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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 /أغسطسآب 18 برععا األ ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 وس جديدة إصابة 633 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  الماضية ساعة 24 الـ خالل (19-كوفيد) كورونا   بفير
 . أمس ليلة مساء من 8 الـ الساعة حت ّ 

 المؤسف ومن  
ّ
وس مصابير   ألشخاص وفاة حاالت  ثالث سّجلت قد  الوالية أن  خالل (19-)كوفيد كورونا   بفير

 أمس.  ليلة مساء من 8 الـ الساعة حت ّ  الماضية ساعة 24 الـ

 ل وليّيةاأل مواعيد  أصبحت ّ
ّ  العمر  من سنة 39 حت   16 يبلغون الذين األشخاص لجميع متاحة Pfizer فايزر  حا لق تلق 

ّ  يسكنون ممن
 
 وكامبلتاون ،(Burwood) بوروود و  ،(Blacktown) وبالكتاون ،(Bayside) بايسايد  مناطق ف

(Campbelltown)، ي الند  ،(Bankstown-Canterbury) بانكسناون - وكانتير فيلد  ،(Cumberland) وكمير  وفير
(Fairfield)، ريفر  وجورجس (River Georges)، وليفربول (Liverpool)،  وباراماتا (Parramatta)، ث  وبي 
(Penrith)،  اثفيلد ّ  األولّية مواعيد  حجز  ويمكن (،Strathfield) وسي 

 Priority  لموقع الدخول طريق عن اللقاح لتلق 
Government NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19-COVID 

 نا  من وبالرغم
ّ
  نحاول أننا  إال  ،التلقيح معدالت  زيادة إىل جاهدين نسىع أن

 
 راد أف بير   االختالط من الحد  أيضا

ّ  البقاء السكان جميع عىل يجب لذا  ،المجتمع
 
ل ف  الزوار.  استقبال وعدم المي  

  يالند ضواّح  تزال ال  وغرينايكر  ،(Auburn) وأوبرن ،(Guildford) وغيلفرد  ،(Merrylands) ز مير
(Greenacre)،  وياغونا (Yagoona)، ماريز  وسانت (Marys St)،  اثفيلد  بؤر  تشكل (Strathfield) وسي 

 ّ
 السلطات.  ومخاوف قلق ثير ت تفش 

 ل
ُ
وس من ديلتا  بساللة الُمصاب ينق  هذه فإن ولذا  ،واحد  شخص من أكي   إىل العدوى (19-)كوفيد كورونا   فير

ّ  تسّبب الساللة
ّ  اإلصابات ضعق 

 أخرى.  سالالت تسّببها  قد  الت 

  ليهع وواجب دور  منا  واحد  لكلّ  حيث البعض بعضنا  مع نتعاون بأن إال  الظروف هذه تخّطّ  إىل لنا  سبيل ال 
  به.  القيام
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