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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 24 الثالثاء ليوم 19-بكوفيد يتعل

  
 

 وس  جديدة  إصابة  753  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت  ساعة   42  الـ  خالل  ( 19-)كوفيد  كورونا   بفير
   أمس.  ليلة مساء من 8 الـ الساعة حت   الماضية

 

  ذلك  ساهم  فقد   اللقاح،  أخذ   إىل  بادروا   الذين  األشخاص  جميع  نشكر    
  للجرعات   الكل    العدد   وصول  ف 

د   الموعد   قبل  جرعة   اليير  م  6  إىل  المعطاة
ّ
   مّما   لذلك،  المحد

ّ
   يعد

 
   انجازا

 
   رائعا

ّ
  قد   تكن  لم  إذا ف  ذاته.   بحد

 . nsw.gov.au  لموقع  الدخول  عي    وقت  بأرسع  موعد   لحجز   المبادرة  فالرجاء  ،بعد   اللقاحير    أحد   أخذت
 

  غرب  ا تمنطق  تزال  ال    
    غرب  وجنوب  سيدن 

سّجال  سيدن 
ُ
  مدعاة   األكي    والضواح    اإلصابات،  أغلب  نت

:   فوالتخوّ   للقلق  يالنو   ،Auburn  أوبرن  ه    يلفورد وغ  ،Yagoona  وياغونا   ،Merrylands  د مير
dGuildfor،   بانكستاون و  Bankstown،  بولشوبان  Punchbowl،   بالكتاونو  Blacktown ،  

ك  من  تأكد   لذا   ،لها   المجاورة  والضواح  
ّ
    rules lockdown  التعليمات  عل  واطالع  علم  عل  أن

 الت 
   السلطات فرضتها 

 منطقتك.  ف 
 

  39و  16  ـال  بير    عمرك  كان  إذا   
 
    وتعيش   عاما

    الضواح    إحدى  ف 
  األولوية   فلديك  فيها   لعدوىا  فش  ت ت  الت 

  
    الموقع  عل  موعد   لحجز   المبادرة  يرح    ولذا   اللقاح،  عل  الحصول  ف 

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

 

 فّعال  اللقاحير    كال   مفعول   إن  ،
 
 عل   حصولك  موعد   تقريب  بخصوص  المعنية  الجهات   استش    لذا   جدا

ازينيكا   لقاح  من  الثانية  الجرعة .   منه  األوىل  الجرعة  تلقّيت  قد   كنت  إذا   ( AsrtaZeneca)   أسي 
 
  وال   مسبقا

وا  أن عل بمساعدتهم وذلك وأحبائك عائلتك أفراد  من  المسنير   تحم   أن تنش
ّ
   اللقاح.  يتلق

 

 المبادرة  فالرجاء  أمس،  يوم  19-بكوفيد   اإلصابة  احتمالية  عن  كشف  اختبار   138000  إجراء  تم  
 أي   مع  اختلطت  قد   كنت   إذا   أو  طفيفة، كانت  ولو   حت    أعراض  أية عليك  ظهرت  إذا   للفحص  للخضوع
وس.   مصاب      تكن  لم  ولكن  ،للفحص  عتخض   إذا و   بالفير

 
    قد ف  عملك،  مزاولة  عل  قادرا

وط   تستوف    رس 
Test   الصّح    عزلوال  للفحص  يخضعون  الذين  لألشخاص  المالية  المساعدة  دفعات  عل  الحصول

Payment Support Isolate and . 

 

 نا   من  وبالرغم
ّ
،   علينا   الثقيلة  بظالله  ألق    الذي  غالقاإل   إجراءات  سئموا   قد   الجميع  بأن  ندرك  أن

 
  جميعا

 البعض.  بعضنا  مع بالتعاون إال  األزمة هذه تجاوز  إىل لنا  سبيل وال  كما   سواه، لنا  سبيل ال  ولكن
 

 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
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.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment

