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COVID-19 Key Points – Wednesday 29 September 2021 
 

 2021أيلول/سبتمبر  29ليوم األربعاء  19-النقاط الرئيسيّة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز عن كوفيد

 61,7 اللقاح جرعتيّ  تلقوا الذين ونسبة ٪86,2 اللقاح من األولى الجرعة تلقّوا الذين األشخاص نسبة بلغت٪ 
 اللقاح. على سنة 15و 12 عمر بين هم ّمنم ٪44,5 نسبة حصلتو

 حصول وهو المنشود هدفنا تحقيق من نقترب أننا إذ ،اللقاح أخذ إلى بادروا الذين لألشخاص جدا   ممتنّون إننا 
 تلقوا الذين األشخاص من ٪90 نسبة إلى سنصل أننا ثقونوا ونحن اللقاح جرعتيّ  على السكان من ٪70 نسبة

  المقبل. األسبوع نهاية بحلول اللقاح من األولى الجرعة

 اإللكتروني الموقع عبر ممكن وقت بأسرع اللقاح لتلقي موعد حجز منكم نرجو nsw.gov.au منكم نرجو كما 
 .اللقاح أخذ فرصة أحد ّوتيف أن نريد ال أننا إذ اللقاح على للحصول البعض بعضكم مساعدة

 8الـ الساعة حتى الماضية ساعة 24الـ في 19-كوفيد بفيروس جديدة إصابة 863 ويلز ساوث نيو والية سّجلت 
 اللقاح. يتلقوا لم أشخاص 9 بينهم من شخصا   15 توفّى ولألسف أمس. مساء من

 إلى ٪70 بين ما إلى اللقاح جرعتيّ  على الحاصلين نسبة تصل عندما الحذر من المزيد توخي إلى بحاجة نحن 
 في رعاية تتطلّب التي الحاالت أو اإلصابات أعداد ترفع جديدة موجة حصول عدم على حرصا   80٪

 المستشفى.

 مناطقال في ارتفاعا   رىن لألسف ولكننا ،الكبرى سيدني أنحاء جميع في الحاالت أعداد في انخفاضا   شهدنا لقد 
 اّمةالع الصحة نصائحب اللتزاموا بها تشعرون قد التي األعراض مراقبة في االستمرار منكم نرجو اإلقليمية.

 على منطقتكم في المفروضة القيود على االطالع منكم ونرجو الفيروس. عن الكشف فحصل لخضوعل المبادرةو
 rules-.gov.au/covidhttps://www.nsw/19 التالي: الموقع

 هي للقلق مدعاة األكثر سيدني ضواحي زالت ما Greenacre، Merrylands، Guildford، 
Yagoona، Blacktown، وMinto، مناطق تجاه قلقون أننا كما Shoalhaven arIllawar، Mount

Druitt وAuburn.  

   لىع حصال ينزائر   استقبال من المسنين رعاية دور في المقيمون سيتمّكن أكتوبر األول/ تشرين 11 من ابتداء 
 .الواحد اليوم في اللقاح جرعتيّ 

 ويلز ساوث نيو في الصحة دائرة مثل موثوقة مصادر من الصحيّة النصائح على الحصول منكم نرجو WNS(
)Health الفدراليّة. لحكومةل التابعة الصحة ووزارة  

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

