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ق 
ّ
ي نيو ساوث ويلز فيما يتعل

 
ة ف

ّ
ي التقرير اليومي لدائرة الصح

 
ي جاءت ف

موجز النقاط الرئيسية الت 
وس كوفيد  2021أيلول/سبتمير    28ليوم الثالثاء المصادف    19-بفير

   ن عىل جرعة واحدة من اللقاح ي اللقاح    85,7بلغت نسبة الحاصلي 
ن عىل جرعت  بالمائة، ونسبة الحاصلي 

60,5   .
ً
ي والية نيو ساوث ويلز إىل اآلن، ونتوجه بالشكر لهم جميعا

 بالمائة فن

   نيو ساوث ويلز ين    863سّجلت والية  األرب  ع والعشر الساعات  وس خالل  بالفي   
ً
إصابة مكتسبة محليا

 الماضية حت ّ الساعة الثامنة من مساء أمس، كما سّجلت الوالية ولألسف سبع حاالت وفاة.  

   وا
ّ
يتلق الذين لم  اللقاح، ولذا نناشد جميع  ال سبيل أمامنا للحفاظ عىل سالمة أبناء مجتمعنا إال بأخذ 

ي أرسع وقت ممكن عىل الموقع  اللقاح بعد إىل حجز 
 . nsw.gov.auموعد للقيام بذلك فن

   .ي والية نيو ساوث ويلز
ى استئناف خدمات فحص الثدي فن  يّشنا أن نزّف ألبناء مجتمعنا بشر

   سوف  ّ ي
ّ بلديت  ي

رفع قيود اإلغالق ابتداًء من منتصف ليلة اليوم عن منطقت 
ُ
.   Tweedو  Byronت ن  المحليتي 

   ق من ظهور أعراض المرض عليهم، ومراعاة التوجيهات نرجو من جميع أبناء
ّ
ي التحق

مجتمعنا االستمرار فن

هم عىل علم  
ّ
أن التأكد من  الخضوع للفحص، كما ونرجوهم  العامة والمسارعة إىل  الصّحية  والتعليمات 

ي 
ونن ي يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكي 

ي مناطق سكنهم الت 
ي فرضتها السلطات فن

  بالقيود الت 

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

     ي مناطق
ي نيو ساوث ويلز عن كثب الوضع فن

  Kempseyو  Port Macquarieتراقب دائرة الصّحة فن

وس فيها، ونناشد أبناء هذه المناطق اتخاذ    Muswellbrookو وذلك بسبب ارتفاع أعداد اإلصابة بالفي 

   الحيطة والحذر الشديد.  

   ي
ي منطقت 

 فن
ً
 ملحوظا

ً
، ولكن ما تزال المناطق التالية مدعاة   غربنشهد تحّسنا ي

ي وجنوب غرب سدنن
سدنن

،  Auburn  ،Punchbowl  ،Greenacre  ،Guildford  ،Bankstown  ،Penrithللقلق:  

Merrylandsو ،Blacktown  أبناء منطقة  
ّ
أية أعراض    Wellington. كما ونحث عىل مراقبة ظهور 

 للمرض عليهم. 

   ن من هذه الجائحة هي اللقاح، وبتعاوننا مع بعضنا البعض يمكننا أن إن تذكرتنا الوحيدة للخروج سالمي 

ق بنسبة 
ّ
 يحتذي به العالم فيما يتعل

ً
  اللقاح. أخذ نكون مثاال

 

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

