
 

  Translated By WSLHD Translation Service, 26 August 2021                                                                            
Arabic 

 

 

NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Thursday 26 August 2021 
 

 

   

 

 
   الرئيسية النقاط

 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 /أغسطسآب 26 خميسال ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

 وس جديدة إصابة 1029 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  الماضية ساعة 24 الـ خالل (19- كوفيد ) كورونا   بفير
 . بعد  اللقاح تلقوا  قد  نوا يكو  لم أشخاص ثالثة وفاة تسجيل تّم  ولألسف ،أمس ليلة مساء من 8 الـ الساعة حت ّ 

  الكل   العدد  يصل وبــهذا  شخص   136000 عددهم وبلغ أمس يوم اللقاح أخذوا  الذين األشخاص نشكر 
   هدفنا  نحو  نتجه نحن وها  جرعة.  نمليو  6.2 إىل المعطاة اللقاح لجرعات

 
 األشخاص من األكي   العدد  تلقيح ف

ع.  من أفضل بشكل ونعمل
ّ
 قتو  بأرسع موعد  لحجز  المبادرة فالرجاء الجرعتير   إحدى أخذت قد  تكن لم وإذا  المتوق

 . nsw.gov.au لموقع الدخول عي   ممكن

  غرب منطقتا  تزال ال   
   غرب وجنوب سيدن 

د  لذا  اإلصابات عدد  من %80 من أكي   تسجالن سيدن 
ّ
 عل أنك تأك

   rules lockdown اإلغالق تعليمات عل واطالع علم
   السلطات فرضتها  الت 

 
متل لك   منطقتك ف  غادر ت وال  بها  ي  

لك ورة إال  مي     ستكون أنك توقعو  القصوى للض 
 
وس التقاط لخطر  معرضا    به اإلصابة أو  الفير

 
 فيها  غادر ت مرة كل  ف

لك  . مي  

  39و 16 الـ بير   عمرك كان  إذا  
 
   وتعيش عاما

 
   الضواح   إحدى ف

   األولوية فلديك فيها  العدوى تتفش   الت 
 
 ف

   الموقع عل موعد  لحجز  المبادرة يرح   ولذا  اللقاح عل الحصول
ون  COVID Priority-19  التاىل   اإللكي 

Government NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 

  التام اإلغالق تمديد  تم لقد   
 
 لجمعةا يوم ليل منتصف حت   ويلز  ساوث نيو  والية من اإلقليمية المناطق ف

 تقدير.  أقل عل سبتمي  أيلول 10 المصادف

   أيلول 13 المصادف اإلثنير   يوم من ابتداء  جرعتير   تلقوا  الذين األشخاص عن القيود  بعض رفع سيتّم  سبتمي 
  ف . اللقاح من

   المناطق ف 
 اللقاح من جرعتير   تلقوا  ممن أشخاص 5 لـ بالتجّمع سُيسمح فيها  العدوى تتفش   ال  الت 

   ويسكنون
 
   بمن المناطق هذه ف

 
   منطقتهم ضمن التجمعات هذه وتكون . األطفال ذلك ف

 
 عل و أ العامة األماكن ف

   سكنهم.  مكان من لمك  5 ُبعد 
 
   المناطق وف

ل أفراد  تلف   لمن سيسمح فيها  العدوى تتفش   الت   جميعهم د الواح المي  
   بالتجمع جرعتيه عل اللقاح

 
   بما  لالستجمام العامة األماكن ف

 
ه.  ذلك ف  القيود و  ليماتالتع إطار  ضمن ذلك ويتّم  التي  

 مكان من كلم  5 ُبعد  وعل التجّول حظر  ساعات خارج فقط واحدة ساعة لمدة أي السلطات قبل من المفروضة
 . الرياضية بالتمارين للقيام دةمحدال الواحدة ساعةال إىل باإلضافة هذا  سكنهم. 

 معنا.  تعاونهم عل السكان جميع ونشكر  المرحلة هذه صعوبة مدى تفهمن نحن  

 

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

