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   الرئيسية النقاط 
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 آب 30 اإلثني    ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 
 

 وس جديدة إصابة 1290 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  ليلة مساء من 8 الـ الساعة حت   الماضية ساعة 24 الـ خالل 19-كوفيد  بفير
   وفاة حالة أول منها  وفاة، حاالت  أربــع تسجيل تم ولألسف أمس،

 
   االقليمية.  الوالية مناطق ف

 
 إىل األوىل الجرعة تلقوا  الذين األشخاص نسبة تصل وبــهذا  ،جرعة مليون 6.8 إىل المعطاة اللقاح لجرعات الكل   العدد  اآلن وصل لقد 

  بالمائة 66
 
   للسكان اإلجماىل   مجموعال من تقريبا

 
 ي   مّما  الوالية ف

ّ
  عد

 
  وسيلة أفضل هو  اللقاح وألن . رائع   إنجاز

ّ
  تف من للحد

وس ش   الفير
   المستشف   إىل الدخول احتمال وتقليل

   إحدى ألخذ  موعد  حجز  عل احرص العالج، لتلف 
 ي  ع ممكن وقت بأرسع قاحالل جرعت 

 . nsw.gov.au لموقع الدخول
 

  غرب تا منطق تزال ال   
   غرب وجنوب سيدن 

سّجال سيدن 
 
 لذا  ،األخرى بالمناطق مقارنة اإلصابة حاالت  من بالمائة 80 من كي  أ  نت

ك من تأكد 
ّ
   rules lockdown التعليمات عل واطالع علم عل أن

   السلطات فرضتها  الت 
 األكي   الضواح   تشملو  منطقتك.  ف 

 ،Punchbowlو ،Yagoonaو ،Greenacreو ،Auburnو ،Merrylandsو ،Guilford : التالية المناطق فوالتخوّ  للقلق مدعاة
 . والحذر  الحيطة اتخاذ  المناطق هذه سكان نناشد  لذا  لها، المجاورة والمناطق ،Blacktownو

 

  الحظنا  لقد  
 
   للعدوى تفشيا  أيضا

   المحلية للمناطق المجاورة المناطق ف 
  تشهد  الت 

 
  عددا

 
   مرتفعا
:  المناطق هوهذ ،اإلصابات ف   ه 

Randwick، وRyde، وMeadowbank،   ل: مث الوسىط الغربية المنطقة وضواح Marrickville،  هذه سكان نناشد  ولذا 
ام المناطق    الجسدي.  التباعد  قواعد  ومراعاة الواقية الكمامات بارتداء الشديد  االلي  

 

  ّاإلصابات عدد  ارتفاع يستمر   
 من بعضل العدوى مصدر  معرفة عدم هو  للقلق يدعونا  الذي واألمر  ويلز، ساوث نيو  والية غرن    ف 

  اإلصابات.  هذه

 

 وس اإلصابة عن الكشف لفحص اخضع   أو  صاببم اختلطت قد  كنت  أو  طفيفة، كانت  وإن حت   أعراض أّية لديك كانت  إذا  بالفير
   المحلية المناطق سكان من كنت  وإذا  به.  تماس عل كنت

  تكون فقد  وتخّوفنا، قلقنا  تثير  الت 
ا
 مساعدة فعةد عل للحصول مؤهل

  320 مقدارها  مالية
 
 .payment. isolate and test دوالرا

 

  مون الذين الموظفير   وفريق األمامية الخطوط عل العاملير   جميع نشكر
ّ
   الجهود  عل والمساعدة الدعم يقد

   ا هيبذلون الت 
 أداء ف 

   واجبهم. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

