
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022شباط/فبراير  17الخميس، 
 

 19-تحديث حكومة نيو ساوث ويلز للتدابير المتعلقة بكوفيد

تنفيذ استجابة مدروسة الوالية  مواصلةلقيود مع لتخفيف ا ومرن قررت حكومة نيو ساوث ويلز العمل بنهج مرحلي
 . 19-للتحّكم بكوفيد

 
 ، تُجرى التعديالت التالية على التدابير الحالية: 2022شباط/فبراير  18ابتداًء من يوم الجمعة في 

 

 كل مترين مربّعين في مرافق الضيافة(؛ ب)سابقاً شخص واحد  إلغاء حدود الطاقة االستيعابية

 يتوجب استخدام الـQR  لتسجيل الدخول فقط إلى النوادي الليلية وإلى جميع المهرجانات الموسيقية التي

شخص. وباستطاعة المستشفيات ومرافق رعاية المسنين والمعاقين استخدام  1000يحضرها أكثر من 

أنظمتها الحالية لتسجيل الزائرين؛ 

 ،الرقص والغناء  مجدداً  يمكن ، حيثما عدا المهرجانات الموسيقية يُسمح بالغناء والرقص في جميع المرافق

شباط/فبراير؛  25ابتداًء من فيها 

  العمل.  أربابإلى  ا الشأنذهالقرار ب يُعاد أخذوبالعمل من المنزل  التوصيةتتغير

 
 :  كما يلي تدابيرعلى ال تعديالتتُجرى ، 2022شباط/فبراير  25ابتداًء من يوم الجمعة في و

 

  ارتداء الكمامات فقط في المواصالت العامة والطائرات واألماكن الداخلية في المطارات يُفرض

)السجون( والمهرجانات  المرافق اإلصالحيةو مرافق ذوي اإلعاقةوالمستشفيات ومرافق رعاية المسنين و

شخص؛  1000الموسيقية الداخلية التي يحضرها أكثر من 

 الحفاظ على التباعد لمسافة  فيها يتعذر على من يتواجدكمامات في األماكن الداخلية حيث يُنصح بارتداء ال

ً لوجه مع الزبائن موظفي البيع بالتجزئةولمأمونة عن اآلخرين   لمستضعفينا لحماية الذين يتعاملون وجها

 لدخول هذه المرافق والحصول على خدماتها؛ الذين يضطرون المعّرضين لخطر اإلصابة بالفيروس

 الموظفون الذين أن يرتدي فيها  يناسباألماكن التي قد الة تعود لحكومة الوالية سوف تراجع كل وك

والعمل على تطبيق ذلك حسبما تقتضيه الضرورة؛ وكذلك كماماتيتعاملون وجهاً لوجه مع الزبائن 

 شخص،  20000المهرجانات الموسيقية البالغ  به فياألشخاص المسموح لعدد الحد األقصى ب توقّف العملي

التي متطلبات التلقيح سارية المفعول للمهرجانات الموسيقية الداخلية  بقىناء والرقص. وتويُسمح بالغ

تلقّوا جرعتين  أن يكونوا قد حضور هذه المهرجاناتيتوّجب على حيث شخص،  1000يحضرها أكثر من 

   على األقل.19-من لقاح كوفيد

 
Dominic Perrottet 
Premier of New South Wales 

Paul Toole 
Deputy Premier, Minister for Regional New South Wales and 
Minister for Police 

Brad Hazzard 
Minister for Health 

 بيان صحفي



أيام ابتداًء من  7يوماً إلى  14ملّقحين من وسوف يُخفَّض عدد أيام الحجر الصحي للمسافرين العائدين غير الهذا 
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دخول المستشفيات وتواجد المرضى في وحدات العناية الفائقة وتجاوز نسبة متلقّي الجرعة  معدالتومع تراجع 

جميع في  العاجلةبالمائة بدأت العودة المرحلية إلجراء العمليات الجراحية االختيارية غير  50المعّززة عتبة الـ
 آذار/مارس.   وشباط/فبراير  خالل هذه العمليات عدد يُرفعوف وسالمستشفيات الحكومية في نيو ساوث ويلز 

 
تبنّي نهج مرن  تواصلإن حكومة نيو ساوث ويلز  Dominic Perrottetوقال رئيس حكومة الوالية السيد 

 ومدروس لحماية المجتمع ونظامنا الصحي. 

