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 دارۀ صحت نیو ساوت ولزا

 ۲۰۲۱آگست  ۱۱چهارشنبه  -- ۱۹- نکات کلیدی در مورد کووید

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۳۴۴گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 . ثبت کرد ،اند شده

 

  در مرد  کیاطالع داده شده است.  نیو ساوت ولزصحت  ۀبه ادار مبتال بودند ۱۹ –که به کووید کسانی  دو مورد مرگمتأسفانه

   است.خود بوده  عمر ۹۰ دهۀدیگر در  و مرد ۳۰دهۀ 

 
 یمحل حکومت ۀدر منطق دیموارد جد به دنبال (LGA) به  ۲۰۲۱گست ا ۱۹بعد از ظهر امروز تا  1منطقه از ساعت  نیدبو، ا

داشته باشند.  بیرون رفتن یبرا عذر معقولی نکهیدر خانه بمانند مگر ا دیمناطق با نی. همه افراد درادیآ یدر م لیحالت تعط

، این محدودیت شامل داشته باشند یکننده اجتماع دی، بازدواده که با هم زندگی می کنندخاناهل از  بیرون توانندینم آنها ،نیهمچن

 نیز می شود. خانواده و دوستان

 
  در  خرسند کننده ای بهبودی هایما شاهدFairfield در مثبت  مواردتعداد  تیو تثبCanterbury Bankstown با  - میهست

 .میهست رییتغ جادیبا هم، ما در حال ا همه کردن جامعه و کارهمکاری قوی 

 
 با  یمناطق حت نیافراد در ا -شود  یمشاهده م یشتریموارد بهم مرز اند  دهید بیآس ساحات که بای نواحی مرز مناطق در

 انجام بدهند. شیآزما دیبا فیعالئم خفمشاهدۀ 

 
  ۴۰ دهۀ در نفر در ۶،  ۳۰ دهۀ در نفر در ۷،  ۲۰دهۀ  نفر در ۳، اندی جدی بستر یدر بخش مراقبت های که مورد ۶۲از  ،

 هستند. عمر شان ۸۰ دهۀ در نفر در ۳و  ۷۰ دهۀ در نفر در ۱۶،  ۶۰ دهۀ نفر در ۱۳،  ۵۰ دهۀ در نفر در ۱۴

 
 واکسیندوز  کی ینکرده اند. حت افتین دری، دو دوز واکسجدی یدر بخش مراقبت ها شده یبستر این مریضاناز کدام  چیه 

 کند. یمحافظت م خوب از شما نیز

 
  تهر قدر زودتر که ممکن اسلطفاً  -د داشته باش ین دسترسیبه واکس ر فردکه ه میحاصل کن نانیاطمتا  میکن یم تالشما سخت 

 .دیشو نیواکس
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