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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 أغسطس/ آب 31  الثالثاء ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 وس  جديدة  إصابة  1164  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت   ولألسف   أمس،  ليلة  مساء  من  8  الـ   الساعة  حت    الماضية  ساعة  24  الـ  خالل  19-كوفيد  بفير

تفع وفاة حاالت ثالث تسجيل تم    موجة جّراء من الوفيات حصيلة لي 
 . 96 إىل يةالحال  التفش 

 

 وا   الذين  األشخاص  نسبة  أن  من  بالرغم
ّ
    البالغير    للسكان  اإلجماىل    المجموع  من  ةبالمائ  67  إىل  وصلت  اللقاح  من  األوىل  الجرعة  تلق

   إال   الوالية،  ف 
ّ
  نا أن

ب  هدف  وهو   ،ممكن  وقت  بأرسع  بالمائة  80و  70  نسبة  إىل  الوصول  إىل  نحتاج  زلنا   ما    المنشود   موعده   وقبل  برسعة  وتحقيقه  إليه   الوصول  من  نقي 

   طريق عن
ان جميع تلق 

ّ
  اللقاح.  الوالية سك

 

  المنشودة  لقيحالت  أهداف  تحقيق  سيساعد    
   نتخّط   أن  ف 

 
ن  وأن  األزمة،   هذه  سويا

ّ
  أفراد   عن  القيود   نرفع  وأن  وأصدقائنا،  عوائلنا   أفراد   لقاء  من  نتمك

يت  قد   تكن  لم  إذا   لذا،  أعمالهم.   ممارسة  إىل  الجميع  وعودة  مجتمعنا،
ّ
   احجز   بعد،  اللقاح  تلق

 
 إىل  الدخول  عي    ممكن  وقت  بأرسع  بذلك  للقيام  موعدا

  . nsw.gov.au ويلز  ساوث نيو  والية  حكومة موقع

 

  غرب  تا منطق   تزال  ما    
    غرب  وجنوب  سيدن 

سّجال  سيدن 
ُ
ك  من  تأكد   لذا   ،الجديدة  اإلصابة  حاالت  معظم  نت

ّ
  التعليمات ب  واطالع  علم  عىل  أن

rules lockdown    
    السلطات  فرضتها   الت 

 ،Merrylandsو  ، Guilford : التالية   ه    فوالتخوّ   للقلق   مدعاة  األكي    والضواح    . بها   والتقّيد   منطقتك  ف 

  المهم من لذا  لها، المجاورة والمناطق ،Blacktownو ،Bankstownو ،Greenacreو ،Auburnو
 
  . فيها  التلقيح نسبة  ترتفع أن جدا

 

  موجة  نشهد    
    تفش 

    (Parklea  )سجن  اإلصالحية  للخدمات  Parklea  مركز   ف 
    غرب  شمال  منطقة  ف 

  مع   نتعاون  أن  استدىع  الذي  األمر   ،سيدن 

نامج تدريج    تنفيذ  خالل  من وذلك اإلصالحية الخدمات .  الموظفير   سالمة عىل للحفاظ الجهود  مضاعفة و   التلقيح لي     والمساجير 

 

 جديدة إصابة 54 تسجيل تم   
   غرب ضواح   ف 

   إصابات تسجيل إىل باإلضافة سيدن 
 التابعة  الضواح   لمث ويلز  ساوث  نيو ل األقىص الغرب ضواح   ف 

  وتشهد   كما  . NSW Southernو   ،Shoalhaven Illawarra،  England New Hunter،  Coast Central  التالية:   المحلية  الصحية  للدوائر 

   الريفية المناطق
  الوالية ف 

 
   ارتفاعا
الت ف 

ّ
   التلقيح.  معد

 

  بشخص   اختلط  قد   كان  أو   طفيفة  أعراض  لديه  كانت  من   كلّ   ونناشد   . 130000  الـ  عددهم  تجاوز   والذين  أمس  يوم  اللقاح  أخذوا   الذين  جميع  نشكر  

د  عدم مصاب
ّ
د    للفحص.  الخضوعب الي 

  الجهود   وعىل  المستضعفير    لمرض  ل  ومساعدتهم  دعمهم  عىل  يةالصّح   الفرقو   األمامية  الخطوط  عىل  العاملير    جميع  ونشكر   كما    
  للحفاظ   يبذلونها   الت 

.  سالمتنا   عىل
 
   جميعا

ّ
،  يطالنا   وتداعياتها   األزمة  هذه  تأثير  وألن

 
   ال   جميعا

ّ
 وذلك   الصحية  والفرق  العاملير   هؤالء  ونساعد   البعض  بعضنا   مع نتعاون  أن  بد

   طريق عن
   الجميع.  عىل والنفع بالفائدة سيعود  بذلك فقيامنا  اللقاح، تلق 

 

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

