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NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Wednesday 20 October 2021 
 

   19-النقاط الرئيسية من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن فيروس كوفيد
 2021أكتوبر/تشرين األول  20ليوم األربعاء 

 
  والية نيو ساوث ويلز!   رجاء مليون جرعة من اللقاح في أ 11,75أكثر من حتى اآلن أعطينا لقد

سنة إلى   16الــ   عمر   ن هم فوقممّ جرعة واحدة من اللقاح   تلقّواالذين  األشخاص  ووصلت نسبة 
   ٪. 81,6جرعتّي اللقاح إلى   تلقّواالذين نسبة ٪ و92,3

 
  75,5سنة   15و 12بلغت نسبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح مّمن تتراوح أعمارهم بين  ٪

الفئة العمريّة  هذه التلقيح بين أوساط   معدالت فلنساهم معاً بزيادة  . ٪38,2  بالكامل والذين تلقّوا اللقاح  
 . على سالمة مدارسنا قدر اإلمكان  نحافظ و  ، البالغون إليهاوصل   لتينحقّق النتائج ال

  جديدة  ةإصاب  283سّجلت والية نيو ساوث ويلز  ً ساعة الماضية   24في الـ   19-بفيروس كوفيد   مكتسبة محليا
 حاالت وفاة.  7حتى الساعة الثامنة من مساء أمس، ولألسف تّم تسجيل  

  .إذا ظهرت عليك أية أعراض  ونشكركم الستمراركم في المبادرة للخضوع لفحص الكشف عن الفيروس
ً أو كنت مخالطاً  ً   لصيقاً أو مخالطا أن تقوم بالعزل   فيجب  19-كوفيد  لشخٍص مصاٍب بفيروس َعَرضيا

 حتى ولو كنت قد تلقيت جرعتّي اللقاح.  على الفور   تي وتخضع للفحص الذا
 
    ل أيّة إصابات فيهاسج  نحن قلقون بشأن اكتشاف الفيروس في مجاري الصرف الصحي في مناطق لم ت،  

  Woolgoolga(،  Kooringalفي   الصحي  صرف ال ع مستجمَ )  Wagga Wagga  بينها
 مراقبة أية أعراض قد تظهر عليهم.   على  المناطقنحّث سكان هده و.  Jerilderieو

 
  لذا  ، في العناية الفائقة غير ملقّحينحالياً مصابين بالفيروس الذين يتلقّون العالج ال الغالبية العظمى من إّن

 على أهميّة دور اللقاح في المحافظة على سالمتنا. مجدداً نوّد أن نشّدد 
 

  ة واالستمرار  يرشادات الصحاإلالتي تبذلونها للحصول على اللقاح واتباع  الكبيرة  نشكركم على الجهود
 في المبادرة للخضوع للفحص.

 
 في المحافظة على معدالت الفحص  ، من المهم جداً االستمرار كوفيد مع مرحلة التعايش مع انتقالنا ل

  ة اإلصابحاالت إلبقاء   19-من كوفيد  المرتفعة وتوخي الحيطة والحذر وممارسة السلوكيات اآلمنة 
 منخفضة قدر اإلمكان. 

 
 تقع علينا  ً الحفاظ على  تصّرفاتنا تساهم في و  ككل  حماية أنفسنا وأحبائنا والمجتمعمسؤولية  جميعا

 . األرواح 