 
فيات المرضى في المستش معدالتتراجع مع و ؛قيود لفترة أطول مما يلزمفرض  االستمرار فيوأضاف: "ال نريد 

 ." معقولةحان الوقت اآلن إلجراء تغييرات وفي وحدات العناية الفائقة 

 
نحرص على الحفاظ على سالمة الناس وعلى الخروج من الجائحة  مسيرة في الوقت الذي نتابع فيه"وقال: 
   ".وبأقصى قدر من السالمةبيعتها بأسرع وقت ممكن بوظائفهم كي تعود الحياة إلى ط هماحتفاظ

 
تحّمل في الخطوط األمامية بدور رائع في حماية المجتمع ونطلب من الجميع  العاملون "لقد قام موظفو الصحة

الحفاظ على سالمتهم وسالمة عائالتهم  علىلناحية تلقّي الجرعة المعّززة التي تساعد  بواجبهموالقيام مسؤولياتهم 
 ع."وأبناء المجتم

 
إن حكومة نيو ساوث ويلز عملت جاهدةً إليجاد التوازن  Paul Tooleوقال نائب رئيس حكومة الوالية السيد 

 الصحيح بين إعادة فتح الوالية والحفاظ على سالمة الجميع. 
 

 هاالحريات اإلضافية التي نعلن عنتعتبر و، إليها بعودة الزائرينالمجتمعات اإلقليمية  بحرارة وأضاف: "لقد رّحبت
ً مكسباليوم    ."إليهما وصلنا لتحقيق لكل من قام بواجبه  اً كبير ا

 
ستتمكن من إعادة إحياء الحفالت التي  إنعاش مجتمعاتنا اإلقليميةاالستجابة المدروسة  ههذ ّددتجسوف "

 أكبر من أي وقت مضى."   شكلوغيرها من االحتفاالت الضخمة بالريفية والمهرجانات 

 
 مواجهةفي دوره  فرد بلعبكل  إلى قيام احتاجت واليتنالقد : Brad Hazzardحة السيد وقال وزير الص
 .  أمامناوضعها  فيتواصل الجائحة سالتحديات التي 

 
على  هذه التغييرات تساعدناسوف ، 19-مرحلة المرض المستوطن لجائحة كوفيد اقترابنا اآلن من"مع  أضاف:و

 الحذر."   توّخي االستمرار فيجميعاً  واجبنايظل من  ، علماً أنهاتنا القديمةالمزيد من حي استرجاع

 
وقاية نفسك ووقاية عائلتك عن طريق اللقاح لتجنُّب اإلصابة بالفيروس هو  ال يزال الحّل األفضل"وختم قائالً: 

  والمجتمع ككل."
 

زة بعد مرور ثالثة شهور على تلق 16باستطاعة األشخاص بسّن  ّ يّهم جرعتهم عاماً وما فوق تلقّي جرعتهم المعز 
زة الجرعةأو  19-لتلقي لقاح كوفيد اً حجز موعد ك. يمكن19-لقاح من لقاحات كوفيد الثانية من أيّ  على منه  المعّز 

  الموقع اإللكتروني
www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get- vaccinated 

 
 

  nsw.gov.au روني التالي:يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتو
 

 501 748 0438| مكتب رئيس حكومة الوالية |  Ian Paterson لالتصاالت اإلعالمية:
Ella Smith   | 348 745 0428ب رئيس حكومة الوالية | نائمكتب 

Julie Garvey   مكتب الوزير |Hazzard  |0448 569 746 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=GRs3YMGfL4sdMCKLCVrPdBoRiws319mwl1URm0WSNGM%3D&amp;reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=GRs3YMGfL4sdMCKLCVrPdBoRiws319mwl1URm0WSNGM%3D&amp;reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2F&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=cHd9HQbodqHu4UEZau4LMfLqTwoey68qZPED%2FtLch%2Bc%3D&amp;reserved=0

