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 2021أيلول/سبتمبر  32 خميسليوم ال 19-النقاط الرئيسيّة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن كوفيد
 

 55,5 اللقاح جرعتيّ  تلقوا الذين ونسبة ٪83,6 اللقاح من األولى الجرعة تلقّوا الذين األشخاص نسبة بلغت٪ 
 .٪28 إلى سنة 15و 12 عمر بين اللقاح تلقوا الذين نسبة وصلت كما .رائع إنجاز   وهذا

 

  ّلقاحات تتوفّر وعابرة. خفيفة الجانبيّة هآثارو ومضمون وفعّال آمن التلقيح إن Astrazenica وPfizer 
 اإللكتروني الموقع عبر موعد حجز سوى عليك ماف سكنك مكان من بالقرب Modernaو
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 الساعة حتى الماضية ساعة  24الـ في 19-كوفيد بفيروس جديدة إصابة 1063 ويلز ساوث نيو والية سّجلت 
 إضافيّة. وفاة حاالت عشر تسجيل تمّ  ولألسف أمس مساء من 8 الـ

 

 لمنطقة التابعة الصحيّ  الصرف شبكات في الفيروس اكتشاف تمّ  لقد Grafton األمر. هذا حيال قلقون ونحن 
 فة.طفي بأعراض شعروا ولو حتى الفيروس عن الكشف بفحص للقيام المبادرة المنطقة هذه سكان من نرجو لذا

 

 نقّدم أن ونودّ  سيدني. غرب وجنوب غرب في اإلصابات أعداد في انخفاضا   نرى أن سرورنا دواعي لمن إنه 
 لقاح.ال على وحصولهم الصحيّة اإلرشادات التباعهم القلق مثار المحلية البلديات مناطق سكان إلى الشكر جزيل

 

 للقلق مدعاة   األكثر التالية سيدني ضواحي زالت ما: Liverpool، Punchbowl، Cabramatta، 
Greenacre، Merrylands، Guildford، Blacktown، Auburn، Yagoona وLakemba. 

 اإللكتروني الموقع على منطقتكم في المفروضة القيود على االّطالع منكم نرجو
19/rules-https://www.nsw.gov.au/covid 

 
 اإلقليميّة المناطق على المفروضة المنزل" في "البقاء لقوانين التحديثات بعض يلي ما في:  

o مناطق على المفروضة اإلغالق فترة البارحة انتهت Brewarrina، Gilgandra، 
Lismore وAlbury 

o منطقة على المفروضة اإلغالق فترة ستنتهي Narromine صاباتإ أية تظهر لم حال في 
 السبت. يوم بحلول جديدة

o منطقتي على المفروضة اإلغالق فترة ستنتهي Orange وInnis Glen عند اليوم 
 .الليل منتصف

o  ّمنطقة على المفروضة القيود تمديد سيتم Hilltops إضافي. أسبوع لمّدة 
 

  ّاآلخرين تهمرأس أفراد جميع تلقّي عبر هي الفيروس من سنة 12 الـ دون األطفال لحماية حاليا   طريقة أفضل إن 
 اللقاح.

 
  ّللخروج وأملنا سبيلنا هو التلقيح إنّ  .المجتمع في الهام دورهم بتأدية يقومون الذين األشخاص جميع نشكر أن نود 

  .الجائحة هذه من سالمين
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