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 ۲۰۲۱اول سپتمبر -  ۱۹- سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  کسب شده اند، یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۱۱۶گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت 

  نفر جان باخته اند، هر چهار نفر واکسین نشده بودند. ۴متأسفانه در این مدت  کرد. ثبت

 

 حدر سطما  ونیناسیواکس زانیاست و م یعال تعداد نی. اکردند تشکر می کنیم نیواکس روزیکه د ینفر ۱۴۸۰۰۰از  شیاز ب 

 یشتریب یبر آزادوو تا اواسط اکت میبرسخود  صدفی ۷۰تعیین شده  به هدفزودتر از موعد  میتوان یاست. ما م پیشتاز کشور

 وقت بگیرید. nsw.gov.auازطریق ویب سایت لطفاً فوراً ،  دیا نشدهن ی. اگر هنوز واکسمیداشته باش

 
 کارکنان خود  ونیناسیداشته باشند و از واکس کووید یبرا منیبرنامه ا دیباکسب و کارها  –آنست که آماده شویم زمان  حاال

 حاصل کنند. نانیاطم

 
  که  دیحاصل کن نانیاطملطفاrules lockdown ، (نیقوان  )بندلطفا پاها  هیبه توصو  دیدان یدر منطقه خود را متعطیلی 

جات ، حیات ما را نشود نیکه جامعه ما واکس یتا زمان تعطیلی ها. ما از یکدیگر استمحافظت یک شیوۀ  تعطیلی ری. تدابدیباش

 ,Guildford, Georges Hall, Merrylands, Auburnعبارتند از کالن یدنیدر س نگرانی زیاد. مناطق مورد می دهند

Punchbowl, Bankstown, Lakemba, Yagoona  وSouth Granvilleیبرا یو از هر فرصت احتیاط کنیداری. لطفاً بس 

 .دیاستفاده کن کردن نیواکس

 
 ومنطقه هانتر ،ساحل مرکزی ،غرب دور نیو ساوت ولزو در غرب  دیمورد جد نیچند Illawarra Shoalhaven  مشاهده شده

امه اد کردن تان نیبه واکس تاننگه داشتن جامعه  منیا ی، لطفاً برادیکن یم یزندگ مناطق اطراف نیو ساوت ولزاست. اگر در 

 .دیده

 
  اگرعالئم حتی . ه استانجام شد روزید شیهزار آزما ۱۷۰از  ترشیب یم.کن یتشکر مانجام داده اند  شیآزمااز همه کسانی که

ام انج دراست،  ویروس ردیابی شدهآنها فاضالب  درکه  یدر مناطق، بخصوص دیمورد هست کیدر تماس با  ای دیدار هم یفیخف

،  Temora  ،Thredbo  ،Merimbula ، Port Macquarie عبارتند از مناطق نی. ادینکن تردید شیآزمادادن 

Dunbogan  ،Bonny Hills  ،Warren  ،Molong  ،Tamworth  وGunnedah. 

 
 دوران سخت را پشت سر  نیاما  ،. باهممیکن یبا آن زندگ میتوان ی، اما ممیببر نیرا از ب 19 –ی کووید نوع دلتا میتوان یما نم

 .گذاشت میخواه
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