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 ۲۰۲۱ سپتمبر ۹ -- ۱۹- سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 
  اند کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۴۰۵گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 . نفر جان باخته اند ۶این مدت  رمتأسفانه د کرد. ثبت
 

 واکسینبه  دیشده اند، اما با نیواکسمکمل مردم درصد  ۴۲.۵از  شیاست. ب عالی جهینتیک شدند که  نینفر واکس ۱۰۷۰۰۰از  شیب روزید 

 وقت بگیرید. nsw.gov.au از طریقامروز همین . دیمراجعه کنتان هرچه زودتر اول و دوم  نیواکسانجام  ی. لطفاً برامیدهبادامه کردن 

 
  آن که         کرده اند، از روز دوشنبه پس از  افتیدر را ۱۹ –کووید ن یکه هر دو دوز واکس یساالنکالن یبرا در خانه بمانبددستورات

اکتبر  ۲۵در  نیز کاتبم کند برداشته می شود. عبورواکسین دوز دو هر فیصد  ۷۰ کردن تکمیل از هدف تعیین شدۀنیو ساوت ولز 

 شوند. یم ییبازگشا

 
  یاز ابتال به کرونا نداشته اند، برداشته م یمورد چیروز ه ۱۴مناطق کم خطر که حداقل  یدر برخ تعطیلیسپتامبر،  ۱۱شنبه روز از 

 rules-https://www.nsw.gov.au/covid/19 دیدان یمنطقه خود را م یها تیکه محدود دیشود. لطفاً مطمئن شو

 
 دنی غربی و جنوب غربی، بخصوص مناطق حکومت محلییدر سی های ما در مورد مناطق قبال ذکر شده نگرانCumberland, 

Canterbury Bankstown   وLiverpool   م.یکن یتشکر ممناطق قابل نگرانی این افراد در . از همه باقی استهمچنان 

 
 از جمله  یموارد در غرب داخل شیشاهد افزا نیما همچنGlebe  ،Waterloo  وMarrickville کردن نیواکس ی. لطفاً برامیهست 

 مرض باشید.عالئم متوجۀ و  دیمراجعه کن

 
  در خصوص ، بکنند نیواکسخودرا باشند و  اریکه هوش اطراف نیوساوت ولز می خواهیماز همه افراد درCentral Coast    و

Wollongong  است. افتهی شیافزاکرونا در این جاها ، که موارد 

 
 میها را بازگردان تینگه داشتن جامعه محدود منیا یبرا میشوموارد، ممکن است مجبور  شیدر هر مرحله، در صورت افزا. 

 
 ردنک نی. واکسمیبرس یبه آزاد میتوان ی. با هم مدر انتظار آنها باشیم دیکه با میدار یادیز یزهایو ما چدیده می شود تونل  یدر انتها ینور 

 مدت ما است. یطوالن تیموفق دیکل
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