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 ۲۰۲۱ آگست ۳۱ - ۱۹- ت ویلز در مورد کوویدوسا نکات کلیدی از اداره صحت نیو 

 

  کسب  یکه به صورت محلرا  ۱۹ - کووید جدید مورد ۱۱۶۴ه  گذشتشب بجه  ۸الی  ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت

 .د ینفر رس ۹۶به  وعیش نیمجموع جان باختگان در طول ا که ه اندنفر جان باخت سهمتاسفانه در همین مدت  ثبت کرد. ،اند شده

 

 ۶۷ مردم  شدن نی. با واکسمیبرسفیصد  ۸۰و  ۷۰به  هرچه زودتر دیما با. اند گرفتهخود را واکسین دوز   نیاول  افراد بالغ صد یف

 .میشو یم ترک یبه هدف خود نزد میاز آنچه که انتظار داشت عتریساوت ولز، ما سر ویسراسر ندر 

 
 جوامع خود را باز می، با خانواده و دوستان مالقات کن میبرو شی پبه کند تا با هم  یبه ما کمک م ونیناسیبه اهداف واکس دنیرس ،

وقت   nsw.gov.auازطریق ویب سایت لطفاً فوراً  ، دیاین تان را نگرفته . اگر هنوز واکسمیکرده و به کار خود بازگرد

 بگیرید.

 
 که   دیحاصل کن نانیرا دارد. اطممثبت کرونا ویروس موارد ین شتر یب همهنوز یجنوب غربغربی و سیدنی  یدنیس

rules lockdown ، (تعطیلی  نیقوان) قابل نگرانی بیشتر مناطق  .دیباش بندپالطفا ها  هیبه توصو  دیدان  یدر منطقه خود را م 

آنها  اطراف  مناطقو  Guildford  ،Merrylands   ،Auburn   ،Greenacre ،Bankstown  ،Blacktownشامل 

 .ابدی شیمناطق افزا نیدر ا ونی ناسیواکس زانیمهم است که م اریاست. بس

 
  می  یهمکار کینزداز  زندان. ما با خدمات میکن یرا تجربه م این مرض وعیش یدنیدر شمال غرب س  زندان پارکلیما در

  میخواه دو چندان انیکارکنان و زندان یمنیحفظ ا ی در حال گسترش است و ما تالش خود را برا جیبه تدر کردن نی، واکس کنیم

 .کرد

 
 ۵۴ دور یغربنیوساوت ولزدر  یموارد نیهمچن ،یغربنیوساوت ولزدر   دیمورد جد ،Illawarra Shoalhaven LHD  ،

Hunter New England LHD  ،Central Coast LHD  وSouthern NSW LHD شیافزا. ه استوجود داشت  

   .ادامه دارد نیوساوت ولز ییدر مناطق روستا ونی ناسیواکسمیزان 

 
 در تماس  ای دیدارهم  یفیاگر عالئم خفحتی . تشکر می کنیم حاضر شدند شیآزما یبرا روزیکه د ینفر ۱۳۰۰۰۰ بیشتر از از

 . لطفا آزمایش انجام دهید، دیمورد هست  کیبا 

 
  تشکر  نگه داشتن ما محفوظ یبراآنها و تالش  ریپذ بیآس مریضاناز  تیحماصحی جهت از همه کارکنان خط مقدم و کارکنان

 .کندیم جادیما تفاوت ا اقدامات. میکن  تیها حماآن از کردن   نی با واکس  دیو با میمتحد هستدر این مورد همه با هم ما . می کنیم
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