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   وس كورونا    199سّجلت والية نيو ساوث ويلز من   8  ـساعة الماضية حتى الساعة ال  24الـ  خالل    (19-كوفيد)إصابة جديدة بفير

  ببؤرة  أن تكون مرتبطة  رّجح أو ي  معروفة بإصابة   مرتبطةحالة  88 منها   مساء الليلة الماضية
    للوباء.  تفش 

 إ 
ّ
،ال   نتيجة  جاءت  حالة منها   67  ن ل 

ز جتفيما ن  ختالط الميز
 
وال يزال التحقيق كما    ،مؤكدة  إصاباتبالوثيق  ختالط  ال عن  حالة    21  ت

  مصدر إصابة  
 فز
ً
 حالة من هذه الحاالت.  111جاريا

  ل عىل األقل، حالة من هذه الصابات  50وكانت 
ً
  فتمصدرا

ّ   المجتمع.  لعدوى  ا ش 
 فز

  ّمجتمعنا  نكر أفراد  تذكير  تفاديالمحىل   ر  ورة  دد    بضز و بالزيارات  اليى الزّوار،  األمر   يرسيواستقبال  العائلة    عىل   هذا  ال    ممنأفراد 

ل ذاته.   ز   الميز
 يسكنون فز

   الوباء   الصحية  هيئات المحددة من قبل ال  المحلية الثمانية احرصوا رجاًء عىل تفادي الذهاب إل المناطق  
ّ  ،لما تشهده من تفش 

اء الحاجيات األساسية إذا كان  ،  لغرض ش 
ً
  الحد من انتشار العدوى إل مناطق أخرى.  حيث ممكنا

 سيساعد ذلك فز

  
ّ
  43 من الجدير ذكره أن

ً
زة )حالة   53من مجموع  مصابا

ّ
  وحدات العناية المرك

 لقاح لم يتلق  ( ICUمّمن يخضعون للعالج فز
ً
، كما لم ا

  من  مصاب يتلق أي  
ز التخضع للعالج هذه الحاالت التى ز الجرعتير ز أٍي من من كاملتير    . اللقاحير

  وس ،حماية  التلقيحيمنحكم ى ، بنسبة من المرض الشديد أو حتى من الوفاة من جّراء الصابة بالفير
ّ
 .   90% تتعد

 ان والية نيو ساوث ويلز اللقاحسالشهر الذي هو شهر آب/أغسطس جعل دعونا ن
ّ
 فيه جميع سك

وس كوفيد يتلقىّ  .  19-ضد فير

 ( عيادة طبيبكم العام  
  اللقاح فز

ّ   تضفون منها أدويتكم  GPيمكنكم تلقى
عيادات التطعيم إحدى  ، أو  pharmacy(، أو الصيدلية التى

  نيو ساوث ويلز.   إحدى ، أو in clinic-new walkدون موعٍد مسبق 
 العيادات الصّحية فز

 ال  
ونز ح الموقع اللكيى

ّ
:  تصف  .لالطالع عىل كيفية حصولك عىل اللقاح اليوم  nsw.gov.auتال 

 
 
 

 

NSW HEALTH 

COVID-19 Key Points –Tuesday 3 August 2021 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-at-a-pharmacy
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/astrazeneca-18-years-and-over
https://www.nsw.gov.au/

