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 2021أيلول/سبتمبر  21الثالثاء ليوم  19-النقاط الرئيسيّة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن كوفيد

 

 في نيو ساوث ويلز.  ٪53بة الذين تلقوا جرعتّي اللقاح ونس ٪82,5نسبة األشخاص الذين تلقّوا الجرعة األولى من اللقاح  بلغت

للمحافظة على سالمة مجتمعنا. احجز موعداً اليوم الهام ونوّد أن نتقّدم بالشكر إلى جميع األشخاص الذين يقومون بتأدية دورهم 

 .w.gov.auwww.nsلتلقّي اللقاح عبر الموقع اإللكتروني التالي 

 

  ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة من مساء  24في الـ  19-إصابة جديدة بفيروس كوفيد 1022سّجلت والية نيو ساوث ويلز

 ، ولألسف تّم تسجيل عشرة حاالت وفاة.أمس

 

  تّم اكتشاف حاالت إصابات بالعدوى في مناطقTweed وByron Bay وKempsey من الساعة الخامسة من بعد  ابتداءً ، لذا

ر هذا األملتعامل مع اهذه المناطق سكان نطلب من للحجر الصحّي لمّدة سبعة أيام.  البلديات المحلية هذه ظهر اليوم ستخضع مناطق

رجو منكم نووااللتزام بالتعليمات الصحيّة والخضوع لفحص الكشف عن الفيروس والمبادرة للحصول على اللقاح.  بمنتهى الجدية

 rules-https://www.nsw.gov.au/covid/19أن تّطلعوا على القيود المفروضة في منطقتكم عبر موقع 

 

  ،مناطق التي تطبّق فيها تعليمات سنة وما دون مّمن يسكنون في ال 18الذين يبلغون الشبان واألطفال يستطيع ابتداًء من ظهر اليوم

أصدقاء  تتكّون من ثالثةمجموعة( أي فقاعة ) تشكيل ،ر قلق في أنحاء نيو ساوث ويلزثام عتبر"البقاء في المنزل" والمناطق التي ت

 نشاطات:وممارسة اليقومون بزيارة بعضهم البعض في المنزل بهدف اللعب 

o  أن ال يتغيّر هذان الصديقانشرط  ،إلى منزلهيحّق لكّل طفٍل أن يكون لديه صديقان يأتيان. 

o ضمن هذه المنازل قد تلقّوا جرعتّي اللقاح.يعيشون  مّمنسنة وما فوق  18األشخاص الذين يبلغون  جميع يجب أن يكون 

o  البلدية المحليةنفس منطقة  فيخمسة كيلومترات من بعضهم البعض أو من مسافة ض يكون منزال الصديقينيجب أن. 

o  مع األهل أو مقّدمي الرعاية اآلخرين. للتواصل البقاء الطفلين ال يحّق لألهل أو لمقّدمي الرعاية الذين يقومون بتوصيل 

 

 ولكننّا نشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً في نسبة األشخاص الذين  ،ترّكز في جنوب وجنوب غرب سيدنييأعداد اإلصابات معظم  ما زال

، Greenacre ،Guildford ،Bankstown :والمناطق األكثر مدعاة للقلق والتخّوف هي. في تلك المنطقتين اللقاحيتلقون 

Revesby ،Merrylands ،Fairfield ،Liverpool ،Condell Park ،Auburn وBlacktownالمجتمعات  ناشد. ن

 .19-بالقيود المفروضة المتعلّقة بكوفيد هممن التزاموالحذر والمبادرة للخضوع للفحص والتأّكد اليقظة توّخي إلى في هذه المناطق 

 

  عليمات بت هناك قيوٍد فيجب عليك االلتزامل تخضعق فيها أوامر "البقاء في المنزل" إلى منطقة ال من منطقة تطب  تسافر إذا كنت

 "البقاء في المنزل" المفروضة في منطقتك. 

 

  العيشباألمان حيال العودة إلى على الشعور سيساعدنا جميعاً اللقاح إّن أخذ  ً  المجتمع.في  معا

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

