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   الرئيسية النقاط
 
   الصحة لدائرة اليوم   التقرير  ف

 
 ويلز ساوث نيو  ف

ق فيما 
ّ
 2021 بآ من الخامس الخميس ليوم 19-بكوفيد يتعل

 

 

 وس جديدة إصابة 262 ويلز  ساوث نيو  والية سّجلت  ساعة 24 الـ خالل (19-كوفيد) كورونا   بفير

   معدية إصابة 45 بينها من الماضية، الليلة مساء من 8 الـ الساعة حت   الماضية
 
.  المجتمع ف  المحل 

 المؤسف من  
ّ
وا  أشخاص خمسة أن

ّ
يلة توف

ّ
وس إصابتهم جّراء من الماضية الل  منهم ثالثة كورونا،  بفير

  
 
   واحد  وشخص همعمر  من الستينات ف

 
   وآخر  عمره من السبعينات ف

 
 . الثمانينات ف

  ورة كمتذكير  نكّرر    التأخر  عدم بض 
 
ازينيكا  لقاح من الثانية الجرعة عل الحصول ف  أسي 

AstraZeneca .  يتم قد  كنتم  فإذا
ّ
 منكم جو نر  ،بيعأسا أربعة من أكي   منذ  اللقاح من األوىل الجرعة تلق

   موعد  حجز 
  الثانية الجرعة لتلق ّ

 
 . فورا

 ويلز  ساوث نيو  والية ستحصل   
 
 فايزر  لقاح من جرعة 180,000 عل القادمير   األسبوعير   غضون ف

Pfizer الفدرالّية الحكومة من   
   الثمانية والمناطق مقاطعاتال عل توزيعها  سيتّم  والت 

 شهد ت الت 

 
 
وس تفشيا  . للفير

  وس إصابات عن الكشف تّم  لقد    كورونا   بفير
 
Newcastle/Hunter  فاىل   هني  \ نيوكاسل منطقة ف

Valley .  ة المنطقة هذه عل اإلغالق إجراءات فرض تّم  وقد
ّ
  واحد  أسبوع لمد

 
 الساعة من ابتداءا

 اليوم.  مساء من الخامسة

  وس من عالية ستوياتم اكتشاف تّم  لقد    كورونا   فير
 
   الصح   الضف مجاري ف

 Armidale لمنطقت 

   السكان نناشد  ولذلك Dubboو
 
 . tested get   19-كوفيد  الختبار  الخضوع المنطقتير   هاتير   ف

  
 
صل إذا  ،المواطنير   وصحة سالمة عل حرصا

ّ
وس مصاب    مع المخالطير   عتتب   موظف بكم ات   فير

جو ف 19-كوفيد ب عل مساعدتنا  أجل من وصادقير   رصيحير   تكونوا  أن منكم ي 
ّ
 عومن العدوى تعق

ي
ّ
 .  ها تفش

 إ 
ّ
   بعضنا  مع تعاوننا  ن

 
 ماليير   تةس إعطاء وهو  المنشود  هدفنا  إىل نصل أن لنا  يتيح التلقيح حملة ف

 من شخص   كل  عل يجب لذا  آب/أغسطس.  شهر  نهاية بحلول 19-كوفيد  أو  كورونا   لقاح من جرعة

  أن فوق وما  سنة 18 عمر 
م   مع األمر  مناقشة كوبإمكان ،اللقاح يتلق ّ

ّ
 مكنكي كما ، حلتلقيا خدمة مقد

ق
ّ
   أهلّيتك من التحق

قاح لتلق 
ّ
   األهلية من "التحقق لتطبيق الدخول عي   الل

Vaccine  اح"اللق لتلق 

Checker Eligibility  موقع زيارة عي   أو Doc Hot  موقع أو nsw.gov.au  رة المواعيد  لتجد
ّ
 المتوف

  
 
 . سكنك مكان من القريبة المراكز  ف

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fhow-to-protect-yourself-and-others%2Fclinics&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540497584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2oAZoBFW7gw6vOIKCTpOlVxuR3Es%2BTlTfdWm5zcFCKc%3D&reserved=0
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