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

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۴۳۱گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 .نفر جان باخته اند 12متأسفانه در این مدت  ثبت کرد. شده اند،

 

 در هفته گذشته  نیو ساوت ولزنفر در  ۸۲۷۰۰۰از  شیرود: ب یم شیپبه خوب  اریبس نیو ساوت ولز در  ونیناسیواکس عرضۀ

. میکامل خود برس ونیناسیصد واکسفی ۷۰دهد که تا اواسط اکتبر به  یرا م دیام نیبه ما ا نیا شدند.حاضر برای واکسین کردن 

 وقت بگیرید nsw.gov.au از طریق، لطفاً فوراً دیا نشدهن یاگر هنوز واکس

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

 شما است.از محافظت  نیبهتر کردن نیکه ممکن است و واکس جایی ماندن در خانه تا

 
  میمی کن تشکرمی کنند کمک کردن  نیکه به مردم ما در واکس صحت نیو ساوت ولزادارۀ و  دواسازان، فامیلیداکتران از همه. 

 
 یها هیتوص شما جهت رعایت شود. از یمشاهده م یجنوب غرب یدنیسو غربی کالنتر  یدنیدر س دیموارد جد ین تعدادشتریب 

،  Auburn  ،Guildford  ،Merrylandsمناطق. میسپاسگزار کردن نیو واکس شیآزماانجام دادن ، صحت عامه

Greenacre  ،Bankstown  وLiverpool  کالن است. یدنیدر س نگرانی زیادمورد مناطق 

 
 دیکن یم یزندگ نیو ساوت ولز مناطق اطرافمشاهده شده است. اگر در  نیو ساوت ولز مناطق اطراف در دیجد زیاد موارد ،

 خود را واکسین کنید.، تاننگه داشتن جامعه  منیا یلطفاً برا

 
  مورد کیدر تماس با  ای دیدار هم یفیاگرعالئم خفحتی . می کنیم تشکر، حاضر شدند شیآزما یکه برا ینفر ۱۵۴۰۰۰از 

،  Jindabyne  ،Cooma  ،Bega  ،Bomaderryدر مناطق خصوص ، به دیانجام ده شی، لطفاً فوراً آزمادیهست

Wauchope  وBlayney  آن جاها، بدون موارد شناخته شده، وجود دارد فاضالب ویروس درکه. 

 
 مکتب در خانه هزاران خانواده که مشغول کار در خانه و  یبرا خصوصزمان چقدر دشوار است، به  نیکه ا میدان یما م 

ضرورت و در صورت  دیصحبت کن تانبا دوستان و خانواده  کنید.مراقبت که از صحت خود تان مهم است  اریبسهستند. 

 مشوره بگیرید.

 
 پشتیبانی کنیم ملت خودو از ایالت و  میبا هم کارکن دی، اما ما بارو داشته باشیم شیدر پ یسخت یممکن است روزها. 
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