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 ۲۰۲۱ آگست ۲۴ - ۱۹- ت ویلز در مورد کوویدوسا نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۹۱۹گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 ه اند.متاسفانه دو نفر جان باختدر همین مدت  ثبت کرد. ،اند شده

 

  و  میا دهیرس نیواکس ونیلیم ۶.۱م. ما اکنون به یکن یحاضر شدند تشکر م شدن نیواکس یبرادیروز که نفری  ۱۲۵۰۰۰از

ت ازطریق ویب سای، لطفا  فورا  واکسین نشده اید هنوزشما اگر شده اند.  نیواکسکامال  ولز نیو ساوتاز مردم  یک سوم با  یتقر

nsw.gov.au .وقت بگیرید 

 
 شتریب نگرانیمورد  مناطقرا دارد. مثبت کرونا ویروس موارد  نیشتریب همهنوز یجنوب غربو سیدنی تر کالنغربی  یدنیس 

،  Auburn  ،Merrylands ، Greystanes ،Yagoona  ،Guildford  ،Granville  ،Punchbowlمناطق

Blacktown  که  دیحاصل کن نانی. اطمهستند آنها اطراف مناطقوrules lockdown ، (تعطیلی نیقوان)  در منطقه خود را

  .دیدان یم

 
 روسیوحامل  ای تان بر این باشد کهفرض  دیشو یکه از خانه خارج م یو هر زمان دیمجبور باش نکهیمگر ا دیدر خانه بمان 

 .آمد دیخواه آنتماس هستید یا در 

 
 قرار  تیاولوواکسین شدن درشما در ، دیکن یم یزندگنگرانی  قابلاز مناطق  یکیو در  دیدار عمرسال  ۳۹تا  ۱۶ نیاگر شما ب

 Government NSW | olds-year 39 to 16 for booking vaccination 19-COVID Priority. از دیدار

 و وقت بگیرید. دیکنبازدید 

 
 که باعث میشود  یکامل خود را بگذارد. به رفتارها رین شما تأثیکشد تا واکس یهفته طول م 3- 2که  دیفا  به خاطر داشته باشلط

هرچه را  واکسین شود که هر دو دوز ی. از همه خواسته مدیکن مراعاترا کامال   نیو قوان دیدهبادامه بمانید،  کووید محفوظاز

 کنند. افتیدر زودتر

 
 سبب بستری شدن  یکند و حت مریض اری، بساریتواند شما را بس یم 19 -کووید  است. ساریفوق العاده  ی این ویروسدلتا نوع

 شفاخانه می شود. نان در جوا

 
 عکس العمل جامعه در برابر ساوت ولز  ویاست. در ن یعال التیاسراتدر سر افرادی که واکسین می شوند یافتن تعداد شیافزا

 .میمحافظت کن مانو جوامع  زانیتا از خود، عز میبا هم کار کن دیما بااین مریضی خیلی عالی بوده است. 
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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

