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  کسب شده یکه به صورت محلرا  ۱۹- کووید جدید مورد ۲۸۳گذشته شب بجه  ۸الی ساعت  ۲۴طی در نیو ساوت ولزایالت 

 .اندتردد داشته  جامعهدر ه بودت زا عفونحالی که در آن مورد  ۶۴حداقل ثبت کرد.  ،اند

 

  خواهد  یمعرف تمورث یمحل حکومتمنطقه  یت براآگس ۱۷شنبه چهارعصر امروز تا  ۵از ساعت بمانید دستورات در خانه

 شد.

 
 از  یشتریحاصل کنند تا موارد ب نانیاطم قانون تینباشند، بلکه از رعا نیقواناز استثنائات در صدد که  میخواه یما از مردم م

 .میدر جامعه مشاهده نکنرا  ۱۹ -کووید 

 
  فیخف یدر صورت مشاهده حت دیمنطقه با نیدر اافراد  تماماعالم شده است.  رونیدر منطقه بامثبت مورد  کیدر طول شب 

 را انجام دهند. ۱۹ -کووید  شیو آزمافورا خود را منزوی کنند ، یمعال نیتر

 
  یثپنر یمحل حکومته یحومه در ناح ۱۲، ریاخ یجامعه در روزهادرویروس انتقال  شیتوجه به افزابا(Penrith LGA)   در

 یها تیو محدود هستند نگرانیاز مناطق مورد  یبخش شده بودند ییکه قبالً شناسا یمحل حکومت هیناح ۸حال حاضر همراه با 

 Caddens, Claremont Meadows, Colyton,  Erskine عبارتند ازها حومه  نیاست. اشده آنها برقرار در  یشتریب

Park, Kemps Creek, Kingswood, Mount Vernon, North St Marys, Orchard Hills, Oxley Park, St Clair, 

and St Mary’s.  ( سینت ت ر، نومونت ورنون کینگزوود،، کریک ، کمپسپارک نیارسکن، تیکول، کلرمونت میدوز، کادنز

  .(، اورچرد هیلز، اوکسلی پارک، سینت کلییر و سینت مریزمریز

 
 ورزش می توانند  شانخانه  یلومتریک 5تا و به بیرون بروند و خدمات  مواد ریسا ایغذا بخاطر دیفقط باها حومه  نیمردم ا

 یاه تیکامل محدود اتی. جزئدیمجاز باش مندکار کی نکهیمگر ا دیسفر کن گریکار به مناطق د یبرا دیتوان یکنند. شما نم

 .موجود است http://www.nsw.gov.auدر  یاضاف

 
  ً  نیدهد، همچن یرا کاهش م ۱۹ -کووید از یناشو میر شدن و مرگ  یخطر بستر نکرد نیواکس – دیکن نیواکس را خود لطفا

 دهد. یکاهش م تان را زانیبه عزویروس انتقال امکان 

 
  ۱۹- دینفر در خانواده شما به کوو کی. اگر انتقال می کند یگریفرد به فرد دیک از  آسانیبه بسیار ویروساین ی دلتانوع  

طور مناسب خود را از دیگران جدا بو  دیشو شیست که شما زودتر آزماین. مهم اخواهد شدمبتال شود، احتماالً همه به آن مبتال 

 سازید.
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