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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 23 االثني    ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

 
 

 وس جديدة إصابة 818 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  ساعة 42 ـال خالل {19-كورونا}كوفيد  بفير
   أشخاص 3 فإن ولألسف أمس، ليلة مساء من 8 ـال الساعة حت   الماضية

 
 توفوا  عمرهم من الثمانينات ف

  المدة.  هذه خالل
 

  ذلك ساهم فقد  أمس، يوم اللقاح أخذ  من جميع نشكر   
 
 اللقاح أخذ  شخص 738,000 رقم إىل الوصول ف

   األسبوع خالل
 جرعة، مليون 5.9 إىل المعطاة اللقاح لجرعات الكل   العدد  يرتفع وبــهذا  لوحده، الماض 

 
 
ازينيكا  المتوفرين اللقاحير   ِكال   إن علما  لم فإذا  ممتازين، لقاحير   هما  Pfizer وفايزر  AstraZeneca أسي 
 . nsw.gov.au لموقع الدخول عي   وقت بأرسع موعد  لحجز  المبادرة فالرجاء أحدهما، أخذت قد  تكن

 

 اوح لنسبة بالوصول مرتبط كالسابق  بحرية حياتنا  لممارسة عودتنا  إن  السكان من % 80و 70 بير   تي 

   تستطيع ما  بأقىص تقوم ويلز  ساوث نيو  والية وحكومة اللقاح، إعطاؤهم يتم الذين
 
 اللقاح فير تو  ف

  يكون بحيث
 
  إننا  . المنشودة األهداف تجاوز  ممكنا

 
   جميعا
 
 نها م للخروج الخطة ولدينا  األزمة هذه ف

.  بتعاوننا 
 
  معا

 

  39و 19 ال بير   عمرك كان  إذا  
 
   وتعيش عاما

 
   الضواح   إحدى ف

   فيها  الت 
 ولويةاأل فلديك للعدوى تفش 

  
 
   موقعال عل موعد  لحجز  المبادرة فالرجاء اللقاح، عل الحصول ف

ون  :  اإللكي  COVID Priority- التاىل 
Government NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19 

 

 

 غرب منطقة إن   
ى سيدن     غرب وجنوب الكي 

سّجل مازالت سيدن 
ُ
 ألكي  ا والضواح   اإلصابات، أغلب ت

:  والتخوف للقلق مدعاة يالن ه    ،Auburn أوبرن ،Guildford كيلفورد   ،Merrylands د مير
 ،Blacktown بالكتاون ،Bankstown بانكستاون ،Greenacre كرينآكر   ،Greystanes كريستاين
ك من تأكد  لذا  المجاورة، والضواح  

ّ
   rules lockdown التعليمات عل واطالع علم عل أن

 فرضتها  الت 
   السلطات
 
 منطقتك.  ف

 

 المبادرة فالرجاء أمس، يوم 19-بكوفيد اإلصابة احتمالية عن كشف  اختبار  160،000 إجراء تم 
 أي عم تماس عل كنت  إذا  أو  طفيفة، كانت  ولو  حت   أعراض أية عليك ظهرت إذا  صللفح للخضوع
  إصابة. 

 
 
 

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

