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 ۲۰۲۱سال  آگست ۲۴ برای ۱۹-سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو 

 

  کسب شده یمحلکه به صورت را  ۱۹ - کووید جدید مورد ۷۵۳گذشته  شب بجه  ۸الی  ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت 

  ثبت کرد. ،اند

 

 م یا دهیزودتر از موعد رس ،نیواکس ونیلیم ۶م. ما اکنون به یکن  یحاضر شده اند تشکر م شدن ن یواکس یکه برا یاز همه کسان !

 وقت بگیرید.  nsw.gov.au، لطفاً فوراً در شما واکسین نشده ایدنقطه عطف فوق العاده است. اگر هنوز  کی نیا

 
 عبارتند از  شتریب نگرانیمورد  مناطقرا دارد. مثبت کرونا ویروس موارد  نیشتریهنوز ب یجنوب غربغربی و سیدنی  یدنیس

Auburn  ،Merrylands   ،Yagoona  ،Guildford   ،Bankstown   ،Punchbowl  ،Blacktown  مناطقو 

بر این داشته  و فرض  دیدان یدر منطقه خود را م (تعطیلی نیقوان) ، rules lockdownکه  دیحاصل کن نانی. اطمآنها اطراف

 خواهید آمد.  روسیبا ودر تماس  دیشو یکه هر بار که از خانه خارج مباشید 

 
 ازدیریگ یقرار م تیاولوشما در ،  دیکن یم یزندگمورد نگرانی از مناطق  یک یو در  دیدار عمرسال   ۳۹تا  ۱۶ نیاگر شما ب .   

Government NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19-COVID Priority  و  دیکنبازدید

 وقت بگیرید.

 
 جلو آوردن دوز دوم خود صحبت به ، در مورد  دیکرده ا افتیرا در  استرازنیکادوز  نیثر هستند. اگر اولو م ارین ها بسیواکس

 .دیبه او کمک کن شدن ن یواکس ی، لطفاً برادی دار خورده ای . اگر فرد سالدیکن

 
 ۱۹ -کووید مورد  کیدر تماس با  ای دیدار یفیاگر عالئم خفحتی . لطفاً یافته استانجام  شیآزما ۱۳۸۰۰۰از  شیب روزید  

and Test مستحق به ، ممکن است دیکار کن دیتوان ینم انجام دادید و شیآزما اگر. دیادامه ده شیآزمادادن انجام  ه، بدیهست

Payment Support Isolate ، ( برای آزمایش و قرنطین یبانیپشتپرداخت)  دیباش. 

 
 این مشکل را پشت سر  ما . با هم میادامه دهبه تالش خود  دیخسته شده اند، اما با تعطیل شدن هاکه همه از  میکن یما درک م

 خواهیم گذاشت.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment

