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  يل   فيما 
 
   الرئيسية النقاط زنوج

 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أيلول/سبتمب   30 الخميس ليوم 19-بكوفيد يتعل

 
 

 

 اللقاح من واحدة جرعة عىل الحاصلي    نسبة اليوم بلغت   
 
   عىل الحاصلي    ونسبة %86,7 ويلز  ساوث نيو  والية ف

 جرعت 
   هم ممن %47.6 وأخذ  ،%62,79 اللقاح

 
  15 إىل 12 عمر  ف

 
 اللقاح.  من األوىل الجرعة عاما

 

  للحاصلي    %70 لنسبة بالوصول والمتمثل المنشود  هدفنا  سنحقق بالتأكيد  إننا  . اآلن حت   اللقاح أخذوا  الذين جميع نشكر 
   عىل

  اإلغالق قيود  تخفيف وبالتاىل   اللقاح، جرعت 
 
   االثني    يوم من بدءا

 
ين 11 ف    األول/أكتوبر.  تشر

 
 

 12 بعمر  شخص أي إن  
 
   وهذا  موديرنا، أو  فايزر  لقاح أخذ  اآلن بإمكانه فوق وما  عاما

  60 بعمر  األشخاص أن يعت 
 
 وما  عاما

ازينيكا، وموديرنا  فايزر  وه   عليها  الموافق الثةالث اللقاحات بي    االختيار  بإمكانهم فوق جو  وأست   موعد  لحجز  المبادرة ممنك فت 
   اللقاح ألخذ 

 
   متوفرة المواعيد  إن . nsw.gov.au موقع عت   ممكن وقت أرسع ف

 
  اللقاح.  ألخذ  سارعوا ف الوالية، أرجاء كافة  ف

 

 ازي التدريج    النهج عىل اإلبقاء مع بأسبوع، المتوقع الموعد  قبل المدارس فتح إعادة يتم سوف    االحت 
 
 وسوف . القيود  عرف ف

   فعله يجب ما  حول المشورة تقديمب نقوم
 
   بةإصا ظهرت حال ف

 
   المدارس.  من مدرسة ف

 

 لت   ُمكتسبة جديدة إصابة 941 ويلز  ساوث نيو  والية سجَّ
 
وس محليا  الساعة حت   الماضية ساعة 24الـ خالل 19-كوفيد  بفت 

  وفاة.  حاالت  ست تسجيل تم فإنه ولألسف أمس، مساء من 8الـ
 

  اإلصابة حاالت  انخفاض لرؤية مشورون إننا   
 
، غرب وجنوب غرب ف  

   عدم علينا  ولكن سيدن 
اخ  ام الت   ،لتعليماتبا وااللت  

   االستمرار  يجبو 
 
وس عن التحري لفحص الخضوع إىل والمبادرة تظهر  قد  أعراض أية مراقبة ف  عىل العاالط  يرخ   . الفت 

   اإلجراء المرعّية القيود 
 
 rules-https://www.nsw.gov.au/covid/19 موقعال عت   منطقتك ف

 

 ف قلق مصدر  تزال ما  التالية المناطق إن  ،Merrylands، Bankstown، Leumeah، Revesby، Fairfield وه   وتخوُّ
rryWoodbe، Druitt Mount، Liverpool، Unanderra، وYagoona ، أن المناطق هذه سكان عىل المهم فمن 

وس عن التحري لفحص يخضعوا    المهم منو  . اللقاح ألخذ  الفرصة وينتهزوا  الفت 
 
   الذين األشخاص يأخذ  أن جدا

 
 16 مر ع ف

  39 إىل
 
   اللقاح عاما

 
   األجيال.  بي    الوصل حلقة العمرية بمرحلتهم يشكلون ألنهم وقت، أرسع ف

 

  المناطق بعض تزال ما   
وس اكتشاف تم الت     الفت 

 
ف قلق مصدر  فيها  الصج   الرصف شبكة مياه ف  ندعو  لذا  ينا،لد وتخوُّ

 ألخذ  ،Moruyaو ،Gunnedah، Tweed، Point Banora، Grafton South، Gulgong، Dareton مناطق، سكان
وس.  عن التحري لفحص والخضوع عليهم تظهر  قد  أعراض ةألي والحذر  الحيطة   الفت 

 

 بات لسابقها  الحياة وإعادة القيود  رفع موعد  إن ،
 
   للجميع مبهج صيف فصل توقع بإمكاننا  وأصبح وشيكا

 
 ساوث نيو  اليةو  ف

 .ويلز
 
 
 

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

