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    الرئيسية  النقاط 
 
    الصحة  لدائرة  اليوم    التقرير  ف

 
 ويلز  ساوث  نيو   ف

ق  فيما 
ّ
 2021  آب  من  التاسع  االثني     ليوم 19-بكوفيد  يتعل

 
 

 

 وس  جديدة  إصابة  283  ويلز   ساوث  نيو   والية  سّجلت   ساعة   24ال  خالل  ) 19-كوفيد(  كورونا  بفير

 . معدية  إصابة 64 بينها  من  وكان  ،الماضية  الليلة مساء  من 8ال  الساعة  حت    الماضية
 

 البقاء  أوامر   تطبيق  سيتم   
ل  ف   مساء 5  الساعة  من  ابتداء   Tamworth  تامورث منطقة  انلسك   المي  

   الثالثاء يوم وحت    اليوم
 أب/أغسطس.  71  ف 

 

  ال   حت   هال  االمتثال عليهم  بل  ،المفروضة  جراءاتال   من  باستثناءات  يطالبوا ال  أن  السكان من  نرجو 

  نشهد
 
    19-كوفيد  حاالت  من مزيدا

 . المجتمع ف 
 

 إصابة  عن البالغ تم لقد    
ون  منطقة ف   أنفسهم عزل  المنطقة هذه  سكان جميع  عىل  لذا  ،Byron  بير

 
 
  . طفيفة  تبدو  كانت  ولو   حت    أعراض  أية  لديهم  كان  إذا  19-كوفيد  لفحص والخضوع  فورا

 

  ّضاحية 12  إضافة تتم    
ث منطقة  ف      الثمانية  المناطق  إىل  Penrith بيي 

  تشهد  الت 
 
وس  تفشيا  تم  لذا ،للفير

   إضافية قيود  وضع
 
   طبقت

 
  عليها  فورا

 
    العدوى  حاالت  الرتفاع نظرا

:   الجديدة  الضواح    وهذه  ةاألخير   األيام  ف   ه 
مونت كادينس، نون،  ماونت كينكزوود،  كريك،  كيمبس  بارك،  إرسكن  كوليتون،  ميدوز، كلير   سانت  نورث فير

،  سانت  بارك،  أوكسىل   هيلز،  أورشارد  ماري،    ماري.   وسانت  كلير
 

 السكان  عىل  يجب    
ل  من  الخروج  ضواح  ال  هذه  ف   فقط  سكنهم  مكان  من  كم 5  مسافة  ضمن  المي  

   وليس  . الرياضية  بالتمارين والقيام  والخدمات،  األساسية  والمستلزمات  الطعام عىل للحصول
 
  لهم   مسموحا

   يكن  لم  ما  للعمل  أخرى  مناطق  إىل  التنقل
 
  الضافية   بالقيود  تفاصيل  عىل  وللحصول  . بذلك  لهم  مرخصا

    الموقع  زيارة  يمكنكم  المفروضة،
ون   www.nsw.gov.au  اللكي 

 

  
 
  الوفاة  ومن  للمعالجة  شف  ستالم  إىل  الدخول  مخاطر  من  ستقلل التلقيح  فعملية  اللقاح، تأخذوا بأن  ناشدكمن

  منكم.   ير  بر قملل  العدوى قلن  احتماالت  إىل  إضافة ،19-بكوفيد  الصابة عن  الناجمة

 

 وس  من ديلتا  ساللة تنتقل     شخص  أصيب  فإذا  آلخر،  شخص  من  رسعةب كورونا  فير
    أرستك  ف 

  الت 

وس  معك تسكن     جميعكم تصابوا  أن  المرجح  فمن  19-كوفيد  بفير
ل، ف  وري  من لذا  المي    أن  الض 

م مبكر   بشكل للفحص تخضع  الصحية.   التعليمات  وفق  بالعزل وتلي  
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