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ي نيو ساوث ويلز 
 
ي التقرير اليومي لهيئة الصحة ف

 
 النقاط الرئيسية ف

 2021ليوم األربعاء الرابع من آب  19-فيما يتعلق بكوفيد 
 

  

 وس  جديدة  إصابة  233  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت  ساعة   24  ال  خالل  )19-كوفيد)   كورونا   بفير
   معدية إصابة 47 ها بين من الماضية، الليلة مساء من  8 ال الساعة حت   الماضية

 . المحل   المجتمع ف 
 

 أن ؤسفالم من  
ا
    رجل
ينات ف    قد  عمره من العشر

وس إصابته جراء من توف ّ  ،19-كوفيد  أو  كورونا   بفير
  عل يؤكد  وهذا 

ّ
وس هذا  أن ل ال  الفير

ّ
  يشك

 
   الكبار  عل خطرا

ما  فقط السنّ  ف 
ّ
  وإن

ّ
 ليطال خطره يمتد

ة العمرية الفئات .  الصغير
 
   أيضا

 
  سيدة توفت لقد    

، اللقاح تتلق  لم عمرها  من الثمانينات ف 
 
 فئات هناك زال ما   أنه إىل يشير  ما  وهذا  مسبقا

   . لهم اللقاح توفير  يجب المسنير  ك  لإلصابة عرضة أكي  
 

  وس من عالية معدالت اكتشاف هو  القلق  يثير  وما    كورونا   فير
  هني   لمنطقة الصح   الرصف مجاري ف 

   السكان نحث ولذلك ،( Newcastle Hunter)  نيوكاسل
  مراكز  إىل التوجه وبإلحاح  المنطقة هذه ف 

 . tested get   19-كوفيد  الختبار  والخضوع الفحص

 
 لك  تغادر   أن  لك  المسموح  من  ولكن   ،19-كوفيد  اختبار   فيه  ُيجرى  مكان  أقرب  إىل  للتوجه  مي  

ة  الذهاب  عليك ل  إىل  مباشر   نتيجة   تصلك  حت    isolate-self   نفسك  وعزل  االختبار   إجراء  بعد   المي  
 كورونا.   الختبار  خضوعك بعد  الناس بير   تتجّول وال  سلبية،

 

 وس من دلتا ساللة إن    تنتشر  كورونا   فير
 الكمامات ارتداء سكانها  من يستلزم وهذا  ،السكنية  الِعمارات ف 

 masks   
   العامة األماكن ف 

   هذه ف 
ك  االستخدام وتجنب فيها، االحتشاد  وعدم المبان   مصاعد. لل المشي 

 
 18 عمر  من شخص كل  لع  يجب  

 
 الدخول وبإمكانك . 19-كوفيد  أو  كورونا   لقاح يتلق   أن فوق وما  عاما

   األهلية من "التحقق  لتطبيق 
  تجد ل  Doc Hot  موقع عي    أو  Checker Eligibility Vaccine اللقاح" لتلق 

   المتوفرة المواعيد 
   سكنك.   مكان من  قريبة  اكز مر  ف 
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