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 ۲۰۲۱سال  سپتامبر ۲ امروز برای ۱۹-سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  اند کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۲۸۸گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 جان های شان را از دست داده اند.  نفر ۷این مدت  رمتأسفانه د ثبت کرد.

  میلیون نفرواکسین میشد، فراتر  ۷نفری که دیروز خودرا واکسین کردند، تشکر مینماییم. ما اکنون از هدف تعیین شده که باید  ۱۲۱۰۰۰از

فیصد مردم آن دوز اول واکسین شان را گرفته اند.  ۷۰نظر میرسد که ایالت ما ممکن اولین ایالتی باشد که رفتیم. این عالی است و چنین به 

 ند رفتن میزان واکسیناسیون ، ما شاهد تعداد کمتری افرادی که نیاز به بستر شدن در شفاخانه داشته باشند خواهیم بود. با بل

  فیصد مردم در  ۷۰پس از اینکهNSW  زندگی در بتواند از آزادی های بیشترهردو دوز واکسین شان را بگیرند، ما امیدواریم که مردم

 وقت بگیرید. nsw.gov.auخودرا واکسین نکرده اید، لطفاً فوری برای انجام آن از طریق لذت ببرند. اگر شما تا هنوز 

  اگر شما در مناطق قابل نگرانی هستید، برنامهolds | -19 vaccination booking for 16 to 59 year-Priority COVID

NSW Government  روز آینده شما میتوانید برای  ۴همچنان در سال عمر دارند تمدید شده است.  ۵۹الی  ۱۶برای افرادی که بین

 بدون وقت گیری قبلی به کلینیک های سیدنی جنوب غربی بروید.  Pfizerگرفتن واکسین 

  شب  ۹صبح الی  ۵تمامی افرادی که در مناطق حکومت محلی قابل نگرانی زندگی میکنند، حاال میتوانند بدون محدودیت بین ساعات

در ساحه تان،  (lockdown rules)  ن تعطیلکوشش کنید از قوانیورزش نمایند. لطفاً به یاد داشته باشید که قیودات هنوز هم نافذ است. 

 خودرا آگاه نموده و لطفاً به توصیه ها عمل نمایید.

  مناطق با بیشترین نگرانی در کالن شهر سیدنی شاملBlacktown, Punchbowl, Yagoona, Greenacre, Auburn, 

Merrylands, Gulidford  Bankstown, وLiverpool .ما همچنان شاهد واقعاتی در مناطق دیگر نیز میباشیم، بناً لطفاً  میبا شند

 را به کار گیرید و از هر فرصتی که پیش می آید استفاده کرده خودرا واکسین کنید.  ۱۹ –بسیار مواظب باشید، رفتارهای مصؤون کووید 

 نیو انگلند  منطقه هانتر ،نیو ساوت ولزو غرب دور در غرب  دیمورد جد نیچندCentral Coast, و Illawarra 

Shoalhaven  منیا یبراخودرا آزمایش کنید و ، لطفاً دیکن یم یزندگ مناطق اطراف نیو ساوت ولزمشاهده شده است. اگر در 

 کنید.  نیواکسوقت بگیرید و خودرا  تاننگه داشتن جامعه 

  را انجام داده اند شیآزمانفر هزار  ۱۲۷دیروز باالتر از  یم.کن یتشکر مانجام داده اند  شیماآزاز تمامی افرادی که آمدند و .

ایش انجام آزم انجام دهید.آزمایش  ا یک فرد مبتال بوده باشید،نزدیک بدرتماس  ایشته باشید دا هم فیاگر عالئم خفلطفاً حتی 

 و همچنان Bomaderryو  Bega, Commaبرای مردم در مناطق که ویروس در سیستم فاضالب شان وجود داشته مانند 

 ,Lake Munmorah, Charmhaven, San Remoمناطق که واقعات با منشأ نا معلوم در آن وجود داشته، مانند  در

Budgewoi, Lake Haven  وGorokan  .بیشتر مهم است 

 داریم که  یما در یک زمان خیلی پر چالش زندگی مینماییم، اما ما همه باهم در این وضعیت قرار داریم و ما همه مسؤولیت های

 باید آنرا انجام دهیم. 
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