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 ۲۰۲۱سال  سپتامبر ۶ 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 ۱۲۸۱گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 جان های شان را از دست داده اند.  نفر ۵این مدت  رمتأسفانه د ثبت کرد.

  هزار نفر در ایالت  ۷۵۰در طول هفته گذشته، تعداد باالترازNSW  ۷۰آمدند وواکسین شان را انجام دادند. ما به سوی هدف تعیین شده 

به ن دوز دوم گرفتو برای همین امروز  فیصد که باید مکمل واکسین شوند نزدیک میشویم که خیلی امیدوار کننده است. برای گرفتن واکسین

 وقت بگیرید.  nsw.gov.auاز طریق است ممکن که هراندازه زود 

 وانین تعطیلکوشش کنید از ق  (lockdown rules)  در ساحه تان، خودرا آگاه نموده و لطفاً به توصیه ها عمل نمایید. ماندن در خانه به هر

 و انجام واکسین بهترین وسیله برای محافظت شماست.  است ممکن که اندازه زیاد

  جامعه سپاس گذاری مینماییم. بهترین و مهمترین از  بخاطر حمایتپارامیدیک بار دیگر از تمامی کارمندان شفاخانه، آمبوالنس و کارمندان

چیزی که ما به عنوان افراد جامعه بخاطر حمایت از سیستم صحت مان و همچنان جلوگیری از نیاز مردم بخاطر رفتن در شفاخانه، 

 هیم اینست که خودمان را واکسین نماییم. میتوانیم انجام بد

 ار ک، لطفاً هرچه زودتر بیایید و تست انجام داده واگر به کمک نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید. حتی اگر کدام لطفاً خودرا واکسین نمائید

 ، بازهم ما میخواهیم شما را کمک نمائیم.  نادرستی هم انجام داده باشید

 گرانی در کالن شهر سیدنی شامل مناطق با بیشترین نBlacktown, Punchbowl, Georges Hall, Bass Hill, Greenacre, 

Auburn, Merrylands, Gulidford  Bankstown, وYagoona شند.میبا 

  ویروس در سیستم فاضالب منطقهByron Bay  نیز مشاهده شده و همچنان تعداد واقعات در مناطقCentral Coast  و

Wollongong  .نیز در حال افزایش است. ما از جامعه میخواهیم که بی تفاوت نباشند 

 اگر در مناطق اطراف NSW  میکنید، لطفاً بخاطر محافظت از اجتماع آسیب پذیرروستاها و مناطق اطراف، بیائید و واکسین تان زندگی

 را انجام دهید. 

 جواب دهی نماید. لطفاً مطمئن باشید که هرکسی که به خدمات  ۱۹ –نشان داده است که میتواند به این مشکل کووید  سیستم صحی ما

 نیاز داشته باشد، میتواند آنرا دریافت نماید.  (ICU)مراقبت عاجل 

 یم از این مشکل عبور نمائیم. چیزی را که ما هم اکنون تجربه میکنیم، برای جامعه و سیستم صحت ما نورمال نیست، اما ما میتوان 
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