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 دارۀ صحت نیو ساوت ولزا

 ۲۰۲۱آگست  ۱۳ه جمع – ۱۹- نکات کلیدی در مورد کووید

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۳۹۰گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 تردد داشته اند. جامعهدر بوده  ونت زافع ی کهتمام یا اکثر مدت زماندر آن مورد  ۶۰حداقل  ،از این تعداد. ثبت کرد ،اند شده

 

  منبع عفونت هستند. نیخانواده همچنان بزرگتراعضای کار و های محل 

 
  دیده می شود یدنیجنوب و جنوب غرب س در مثبتتعداد موارد بیشترین هم هنوز .Blacktown ،Mt Druitt   مناطق و

 یبرا دیدار یفیعالئم خف یو اگر حت دیدان یرا م تانمنطقه  rules سازید که مطمئنخودرا هستند.  نگرانیقابل مناطق  ،مجاور

 .دیمراجعه کن شیآزما

 
 در منطقه  زین یدیموارد جدHunter New England  ،Walgett  وDubbo  دیبا مناطقمشاهده شده است. افراد در آن 

 شوند. نیواکس هر چه زودترو  انجام دهند شیآزما ،مرضم یعال داشتنکنند، در صورت  مراعاترا بمانید دستورات در خانه 

 
 محافظت  تانو جامعه  زانی، از خود، خانواده، عزکردن تان نیکردند. با واکس افتیدر نینفر واکس ۱۰۵۰۰۰ از ترشیب روزید

از  ابروید ی Vaccine Eligibility Checkerشما میتوانید به شوند.  نیتوانند واکس یسال به باال م ۱۸. همه افراد دیکن

Hot Doc .برای یافتن وقت مالقات موجود در نزدیکی تان استفاده کنید 

 
 نیواکسهای  کینیکل ی ازتعداد in-walk  ،ند که ضرورت نیست از قبل وقت بگیرید.وجود دار 

 
 ،یدنیس مناطق حکومت محلی مورد نگرانی درساله در  ۳۹تا  ۱۶ از ،کارگر مجاز ۱۰۰۰۰۰ برای تعداد از روز دوشنبه 

در دسترس  nsw.gov.auآخر هفته در جریان موضوع در  نیمربوط به امعلومات . عرضه خواهد شد نیواکس بزرگتر

 خواهد بود.

 
  روز گذشته داشته  ۱۴تعداد موارد را در  نیشتریسال ب ۲۹تا  ۲۰ ی بین. گروه سنستین سالخوردهافراد  مرضفقط  ۱۹ -کووید

 مراعات کنید.را  صحی یها هیو توص دیریبگ یرا جدبمانید که ممکن است دستورات در خانه  جاییاست. لطفاً تا 
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