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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   14 الجمعة ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 وس جديدة إصابة  1127  ويلز  ساوث  نيو  والية  سّجلت   من  8  الـ  الساعة  حت    الماضية  ساعة  24  الـ   خالل 19-كوفيد  بفير

   تسجيل تم  ولألسف  أمس، مساء
 وفاة.   حالت 

 لقاح  مليون  8,2  من   أكي    إعطاء   تم    
   16  فوق   البالغير    األشخاص  نسبة  تصل  وبــهذا   اآلن،  حت    ويلز   ساوث  نيو   ف 

 
  من   عاما

    تلقوا   الذين  أولئك  نسبة  وتصل  بالمائة،  78,8  ىلإ  اللقاح  من  األوىل  الجرعة  تلقوا   الذين
  بالمائة،   46,5  إىل   اللقاح  جرعت 

   ممتازة أرقام  وهذه
ا
  ل  اليوم موعد  حجز   منكم  ونطلب  عائالتهم وأفراد  أصدقائهم  تشجيعب الجميع   نناشد و  . فعل

 اللقاح تلق 

   . nsw.gov.au  الموقع:  عىل

 منطقة  سكان  عىل  Young  المحلية  الصحة   لدائرة   التابعة    
    Murrumbidgee  ف 

  وذلك   الشديد   والحذر   الحيطة  توخ 

وس  كتشافال     الفير
    معروفة  إصابات    أّية  ليتسج  عدم  من  بالرغم   Youngلـ  التابعة  الصح    الرصف  شبكة  ف 

  هذه  ف 

    . المنطقة

  غرب  منطقتا   تزال   ما    
    غرب   وجنوب  سيدن 

    وضواخ     اإلصابات.   من  عدد   أكي    نتسّجال  سيدن 
    سيدن 

  قلقنا   تثير   الت 

:   وتخّوفنا    ، Auburn ،  Greenacre،  Bankstown ،  Liverpool ،  Merrylands ،  Punchbowl،  Riverwood  ه 

Yagoona ، Park Condell، وClair St،   ام المناطق هذه سكان  جميع  نناشد   لذا    بها.  والتقيد  المفروضة بالقيود   االلي  

 للفحص.   للخضوع  المبادرة عىل طفيفة كانت   ولو  حت   أعراض لديهم الذين جميع نحث 

 الوالية  حكومة  فرضت   
 
  . فيها   المحىل    المجتمع  لحماية  اليوم  من   ابتداءا   بها   العمل  سيتم  ، Yass  منطقة  عىل   جديدة  قيودا

    Yass  سكان  بقاء  عىل   القيود   تنصو 
،  لمدة  المنازل  ف    علم   عىل   أنهم  من  التأكد   المنطقة  هذه  أبناء   جميع  عىل  لذا  أسبوعير 

    التعليماتب  واطالع
ح  وذلك   السلطات  فرضتها   الت 

ّ
    الموقع  بتصف

ون  :   اإللكي    التاىل 

19/rules-https://www.nsw.gov.au/covid 

 من  بالرغم   
ّ
   يتفاقم   لم   اإلصابات  عدد   أن

 
ة  بنفس   مؤخرا     الوتير

،  عليها   كان  الت 
 
   إال   سابقا

ّ
   ليس  هذا   إن

 
را ّ   عن   للتقاعس  لنا   مي 

  
     والحذر.  الحيطة توخ 

 أزمة  لتخط    الوحيد   سبيلنا   هو   التلقيح  أن    
  توفير   بغية  المنظمات  من  العديد   مع  كثب  عن  نتعاون  فإننا   ولذلك  ، هذه  التفش 

    التلقيح.  بحملة وشملهم  المستضعفير   جميع  إىل احاللق
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