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 ۲۰۲۱آگست سال  اُم ۳۰ امروز برای ۱۹-سات ویلز در مورد کووید نکات کلیدی از اداره صحت نیو

 

  اند کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۲۹۰گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت، 

 جان های شان را از دست داده اند.  ،NSWبه شمول اولین واقعه مرگ در مناطق اطراف  نفر ۴این مدت  رمتأسفانه د ثبت کرد.

 فیصد مردم اولین دوز واکسین خود را گرفته اند. این خیلی  ۶۶حدوداً ه و میلیون رسید ۶.۸ند به ه اافرادی که خودرا واکسین کرد مجموع

تا  اگر شمان بستری شدن در شفاخانه ها است. عالی است. واکسیناسیون بهترین طریقه برای کاهش انتشار ویروس و پائین آوردن میزا

 قت بگیرید. و nsw.gov.auهنوز خودرا واکسین نکرده اید، لطفاً فوری برای انجام آن از طریق 

 ۸۰  .کوشش کنید از قوانین تعطیلفیصد واقعات هنوز هم در سیدنی غربی و جنوب غربی قرار دارد  (lockdown rules)  ،در ساحه تان

 ,Blacktown, Punchbowl, Yagoonaخودرا آگاه نموده و لطفاً به توصیه ها عمل نمایید. مناطق با بیشترین نگرانی شامل 

Greenacre, Auburn, Merrylands, Gulidford  .و مناطق اطراف آن میباشد. لطفاً خیلی مواظب باشید 

 مثل  همجوار یما همچنان شاهد واقعاتی در مناطق حکومت محلMeadowbank, Ryde, Randwick داخلی و مناطق غربی 

((Inner West  مثلMarrickville  .لطفاً در مورد پوشیدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی خیلی کوشا باشید. بوده ایم 

 نگران هستیم. تعداد واقعات در نیو سات ویلز غربی هنوز هم ادامه دارد. ما درباره واقعات که منشأ آن معلوم نیست ، 

  لطفاً از انجام تست حتی اگر عالیم خفیف هم داشته باشید یا به تماس شخص مبتال بوده باشید، دریغ نورزید. اگر شما در مناطق حکومت

              میباشد،      قرنطین و آزمایش برای  که دالر پول کمکی ۳۲۰محلی قابل نگرانی زندگی میکنید، شما ممکن مستحق مبلغ 

(est and isolate payment.t)   .شوید 

  .ازتمام شما کارمندان خط مقدم و کارمندان حمایتی بخاطر وظایفی که انجام میدهید، تشکری مینماییم 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-test-and-isolate-support-payment

