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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 16 االثني    ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

وس جديدة إصابة  478 ويلز   ساوث   نيو  والية  سّجلت   حت   الماضية  ساعة   24  ال  خالل {19-كورونا}كوفيد  بفير
ت  إصابة  61  بينها   من  وكان  أمس،   ليلة  مساء  8  ال  الساعة    اعتير

 
    العدوى  النتقال  مصدرا

،  المجتمع ف    وتم   المحل 
   التحقق.  قيد  حالة 290 ل الصح   العزل  وضع ومازال وفاة،  حاالت سبع  تسجيل

 
    غرب   وجنوب  جنوب   ضواح    تزال  ما 

  تستمر   حيث   السلطات،  لدى  والخوف   للقلق  مدعاة  األكي    ه    سيدن 
    التالية   المناطق 

ايدة   أعداد   تسجيل   ف  :   اإلصابات   من   مي   يالند،  وه    ماونت   تاون،   بالك   كرانفيل،   كيلفورد،  مير
    المحلية   المجتمعات   تعرض  من   تخوف   وهناك   وبانكستاون،   كرينآكر،   ياكوونا،  دروت، 

    ووالكيت   دوبو   ف 
  لتفش 

   . العدوى
 

   ه    ويلز   ساوث  نيو   والية  مناطق   جميع
 
    حاليا
ك   من  تأكد   لذا   التام،  اإلغالق  وضع  ف 

ّ
  عل   واطالع  علم  عل  أن

    rules lockdown  التعليمات 
    السلطات   فرضتها   الت 

    البقاء  عليك   يتعير    حيث   منطقتك،   ف 
ل  ف    يكن   لم   ما   المي  

وري  سبب  هناك ل خارج  تقضيه الذي  الوقت من  تقلل  أن  ويجب للمغادرة، ض     اإلمكان.  قدر  المي  
 

  طفيفة  ولو   أعراض  لديه  من  كل  نناشد   ونحن  أمس،  يوم  19-بكوفيد  اإلصابة  احتمالية  فحص   157,000  إجراء  تم
   الفحص.  إلجراء بالمبادرة 

 
    أمر   هو   ومجتمعنا   وأحبائنا،   وعائالتنا،   أنفسنا،   حماية   إن

    وذلك  األهمية   غاية   ف 
    اللقاح  أخذ   إل   نبادر   أن   يقتض 

  ف 
  وقت، أرسع

 
  18 عمر   من شخص أي أن علما

 
  موقع  إل الدخول إال  عليك فما  اللقاح، أخذ  يستطيع فوق  وما  عاما

nsw.gov.au  الُمتاحة   المواعيد   عل   لتطلع    
  مية حكو  مراكز   أكانت  سواء  سكنك  مكان  من  القريبة   اللقاح   مراكز   ف 

ة،  ، أطباء عيادات أو  كبير    والفحص.  اللقاح  خدمة تقديم  بهدف   مؤقتة صحية مراكز  أو  صيدليات،  أو  عامير 
 

ت
ّ
  من   شخص  100،000  فإن   اليوم   من   ابتداء  و   ،Pfizer  بفايزر   لقاح   من   إضافية   كميات  ويلز   ساوث   نيو   والية   تلق
   39-16  عمر 

 
    المرخصير    العاملير    من  عاما

 
   مناطق  ف

وس  تفش      ضواح    من  الفير
ى  سيدن    بإمكانهم   سيكون  الكير

   اللقاح.  أخذ 
 

   اإلصابة حاالت  من  70 %   حوال   إن
   40ال دون  ألشخاص  ه   ويلز  ساوث نيو  ف 

 
   العمر.  من  عاما

 
  للحصول  وبادر   الثانية  الجرعة   أخذ   تؤجل  ال   لذا   واحدة  جرعة  من أفضل  هو   اللقاح من جرعتير   عل  الحصول   إن

   األول.  جرعة لل أخذك عل  أسابيع أربعة مض   إذا  عليها 
 

    أخذت   قد   كنت   ولو   حت    أنه  تذكر 
  هو   فاالزدحام   الصحية،   التعليمات   باتباع   االستمرار   فعليك   اللقاح،  جرعت 

    العدوى  النتشار   مصدر 
،  المجتمع  ف  طة  أن  اعلمو   المحل    المفروضة   التقييدية  اإلجراءات  تنفيذ   عل  تعمل  الش 

  
.  أنحاء  ف   

   سيدن 
 

    وابق   سالمتك  عل  فحافظ  به،  القيام  عليه  وواجب  دور   منا   لكل
لك،  ف     العمل  خالل  منف  مي  

 
  سويا

  الظروف.  هذه تجاوز  نستطيع
 

 

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