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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 19 الخميس ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 
 

 وس جديدة إصابة 681 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  24 لا خالل {19-}كوفيد كورونا   بفير
   هذا  اإلصابات عدد  ويعتي   أمس، ليلة مساء من 8 لا الساعة حت   الماضية ساعة

 
ا  وصا كبير

 
 دما

  نعمل أن ويجب
 
   لرجل وحيدة وفاة حالة تسجيل تم قد و  لتخفيضه.  جميعا

 من ناتالثماني ف 
ق جنوب منطقة من عمره .  شر  

  سيدن 
 

 اللقاح ألخذ  موعد  حجز  إىل مبادرةال فالرجاء أمس، يوم شخص 110,000 ل اللقاح إعطاء تم 
  . بعد  اللقاح ذتأخ قد  تكن لم إذا  nsw.gov.au   لموقع الدخول عي   وقت بأشع

 

  غرب وجنوب جنوب مناطق تستمر   
   سيدن 

 واح  والض اإلصابات، من عدد  أعىل تسجيل ف 
  
:  الصحية السلطات لدى والتخوف للقلق مدعاة أكي   ه   الت  يالند  ه   ،Merrylands مير

 ،Lidcombe وليدكومب ،Granville وكرانفيل ،Auburn وأوبرن ،Guildford وكيلفورد 
 .  Blacktown وبالكتاون ،Greenacre وكرينآكر 

 

  السلطات ومخاوف قلق تثير  ويلز  ساوث نيو  غرب مناطق تزال ال  
 
   وخصوصا

 وبو د منطقت 
Dubbo  ويلكانيا  و Wilcannia، فبسبب   

   التام اإلغالق فإن العدوى تفشر
 المناطق ف 

، آب/أغسطس شهر  من 28 حت   تمديده سيتم الوالية من اإلقليمية ك من تأكد  لذا  الحاىل 
ّ
 أن

   rules lockdown التعليمات عىل واطالع علم عىل
   سلطاتال فرضتها  الت 

 منطقتك.  ف 
 

 فيه النظر  سيتم التام اإلغالق نتيجة المفروضة القيود  تخفيف إن   
ين أو  ولأيل شهر  ف   تشر

وس ضد  التلقيح من معدالت  إىل بالوصول مرتبط وذلك األول اوح الفير  إىل 70 % بير   تي 
عتي   محلية منطقة سكان من كنت  فإذا  . %80

ُ
 وعمرك يها ف العدوى تفشر  نتيجة قلق مصدر  ت

، 39 -16 من
 
   الموقع عىل مستعجل موعد  لحجز  اليوم المبادرة فعليك عاما

ون  : ا اإللكي   لتاىل 
 NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19-COVID Priority

Government 
 

  عن بعيدين بإبقائهم وذلك الناس سالمة عىل المحافظة علينا   
 معاناةال لتجنب المشاف 

   بالبقاء يكون األزمة لهذه والمخرج األمثل فالطريق ،الموت واحتمال
ل ف   . للقاحا وأخذ  المي  

 
 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16

