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 اند، شده کسب محلی صورت به که را ۱۹ - کووید جدید واقعه ۲۶۲ گذشته شب بجه ۸ الی ساعت ۲۴ طی در ویلز سات نیو ایالت 

  اند. بوده اجتماع داخل در بوده، زا عفونت که درحالی آن واقعه ۴۵ اقل حد مجموعه، این از .کرد ثبت

 دهه در نفر ۱ شان، عمر ۶۰ دهه در شان نفر ۳ جمله از که اند داده ازدست را شان های جان گذشته شب درطی نفر ۵ متآسفانه 

 .داشت قرار اش زندگی ۸۰ دهه در هم آن نفر یک و ۷۰

 واکسین دوم دور گرفتن که میشود داده تذکر همه برای AstraZeneca واکسین اول دور شما اگر نیاندازند. تآخیر به را شان 

  بگیرید. وقت واکسین دوم دور گرفتن برای حاال لطفا   اید، گرفته قبل هفته ۴ را تان

 ایالت NSW فایزر دیگر واکسین دوز ۱۸۰۰۰۰ تعداد به (Pfizer) خواهد دریافت فدرال دیگرازحکومت ای دوهفته ظرف در را 

  شد. خواهد فرستاده است نگرانی مایه بیشتر که محلی حکومت منطقه ۸ درنواحی و اطراف مناطق به ها واکسین این کرد.

 برای امروز بجه ۵ ساعت از منطقه این است. شده داده گذارش نیز کاسل نیو /والی هانتر مناطق در ۱۹ – کووید عفونی واقعات 

   آید. می در تعطیل حالت به دیگر هفته یک

 ودابو آرمیدیل منطقه فاضالب در ویروس این نگرانی قابل مقدار دریافت از ها نگرانی Dubbo) and (Armidale دارد. وجود نیز              

  د.نده ( tested get) انجام را وآزمایش رفته آزمایش انجام درمراکز تا میشود خواسته مردم از

 از و شود ردیابی درست مرض انتقال زنجیره تا باشید صادق و نموده درست رویه آنها با گرفت، تماس شما با ردیابی بخش کارمندان اگر 

  بیاید. عمل به جلوگیری بیشتر ابتال

 دارند عمر باالتر یا سال ۱۸ که افراد تمامی آییم. نایل آگست ماه آخر تا واکسین میلیون ۶ تطبیق هدف به میتوانیم نماییم، تالش ههم ما اگر 

Eligibility Vaccine هب میتوانید شما نمایند. صحبت شان واکسین خدمات دهنده ارئه با و گرفته نظر در را واکسین گرفتن قویا   باید

 ,Checkerبه یا ,Doc Hot  سایت ویب به یا  nsw.gov.au بروید. تان محل نزدیکی در موجود  مالقات وقت یافتن خاطر به  

 

  
 

 

 

 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fhow-to-protect-yourself-and-others%2Fclinics&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540497584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2oAZoBFW7gw6vOIKCTpOlVxuR3Es%2BTlTfdWm5zcFCKc%3D&reserved=0
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hotdoc.com.au%2F&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540517496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fw9XWauqm3dNkTEPm%2FbLstttDGH%2FceUpkfDuUlvoVCM%3D&reserved=0

