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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 /أغسطسآب 20 الجمعة ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

 وس جديدة إصابة 644 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  الساعة حت ّ  الماضية ساعة 24 الـ خالل (19-)كوفيد كورونا   بفير
  الوالية وسّجلت كما    أمس.  ليلة مساء من 8 الـ

 
 وفاة.  حاالت  أربــع ،واألىس الحزن ببالغ ،أيضا

 السارية التام اإلغالق تدابير ب العمل تمديد  سيتم   
 
   منطقة ف

ى سيدن   ارتداء يبق  سو  ،ير مسبت/ أيلول شهر  نهاية حت   الكير
  الواقية الكمامة

 
   إلزاميا
 
  العامة األماكن ف

ّ
   إل
 
  الرياضية.  التمارين ممارسة حال ف

 سكان عىل أدناه المدرجة جديدةال ضافيةاإل  قوانير  ال فرض يتّم س أغسطس،/ آب 23 المصادف اإلثنير   يوم من ابتداء  
   المناطق

   التجارية واألعمال المحالت وعىل العدوى فيها  تتفش   الت 
   فيها.  نشاطها  تزاول الت 

 الخامسة الساعة حت   مساء   التاسعة الساعة من المناطق هذه عىل الشامل جّولتال ظر ح فرض  
 
 ا لمساعدتن وذلك فجرا

  workers authorised بالعمل لهم المرّصح األشخاص ذلك من ويستثت   ،الشابة العمرية لفئاتا حركة تقييد  عىل

 .الطبّية العناية طلب حاالت و  الطارئة والحاالت 

  واحدة ساعة تحديد   
 
ل.  خارج الرياضية بالتمارين للقيام اليوم ف  المي  

 اء خدمة بتقديم لها  السماح مع التالية بالتجزئة البيع متاجر  جميع إغالق نت عير  ضاعةالب ش   المتجر  من مها واستال  اإلني 
(collect and Click) بيع ر ومتاج زراعية،ال مشاتلالو  ،الحدائق وصيانة البستنة لوازم بيع مراكز  : المتاجر  هذه وتشمل 
 بيع اجر ومت الحدائق، وتنسيق تصميم ومعدات لوازم بيع اجر متو  البناء، ولوازم معدات بيع متاجر و  ،يةالمكتب وازملال

ات    بالتسّوق الحرفيير   للعمال سمحوي   . األليفة الحيوانات مستلزمات ومتاجر  والحيوانية، الزراعية التجهير 
 
 هذه ف

.  ذلك كان  حيثما  المتاجر 
 
 مناسبا

 نيت عىل المدرسية االمتحانات إجراء قة األخرى لنشاطاتل بالنسبة الحال وكذلك اإلني 
ّ
 ةالمهني راتالمها تطوير ب المتعل

ر  ،(HSC) العامة الثانوية امتحان ذلك من ستثت  وي   ،ةوالتعليمي
ّ
  الحكومة وستوف

 
 الخطة حول المعلومات من مزيدا

   التعليمّية
 
 المناسب.  الوقت ف

   workers authorised بالعمل لهم المرّصح األشخاص وعىل العمل أماكن عىل جديدة قيود  فرض سيتّم 
 
 المناطق ف

  
ل الت 

ّ
   بؤر  تشك

 : يىل   ما  الجديدة القيود  تشملو  . ومخاوفها  السلطات قلق وتثير  تفش 

 عىل يجب   
  و  األطفال رعاية مراكز  موظق 

   يعملون أو  يسكنون ممن المعّوقير   رعاية مراكز  موظق 
 
   مناطق ف

 تفش 
 أغسطس. / آب 30 قبل اللقاح من األوىل الجرعة عىل يحصلوا  أن العدوى

  مناطقهم من بالخروج ،لهم المرّصح ألشخاصا من شخص ألي سمحي   ال   
، ؤر ب أنها  عىل إدراجها  تّم  الت   

 إال  عمللل تفش 
وس اإلصابة عن للكشف الرسيــــع للفحص الخضوع عليهم يفرض عملهم محلّ  كان  إذا     أو  19 - كوفيد   بفير

 
  أنهم حال ف

وا  قد  كانوا 
ّ
 أغسطس. / آب 30 تاريــــخ قبل اللقاح من األوىل الجرعة تلق

   الواقع السبت يوم من ابتداء   
 
   يسكنون الذين األشخاص عىل يجب أغسطس،/ آب 28 ف

 
   المناطق ف

  قلق تثير  الت 
  معهم يحملوا  أن ومخاوفها  السلطات

 
  ترصيحا

 
 لهم مرّصحال األشخاص من أنهم عىل ينّص  NSW Service عن صادرا

ل خارج بالعمل هوأل  المي  
ّ
ر  ن

ّ
 سكنهم.  مكان من مزاولته عليهم يتعذ

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
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   الواقع السبت يوم من ابتداء   
 
   المناطق إىل يدخلون الذين األشخاص عىل يجب أغسطس،/ آب 28 ف

ل الت 
ّ
   بؤر  تشك

 ير وتث تفش 
  معهم يحملوا  أن ها ومخاوف السلطات قلق

 
 . Service NSW عن صادر  بالعمل ترصيحا

 يسكنون الذين والموظفير   العمال يكون لن   
 
ي  مناطق ف الند  Bankstown)-(Canterburry بانكستاون – كانتير  وكمير

(Cumberland)  فيلد   اآلن من لزمير  م   (Fairfield) وفير
 
 إصابتهم احتمال عن الكشف لفحص بالخضوع فصاعدا

وس  منطقتهم.  خارج العمل بهدف ساعة 72 كل  COVID)-(19 كورونا   بفير

  رسل ال
 
  المدارس أو  األطفال رعاية مراكز  إىل األطفال ت

ّ
ورة عند  إل  القصوى.  الرص 

 ممكن وقت بأشع اللقاح أخذ  إىل المبادرة الرجاء  
 
  علما

ّ
   األولوية مواعيد  أن

 هذا  متاحة أصبحت (Pfizer) فايزر  لقاح لتلق 
  39 حت   16 من يبلغون الذين لألشخاص القادم واألسبوع األسبوع

 
   يسكنون ممن عاما

 
   المناطق ف

 ومخاوف قلق تثير  الت 
olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19-COVID Priority  موقع إىل الدخول سوى عليك فما  ،السلطات

Government NSW  موعد  لحجز   
 اللقاح.  لتلق 

  المناطق إىل يدخلون الذين األفراد  عىل غرامات فرض سيتّم   
 سبب   أي ندو  من منها  يخرجون أو  ها ومخاوف السلطات قلق تثير  الت 

  . ذلك عىل أقدموا  إذا  اآلخرين عن أنفسهم عزلب القيام عليهم وسيتعيرّ   كما   ،وجيه
 
 العمل سيرسي القادم، األسبوع من واعتبارا

  . األساسييرّ   والموظفير   لعمالل منها  الخروج أو  المناطق هذه إىل الدخول لتصاريــــح إضافيير   بنظامير  

 صعبة الظروف هذه أن نعلم  
 
  لعملبا إال  المرحلة هذه تخط   إىل لنا  سبيل وال  الوالية سكان جميع عىل جدا

 
  ت لوقف معا

 فش 

  المرض تفاقمو  العدوى
ّ
 . أحبائناو  أنفسنا  حماية أجل من إلضافّيةا التدابير  هذه تطبيق علينا  يجب لذا  الوفيات، عدد  من والحد

 

 

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

