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وس    ق بفير
ّ
ي نيو ساوث ويلز فيما يتعل

 
ة ف

ّ
ي التقرير اليومي لدائرة الصح

 
ي جاءت ف

موجز النقاط الرئيسية الت 
ين األول/أكتوبر  22ليوم الجمعة المصادف  19-كوفيد  2021تشر

 
 
 

عط    لقد  
ُ
    لقاح  مليون   811,8  من  أكث    اآلن   إىل  أ

 سكان  نسبة  وصلت  وب  هذا   ويلز،  ساوث  نيو   أرجاء  كافة  ف 
  والذين   بالمائة  92,7  إىل  اللقاح  من  األوىل  الجرعة  تلقوا   ممن  العمر   من  سنة  16  تجاوزوا   الذين  الوالية
   تلقوا 

 بالمائة.  83 إىل العمرية الفئة هذه من اللقاح جرعت 
اوح  الذين  من  األوىل اللقاح جرعة  عىل  الحاصلي     نسبة  اآلن   بلغت   76,6  سنة  15و  12  بي    رهمأعما  تث 

   تلقوا  والذين بالمائة
 بالمائة.  43,5  العمرية الفئة هذه من اللقاح  جرعت 

   مكتسبة  إصابة  345  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت 
 
ين   األرب  ع   الساعات  خالل  19-كوفيدب  محليا   والعشر

ّ  الماضية   وفاة.   حاالت خمس ولألسف الوالية سّجلت كما   أمس، مساء من الثامنة الساعة حت 
وا  الذين  مجتمعنا   أبناء  جميع  نشكر  

ّ
وس  من  للوقاية  وسيلة  أفضل   فهو   اللقاح،   تلق   أن  إذ   ،19  -كوفيد  فث 

وس المصابي    من عالية نسبة    العالج يتلقون   الذين بالفث 
 
   حاليا
دة العناية أقسام ف 

ّ
.  غث   المشد  ملقحي  

  
ّ
وس المضاد   اللقاح يتلقوا   لم الذين  جميع نحث   حيث بذلك، القيام  إىل  المبادرة عىل بعد  19-كوفيد   لفث 

 
ّ
  اآلن  بات  اللقاح عىل الحصول أن

 
  أمرا

 
ا   يسث 

 
   . جدا

وس، اإلصابة  أعراض   من  أعراض  أّية  عليهم  تظهر   الذين  جميع  من  نرجو     مخالطي     اعتبارهم تّم   أو   بالفث 
وس،  لمصاب   عرضيي     أو   لصيقي      لفحص   الخضوع  إىل  والمبادرة  اآلخرين  عن  أنفسهم  عزل  مواصلة  بالفث 
وس عن الكشف     األمر   هذا  . الفث 

   قوا تل قد  كانوا   وإن  حت   األهمية غاية ف 
   اللقاح.  جرعت 

نا  
ّ
وس  اكتشاف   بشأن   قلقون   إن     الفث 

    للمناطق  التابعة  الصح    الرصف   شبكات  ف 
   لم  الت 

 
  إىل   فيها   سّجلت

وس.   إصابات  أّية  اآلن  :   ما   المناطق  هذه  وتشمل  بالفث    ، Leeton،  Moree،  Guyra،  Quirindi  يىل 
Bar Old،  Harrington،  وBoorowa .   د   لذا

ّ
ورة  عىل  نشد  بمراقبة  المناطق  هذه  أبناء  جميع  يقوم  أن   ض 

   لديهم.   وسالفث    أعراض ظهور 
   البقاء   بتعليمات والتقيد  ترصي    ح  ملء  فيكتوريا  والية  من ويلز   ساوث نيو  والية  إىل  الوافدين جميع عىل 

  ف 
ل ،  14  لمدة  المث  

 
   العمل  وسيبق    يوما

 
ط  بهذا   ساريا ين  من  األول  إىل  الشر /  تشر  

 من  ابتداءّ و   . نوفمث  الثان 
ين  من  األول /   تشر  

  ويلز   ساوث  نيو   والية  بدخول  فكتوريا   والية  من  شخص  أليّ   سمح ي    لن  ،نوفمث  الثان 
    وتواجد   ملقح    غث    كان   إذا   ترفيهية  بنشاطات  للقيام  أو   عطلة  لقضاء

    فكتوريا   والية   ف 
  سبوعي   األ   ف 

   . السابقي   
   
  40  من أكث   يفتح وف س الجاري  األسبوع نهاية عطلة ف 

 
  الذين  المتقدمي    الستقبال أبوابه للتلقيح مركزا

اوح    سنة 15و 12 بي     أعمارهم تث 
   مسبق موعد  دون  من اللقاح لتلق 

   الوالية.  أنحاء كافة  ف 
باع اللقاح   تلقيهم  عىل واليتنا  أبناء  جميع نشكر  

ّ
  لفحص  للخضوع   السع    ومواصلة  الصحية التعليمات  وات

وس.  عن الكشف    الفث 
 
 

 

 

 

 

 

  


