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 ۲۰۲۱سال  سپتامبر ۸ 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 ۱۴۸۰گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 جان های شان را از دست داده اند.  نفر ۹این مدت  رمتأسفانه د ثبت کرد.

  فیصد  ۴۲. ه استرسیدفیصد  ۷۵ما اکنون به یک هدف مهم دیگر واکسیناسیون نائل شدیم. میزان افراد که دوز اول واکسین را گرفته اند به

 مکمل واکسین شود، برسیم.  فیصد مردم تا اواسط ماه اکتوبر ۷۰هدف اینکه به افراد مکمل واکسین شده اند. این به ما اعتماد بیشترمیدهد تا 

 ایالت  ما میخواهیم اطمینان حاصل نماییم که مردم درNSW رفتن دوز دوم در محافظت هستند. برای گرفتن واکسین همین امروز و برای گ

 وقت بگیرید.  nsw.gov.auبه هراندازه زود که ممکن است از طریق 

  ویروس در سیستم فاضالب منطقهBonny Hills  .با منشأ نامعلوم مشاهده شده است. لطفاً محتاط باشید 

  طق حکومت محلی قابل منا هستیم. از باشنده هایما درباره مناطق که قبال درسیدنی غربی وجنوب غربی مورد نگرانی بود، نگران

زندگی مینمایند خواهش مینماییم تا بروند و آزمایش را انجام  Parramattaو  Liverpoolنگرانی تشکری مینماییم. ما از مردمان که در 

 داده و خودرا واکسین نمایند. 

  ما همچنان درمورد تعداد واقعات در مناطق Redfern, Waterloo, Glebe  و Marrickville  نگران هستیم. لطفاً بیایید و خودرا

 واکسین کنید و متوجه بروز عالیم باشید. حتی اگر عالیم خفیف هم دارید، بیایید و خودرا آزمایش نمایید. 

  یا اینکه فقط عالیم خفیف داشتند. ما شاهد تعداد ما میزان بسیار بلند شیوع نوع دلتا را شاهد بودیم ولی اکثریت اطفال هیچ عالیم نداشتند

 ، بودیم. ندبستر شد (ICU)بسیار اندک اطفال که به بخش مراقبت عاجل 

 ولی با بکار گیری عملکرد مصئون کووید، ما در اخر به روشنایی خواهیم مینمایندوقت سختی را سپری انیم که خانواده ها و اطفال ما مید ،

 رسید. 
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