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 ۲۰۲۱آگست سال  ۲۰ 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 ۶۴۴گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 جان باخته است.  نفر دراین مدت ۴متأسفانه  کرد.

  مدت زمان تعطیلی در بزرگ شهر سیدنی تا آخر ماه سپتامبر تمدید میشود. پوشیدن ماسک در بیرون الزامی است مگر اینکه برای ورزش

 بروید. 

 آگست، مقررات اضافی ذیل باالی ساکنین و مشاغل در مناطق حکومت محلی قابل نگرانی وضع میگردد:  ۲۳شروع از روز دوشنبه تاریخ 

  صبح قیودات گشت و گذار وضع میگردد )به استثنایی کارمندان  ۵شب الی  ۹برای کمک به کاهش گشت و گذار افراد جوان، از ساعت

 (واقعات عاجل یا مراقبت های طبی (authorised workersمجاز )

  .ورزش در فضای باز به یک ساعت محدود میگردد 

  پرورشگاه های مراکز فروش وساییل باغبانی و ورود به منظور تحویل گیری:به استثنایی دوکان های خرده فروشی ذیل باید بسته شوند

گل، لوازم اداری، لوازم سخت افزاری و ساختمان، لوازم و مواد محوطه سازی، لوازم روستایی و لوازم حیوانات خانگی ) افراد حرفه ای 

 اجازه دارند در صورت لزوم از داخل دوکان خریداری نمایند(. 

 باید از طریق آنالین صورت گیرد به استثنایی امتحان  امتحانات و فعالیت های دیگر مرتبط به تحصیل و انکشاف مسلکیHSC  دولت .

 معلومات بیشتری را در قسمت برنامه تحصیل در مدت زمان معینه فراهم خواهد کرد. 

 در مناطق محلی مورد نگرانی وضع خواهد شد:( authorised workersمحالت کار و کارمندان مجاز ) محدودیت های جدید ذیل باالی

  کارمندان کودکستان ها و کارمندان حمایت معلولین و معیوبین که در مناطق حکومت محلی قابل نگرانی زندگی ویا کار میکنند، باید اولین

 آگست بگیرند.  ۳۰دوز واکسین شان را الی 

 میتوانند به کار شان ادامه بدهند که  یخارج از مناطق محلی مورد نگرانی شان کار مینمایند، تنها در حالت کارمندان مجاز که در مناطق

( در محل کار شان قابل انجام باشد یا در صورت که آنها دوز Rapid antigen testingسهولت انجام تست سریع دریافت انتی جن )

 آگست گرفته باشند.  ۳۰الی را واکسین شان  اول

  باید از اداره آگست، کارمندان مجاز از مناطق حکومت محلی قابل نگرانی  ۲۸شروع از روز شنبه تاریخService NSW اجازه نامه 

  کار کند.  ندنمیتوا از خانهداشته باشند که تایید کند آنها کارگر مجاز است و 

  ل نگرانی به هدف کار داخل میشود باید یک اجازه نامه که آگست، هر کسی که به مناطق حکومت محلی قاب ۲۸شروع از روز شنبه تاریخ

 با خود داشته باشند. را داده شده باشد،  Service NSWاز طرف اداره 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
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  کارمندان از مناطق حکومت محلیCanterbury-Bankstown, Cumberland  وFairfield  دیگر ضرورت ندارند برای کار در

 ساعت قبل آزمایش انجام بدهند.  ۷۲در ظرف  مناطق خارج از مناطق حکومت محلی شان،

  .اگر مطلقاً مجبور نیستید، اطفال تان را به مکتب و کودکستان روان نکنید 

 ( وقت انجام واکسین فایزرPfizer در طول این هفته و هفته بعدی برای افراد بین سنین )سال در مناطق حکومت محلی قابل  ۳۹الی  ۱۶

Priority COVID- 19. لطفاً بیائید و خودرا واکسین نمایید. برای گرفتن وقت به لینک: داردنگرانی به شکل اولویت وجود 

olds | NSW Government-year vaccination booking for 16 to 39   .بروید 

  .ر داگر بدون داشتن دلیل قابل قبول از یک منطقه قابل نگرانی خارج ویا به آن داخل شوید، ممکن هم جریمه و هم مجبور به قرنطین شوید

گرانی خارج ویا به آن داخل میشود برای کارهای دو سیستم جدید صدور مجوز برای آنهای که ازمناطق حکومت محلی قابل نهفته بعدی، 

 . به وجود میایداساسی 

  ما میدانیم که این کار برای تمامی افراد در سراسرNSW انتشار، بستر شدن  اینکه خیلی سخت است، ولی ما نیاز داریم تا باهم کار کنیم تا

یروز شویم. برای محافظت خود و عزیزان مان، ما به این اقدامات در شفاخانه، و مرگ ها راتوقف بدهیم. ما میتوانیم باالی این مشکل پ

 اضافی ضرورت داریم. 

 
 
 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16
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