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 ۲۰۲۱آگست سال  ۱۶ برای ۱۹-سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  ثبت  ،اند کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۴۷۸گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

مورد دیگر آن هنوز زیر بررسی  ۲۹۰ووضعیت انزوای  تردد داشته جامعهدر  ییزا ونتفعزمان مدت در آن مورد  ۶۱ از این تعداد کرد.

 نفر در این مدت جان باخته است.  ۷قرار دارد. 

  مناطق تعداد واقعات در  ساحات قابل نگرانی قرار دارد. در جمله مناطق سیدنی جنوبی و جنوب غربی هنوز همMerrylands, 

Guildford, Granville, Blacktown, Mount Druit, Yagoona, Greenacre  وBankstown  ر حال افزایش دهنوز هم

 هم خیلی نگران هستیم.  Walgettو  Dubboجوامع آسیب پذیر در است. ما در باره 

  تمامNSW فعالً تعطیل است. کوشش کنید از قوانین تعطیل  (lockdown rules)  در ساحه تان، خودرا آگاه نمایید. در خانه بمانید مگر

 تان را محدود کنید. اینکه هیچ چاره ای دیگر نباشد و مدت زمان بیرون رفتن 

  آزمایش انجام شده است. این کار را ادامه بدهید و لطفاً حتی اگر عالیم خفیف هم داشته باشید، آزمایش را انجام  ۱۵۷۰۰۰دیروز به تعداد

 بدهید. 

 تر میتواند واکسین بگیرد. ساله و باال ۱۸، خود ،فامیل ها، عزیزان و اجتماع تان را محافظت کنید. هر فرد کردن واکسین این مهم است تا با

بخاطر دریافت وقت مالقات در مراکز انجام واکسین، داکتر فامیلی، دواخانه ها و کلینیک های بدون گرفتن وقت قبلی در نزدیکی محل تان 

 سر بزنید.  nsw.gov.auبه ویب سایت 

  ایالتNSW  واکسینPfizer  .نفرکارمندان مجاز در بزرگ شهر  ۱۰۰۰۰۰شروع از امروز، برای تعداد اضافی دریافت نموده است

 سال عمر داشته باشند، واکسین عرضه خواهد شد.  ۳۹الی  ۱۶سیدنی که بین سنین 

  فیصد واقعات در  ۷۰در حدودNSW  سال میباشد.  ۴۰در نزد افراد زیر 

 اصله را در فدوم  تان را معطل نسازید و واکسین دوز دوم واکسین وزلطفاً گرفتن د –بهتر است  گرفتن دو دوز واکسین نسبت به یک دوز

 اولی بگیرید.  چهار هفته بعد از دوز

 واکسین را هم گرفته باشید باید قوانین را رعایت کنید. تعداد زیاد افراد در داخل اجتماع هنوز  داشته باشید که حتی اگر هردو دوز بخاطر

 پولیس در حال اعمال محدودیت ها در سراسر سیدنی قرار دارد.  هم قابلیت انتقال عفونت را دارند.

  ما میتوانیم از این مشکل عبور  هرکدام ما مسؤلیتی داریم که باید انجام بدهیم. لطفاً درخانه بمانید و مصؤن بمانید. از طریق کار باهمی

 کنیم. 
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