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  کسب شده  یکه به صورت محلرا   ۱۹ - کووید  جدید  مورد  ۲۹۱گذشته  شب  بجه   ۸الی  ساعت    ۲۴طی  در  نیو ساوت ولزایالت  

 .اندتردد داشته    جامعهدر  ه  بودت زا عفونحالی که  در  آن مورد    ۵۰حداقل  ثبت کرد.   ،اند

 

   که در خانه    میخواه  ی. از همه ممیاز موارد باش  یشتریشاهد تعداد باست  ممکن    ندهیآ  یدر روزهاکه  کنیم    پیش بینی میما

 بمانند.  محفوظبمانند و 

 

   ،هایریتعداد مرگ و م.  ه استباختجان  ۱۹  -کووید  اثر  در  از سیدنی جنوب غربی    عمر خود  ۶۰  ۀدهدر  یک زن  متأسفانه  

 نفر است.  ۲۲در حال حاضر  یکنون  وعیدر طول ش  مرض کوویداز   یناش

 
  کارگر مجاز کار  یک  به عنوان    می خواهیداگر   دیداشته باش  ادی. لطفاً به  میکار هست  های در محلویروس  ما شاهد ادامه انتقال

 .دیریفاصله بگاز همکاران خود  جایی که امکان دارد  و تا    پوشیدماسک ب  دیبا  شهی، همدیکن

 
 مورد نظر  یمحل  حکومتدر مناطق  شما  . اگر میهستشاهد   مراقبت اطفالدر مراکز  را  ویروس    وعیشی از  تعداد  نیما همچن  

 .دیبفرست مراقبت طفلمرکز  آنها را به  ،  داشته باشیددر خانه  اطفال را   دیتوان  یکه نم  ی، فقط در صورتدیکن  یم  یزندگ

 
 ۸۴۰۰۰  آزادانه    میتوان یم  شتریبما  شوند،    نیافراد واکساز    یشتریب  قدر تعدادکردند. هر  افتیدر  نیروز چهارشنبه واکس  نفر

یافتن    برای  Hot Docاز   ابروید ی  Vaccine Eligibility Checkerد و به  شونن  یواکس  دیسال به باال با  ۱۸. افراد میکن  یزندگ

 استفاده کنید.    در نزدیکی تان   موجود مالقاتوقت 

 
   مناطق  را دارد. افراد در آن  شیافزا  نیشتریب۱۹  -کووید  است که موارد    ییتاون جا  بانکس  -یکانتربر  یمحل  حکومتمنطقه

ار  همه افراد ک  حاصل شود که  نانیاطمدرآنجا افزایش خواهد یافت تا   سیلوحضور پ  .کامل باشند  هشدار باش  به حالت  دیبا

 .دهند  یانجام م  یدرست

 

   ست،آگ  ۹از روز دوشنبه concern of LGAs 8 the from students ( مورد نظر  یمحل  حکومتمناطق    ۸شاگردان از)  

  یلیمیا  شاگردانکنند.    افتیدر  (ودوس بنک ارینا)ک  Qudos Bank Arenaنیرا در مرکز واکس  فایزر  نیتوانند واکس  یم

 .دهد  یم  حیرا توضگرفتن برای واکسین  نوبت    چگونگیکه  خواهند کرد    افتیدر

 
 
 

 

 

NSW HEALTH 

COVID-19 Key Points – Friday 6 August 2021 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-vaccine.healthdirect.gov.au%2Feligibilit&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540517496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=32IjHU6DP7MiS5vjTm%2F5w7lRm1GWa8lCm32K221TkjE%3D&reserved=0
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
https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/hsc-exam-advice/hsc-student-vaccinations-within-identified-lgas

