الـ  19-جديدة بفيروس كوفيد اتإصاب 406ز سّجلت والية نيو ساوث ويل

 حاالت وفاة. 6الساعة الثامنة من مساء أمس، ولألسف تّم تسجيل 

 التالية: تم اكتشاف الفيروس في مجاري الصرف الصحي التابعة للمناطق Wentworth ،

Jerilderie ،Lake Cargelligo ،Quirindi وLightning Ridge نرجو من سكان هذه .

ة أية أعراض قد تظهر عليهم والخضوع للفحص وتلقّي بمؤخراً مراق المناطق أو الذين قاموا بزيارتها

 .تلقحوا بعدي بالنسبة للذين لم اللقاح

  ارتفاع أعداد اإلصابات في المنطقة اإلقليمية بشأن نحن قلقونHunter region  والمجتمعات التي

 تسكن على حدود والية فيكتوريا.

 ن التأكد مو تسكنون كنتمأينما  نرجو منكم توخي الحيطة والحذر ،مع إعادة فتح والية نيو ساوث ويلز

 www.nsw.gov.auتتوفّر على الموقع اإللكتروني القواعد والتوجيهات المتغيّرة التي االطالع على 

  ّجميعلحبائكم وألولكم لحماية ا ، إذ أنه يوفّرتلقّي اللقاحيُنصح أن تقوموا به هو أهم شيء  تذكروا أن 

 لحماية من األمراض الخطيرة.لمهم جداً كما أنه  ،تتخالطون معهمالذين 

 للحّد من انتشار الفيروس المحافظة على نظافة اليدين  تشمل األمور المهمة األخرى التي يتعيّن التقيّد بها

 وارتداء الكمامة وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

 س إذا شعرتم بأية أعراض حتى ولو كانت نرجو منكم االستمرار في الخضوع لفحص الكشف عن الفيرو

 ال. أم طفيفة بغض النظر عما إذا كنتم تلقيتم اللقاح 

 نرجو منكم االستمرار وحافظة على سالمتكم وسالمة المجتمع. ملل على الجهود التي بذلتموها نشكركم

 على خارطة الطريق. ط لهاالمخط  بالحريات  عونتوأنتم تتم سالمتكمفي المحافظة على 


