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 ۲۰۲۱ آگست ۶۲ - ۱۹- ت ویلز در مورد کوویدوسا نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۰۲۹گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 واکسین نشده بودند.نفر هرسه  ه اند.نفر جان باخت سهمتاسفانه در همین مدت  ثبت کرد. ،اند شده

 

  با  ما . میا دهیرس نیواکس ونیلیم ۶.۲م. ما اکنون به یکن یحاضر شدند تشکر م شدن نیواکس یبرادیروز که نفری  ۱۳۶۰۰۰از

 هنوزشما اگر . میده یرفت انجام م یو بهتر از آنچه انتظار م میرو یمبه پیش خود  ونیناسیسرعت به سمت اهداف واکس

 وقت بگیرید. nsw.gov.auازطریق ویب سایت ، لطفاً فوراً واکسین نشده اید

 
 حاصل  نانیرا دارد. اطممثبت کرونا ویروس موارد  فیصد ۸۰از  شتریب همهنوز یجنوب غربو سیدنی تر کالنغربی  یدنیس

ر مگ دیدر خانه بمان .دیباش بندپالطفا  هیبه توصو  دیدان یدر منطقه خود را م (تعطیلی نیقوان) ، rules lockdownکه  دیکن

 آنتماس هستید یا در  روسیوحامل  ای تان بر این باشد کهفرض  دیشو یکه از خانه خارج م یو هر زمان دیمجبور باش نکهیا

 .آمد دیخواه

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

for booking vaccination 19-COVID Priority از  ، لطفامیسر استبرای واکسین شدن وقت گرفتن  هنوز .دیدار

Government NSW | olds-year 39 to 16  و وقت بگیرید. دیکنبازدید 

 
 شده است. دیسپتمبر تمد ۱۰شب جمعه  مهیحداقل تا ن ،ناطق اطرافم تعطیلی یها تیمحدود 

 
  مناطق از  بیرونکه  یکسان: ابدی یشده اند کاهش م نیکه کامالً واکس یافراد یها برا تیسپتمبر محدود ۱۳از روز دوشنبه

همه  که یاالنکالنسو ، به شمول اطفال) حداکثر پنج نفرتا در فضای باز  اجازه دارند کنند یم یزندگحکومت محلی قابل نگرانی 

مناطق  که در برای افرادی. جمع شوندشان کیلومتری خانه  ۵ محدودۀ یا در منطقۀ حکومت محلی خود در( شده باشند نیواکس دیبا

واکسین شده اند می توانند در خارج از آن همۀ کالنساالن ، خانواده هایی که کنند یم یزندگاست قابل نگرانی که حکومت محلی 

ت مقررات منع رفت ا)از جمله پیک نیک( در چارچوب قوانین موجود )فقط به مدت یک ساعت، در خارج از ساعخانه برای تفریح 

 .بر یک ساعت مجاز برای ورزش است اضافهکیلومتری خانه( دورهم جمع شوند. این  ۵و آمد و در 

 
  تشکر می کنیم.شما برای انجام این کار  ۀاین کار برای همه سخت است و از همما درک می کنیم که 
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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.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16

