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 ۲۰۲۱ سپتمبر ۱۳ – ۱۹- سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 
  اند کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۲۵۷گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 . نفر جان باخته اند ۷این مدت  رمتأسفانه د کرد. ثبت
 

 NSW شده اند. نیصد کامالً واکسفی ۴۶.۲است.  دهیدوز اول رس ونیناسیواکس ٪۷۸.۵ زانیم در حال حاضر به 

 
 NSW شده  ترکند یاست، اما کم شیدر حال افزا ونیناسیواکس میزانرا انجام داده است.  ونیناسیواکس ونیلیم ۸از  شیدر حال حاضر ب

 ریقاز طامروز  کردن تان نیواکسبرای و  دیکن قیرا تشو تانهستند. لطفاً دوستان و خانواده  التیااوسط میزان  ریمناطق ز یاست و برخ

nsw.gov.au  .وقت بگیرید  

 
 داشت.  دینخواه، خواهند داشتشده  نیواکس یرا که افراد ییها یآزادشما ، میصد هدف خود برسفی ۸۰به ما  ی، وقتدینشده ا نیاگر واکس

ز اادامۀ  کسب و کار  یو کارکنان و برا انیاز مشتر تیحما یبرا رندیبگ میممکن است تصم زین ییمانند خطوط هوا یخصوص یسازمانها

  استقبال نکنند. نشده نیافراد واکس

 
  سهل انگاری  میتوان یباشد، اما ما نم افتهیمناطق کاهش  یها در برخ تی. ممکن است امروز محدودکاهش ندهیدخود را تدابیر محافظت

 کنیم.

 
 ما  باقی است. همچنان یدنیدر داخل س یمناطق نیو همچن یدنیس یدر غرب و جنوب غرب یذکر شده قبل مناطق ی های ما در موردنگران

 .میبوده ا Central Coastمناطق و  Illawarra Shoalhaven  ،Hunter New England در موارد شیشاهد افزا نیهمچن

 
 عبارتند از یدنیس مناطق قابل نگرانی زیاد در Greenacre  ،Auburn  ،Yagoona  ،Liverpool  ،Punchbowl  ،

Guildford  ،Redfern  ،Bankstown  ،Condell Park ، Busby  وLiverpool لطفاً که  میخواه یمناطق م مردم این. ما از

 .بند هستندیپا کووید یها تیو مطمئن شوند که به محدود آزمایش انجام دهند

 
 میکن تیحما ما صحی ستمیها و کل س شفاخانه از کارکنان، میتوان یکه م یراه نیکنند. بهتر یجامعه تالش م تیحفظ امن یهزاران نفر برا 

 است. کردن نیواکس

 
 تونل است. یدر انتها ینور نیاو مشکل است.  نیتنها راه برون رفت از ا کردن نیواکس 
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