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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 /سبتمب  أيلول 1 األربعاء ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 
 

 وس جديدة إصابة 1116 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  من 8 الـ الساعة حت   الماضية ساعة 42 الـ خالل 19-كوفيد  بفير
  اللقاح.  تتلق لم جميعها  وفاة، حاالت  أربــع تسجيل تم ولألسف أمس، مساء

 

  يعتي   وهذا  شخص، 148000 عددهم تجاوز  والذين أمس يوم اللقاح تلقوا  الذين جميع نشكر  
 
  عددا

 
   يجعلنا  ممتازا

 
 ف

، المستوى عىل التطعيم بمعدالت  المقدمة  
 إليه نصل قد  الذي الهدف وهو  المنشودة % 07 ال نسبة من بنا ويقرّ  الوطت 

  لنا  يتيح مما  ،له المخطط من أبكر  بشكل
 
ين منتصف بحلول اإلغالق إجراءات من الحرية من مزيدا  . وبر األول/أكت تشر

 . nsw.gov.au موقع عي   وقت بأرسع موعد  بحجز  المبادرة إىل بعد  اللقاح وا يأخذ لم لمن دعوتنا  ونكرر 
 

  ة لالستعداد  التجارية المصالح ألصحاب الوقت حان لقد  19-وفيدك  من وقائية خطة لديهم يكون بأن وذلك القادمة للفي 
  اللقاح.  عىل وعمالهم موظفيهم حصول من يتأكدوا  وأن

 

  ك من تأكد
ّ
   rules lockdown التعليماتب واطالع علم عىل أن

   السلطات فرضتها  الت 
 
م منطقتك، ف  . لكفض من بها  والي  

، لحمايتنا  وضعها  تم قد  اإلغالق إجراءات إن
 
 المناطق تزال ما و  السكان.  معظم تطعيم يتم حت   سالمتنا  تضمن وه   جميعا

   التالية
 
   ف

ى سيدن   ،Guildford، Hall Georges، Merrylands، Auburn والتخّوف:  للقلق مدعاة األكي   ه   الكي 
Punchbowl، Bankstown، Lakemba، Yagoona، وGranville South .  اتخاذ  المناطق هذه سكان نناشد  لذا 

   اللقاح ألخذ  والمبادرة والحذر  الحيطة
 
   ممكنة.  فرصة أقرب ف

 

 جديدة حاالت  عدة تسجيل تم   
 
   اإلقليمية المناطق ف

 
 region Hunter the ويلز  ساوث نيو  والية غرب وأقىص غرب ف

   ونتعيش تمكن  فإذا  ،Shoalhaven Illawarra و  Coast Central theو
 
 مواصلة ُيرج   الوالية، من المناطق هذه ف

   من المحىل   ممجتمعك لحماية اللقاح ألخذ  المبادرة
  العدوى.  تفشر

 

  وُيرج   . شخص 170000 أمس يوم للفحص خضع من عدد  بلغ حيث ،19-كوفيد  فحص إلجراء بادروا  الذين جميع نشكر 
دد  عدم    الي 

 
  تعتي   كنت  إذا  أو  خفيفة ولو  بأعراض تشعر  كنت  إذا  للفحص الخضوع ف

 
 شخص مع تماس عىل أو  مخالطا

  أهمية ذو  األمر  وهذا  مصاب،
 
   المناطق سكان من كنت  إذا  خاصة

وس اكتشاف تم الت     الفير
 
 الصح   الرصف مياه شبكات ف

: و  ،لها  التابعة  ،Temora، Thredbo، Merimbula، Macquarie Port، Dunbogan، Hills Bonny ه 
Warren، Molong، Tamworth، وahdGunne . 

 

 ر  من بالرغم
ُّ
 تجاوز سن وبتعاوننا  معها، التعايش نستطيع سوف فإننا  ،19-كوفيد  من دلتا  ساللة عىل القضاء إمكانية تعذ

  الصعبة.  األوقات هذه
 

 
 

 

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

