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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أغسطس/ آب 17 ثالثاءال ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 وس   جديدة  إصابة  452  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت   من   8  الـ  الساعة  حت ّ   الماضية  ساعة  24  الـ  خالل  (19-  )كوفيد   كورونا   بفير

  الوالية وسّجلت  أمس،  ليلة مساء
 
   المرأة واحدة  وفاة  حالة أيضا

 
   عمرها.   من السبعينات  ف

   ضواح  ال تزال    
 أعداد  تسّجلجنوب وجنوب غرب سيدن 

 
وس ايدة من اإلصابةمي     ا ها من المناطق األخرى،  بالفير   حيت   مقارنة بغير

يالندز (،  Seven Hills)  هيلز   وسيفير  (،  Blacktown)  بالكتاون   مناطق   تستمر  (،  Guildford)   وجيلدفورد (،  Merrylands)  ومير
  كونها مدعاة لقلقنا ومخاوفنا ( Greenacre)يكر ا وجرين(، Bankstown)  وبانكستاون(، Auburn)  وأوبرون

 
 . ف

  مناطق    ونسكني  ذين ال  األصليير    للسكان  المحلّية   المجتمعات  لدينا تخّوف من تعّرض  
 
(،  Walgett)  ووالجيت (،  Dubbo)   دابوو ف

وس.   ( Bourke) وبورك    العدوى بالفير
 لتفش 

 وس    152000إجراء    تم   لديهم جميع األشخاص الذين    نناشد بدورنا    ونحن.  أمس  يومفحص للكشف عن احتمالية اإلصابة بالفير
 للفحص.   لخضوع ل  توجهالالذين اختلطوا بشخص مصاب،  وأولئككانت طفيفة،   ولو   حت   أعراض

 وبالتاىل   مجتمعنا  أبناء حياةو   سالمة عىل الحفاظ إىل نهدف  
ّ
  ولذا  ،بالعدوى   اإلصابة جّراء من المستشف   إىل إدخالهم فرص من الحد

    يسعنا   ال 
د   أن   إال   المقام  هذا   ف 

ّ
    أمر   هو   التلقيح   أن   عىل   نشد

   . ومجتمعنا   وأحبائنا،  وعائالتنا،  أنفسنا،   حماية ل   األهمية   غاية   ف 
 
ه   علما

ّ
  إن

    فوق  وما   العمر   من   سنة   18  يبلغ  شخص  أليّ   يمكن 
  الرسم    ويلز   ساوث  نيو   حكومة  لموقع   الدخول   طريق   عن  اللقاح  تلف 

(nsw.gov.au)   المتاحة  المواعيد   عىل   لالطالع    
ة،   حكومية  مراكز   أكانت   سواء   سكنك   مكان   من   القريبة   اللقاح   مراكز   ف    عيادات  أو   كبير

،  أطباء ة مؤقتة مراكز  أو  صيدليات،   أو  عامير 
ّ
   اللقاح.  إعطاء أو  الفحص إجراء  ألغراض معد

  لقاح  مليون  5.2  إعطاء   تم  لقد    
   إىل  الوالية  عموم  ف 

ّ
    مّما   اآلن،   حد

  الوالية  سكان  من  %52  نسبة  أن  يعت 
 
ت   قد   تقريبا

ّ
  األقل   عىل  تلق

 اللقاح.  من األوىل الجرعة

  التلقيح  نسب   زيادة   إىل  جاهدين   نسع   
 
    خصوصا
    المحلية   المناطق   ف 

  الذين   األشخاص  لدى   وبالتحديد   ومخاوفنا،   قلقنا   تثير   الت 
    اإلحصاءات  أظهرت  لقد   العمر.   من  سنة  39و  16  بير    ما  يبلغون

 
    اإلصابة  حاالت من  %75 أن  الماضية  24  الـ  الساعات  ف

 
  الوالية  ف

   كما   العمر.   من  سنة  40  الـ  دون  شخاصأ   بير    كانت
ّ
  أضعف   مّمن  ،العمر   من  سنة  70  الـ  تجاوزوا   الذين  األشخاص  وبإلحاح  ونحث

م المرض صّحتهم 
ّ
   ممكن.  وقت   بأرسع اللقاح  أخذ  ، سنبال والتقد

  ق   عندما
ّ
    نظر سن  ،لقاح   ماليير    6  إىل  الوصول   وهو   أال   المنشود   هدفنا   نحق

    القيود   ف 
    المجتمع  أبناء   عن  رفعها   لنا   سيتست ّ   الت 

  شهري   ف 
ين أيلول/سبتمي       الجاري.  العام من  األول/أكتوبر  وتش 

 ببقائك  وذلك  سالمتك  عىل  الحفاظ  إن    
ل  ف    مع   تعاونبال   إال   الظروف  هذه   تخّط    إىل  لنا   سبيل  فال   عاتقك،  عىل  يقع  واجب  المي  

   البعض.  بعضنا 

 

 

 


