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 ۲۰۲۱آگست سال  اُم ۲۳ امروز 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 ۸۱۸گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 . عمر شان قرار داشتند، فوت شده اند ۸۰نفر که در دهه  ۳این مدت  رمتأسفانه د کرد.

  تعداد نفر خودشان را واکسین کردند.  ۷۳۸۰۰۰ ماییم. در طی هفته گذشتهآمدند و خودشان را واکسین کردند، تشکری مینهائیکه آنتمام از

، واکسین های خوب هستند. AstraZenecaو  Pfizerمیلیون رسید. هردو واکسین  ۵.۹مجموعی افرادی که خودرا واکسین کردند به 

 وقت بگیرید.  nsw.gov.auاگر شما تا هنوز خودرا واکسین نکرده اید، لطفاً فوری برای انجام آن از طریق 

  فیصد برسد، ما میتوانیم زندگی کردن با آزادی های بیشتر را شروع نماییم. ایالت  ۸۰فیصد و  ۷۰تعداد افراد واکسین شده به وقتیNSW 

ما همه باهم هستیم و  ،در این مشکلدر انجام تطبیق واکسین خیلی خوب به پیش میرود و امکان این وجود دارد که ما به هدف مان برسیم. 

   از این مشکل را داریم. پالن برای عبور 

  سال عمر دارید، شما برای انجام واکسین در اولویت  ۳۹الی  ۱۶اگر شما در مناطق حکومت محلی قابل نگرانی زندگی میکنید و بین

olds | NSW-19 vaccination booking for 16 to 39 year-Priority COVID هستید. برای وقت گرفتن لطفاً به لینک  

tGovernmen    .بروید 

   هنوز هم بیشترین تعداد واقعات در سیدنی غربی و جنوب غربی قرار دارد. مناطق با بیشترین قابل نگرانی شاملBlacktown, 

Bankstown, Greenacre, Greystanes, Auburn, Guildford, Merrylands ,  .کوشش  و حوزه های اطراف آن هستند

 در ساحه تان، خودرا آگاه نمایید. (lockdown rules)  کنید از قوانین تعطیل

  تست انجام شده است. اگر عالیم حتی خفیف هم داشته باشید یا به تماس کدام واقعه بوده باشید، لطفاً بیایید و تست  ۱۶۰۰۰۰دیروز در حدود

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

