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تحديث حكومة نيو ساوث ويلز للتدابير المتعلقة بكوفيد19-
قررت حكومة نيو ساوث ويلز العمل بنهج مرحلي ومرن لتخفيف القيود مع مواصلة الوالية تنفيذ استجابة مدروسة
للتح ّكم بكوفيد.19-
ابتدا ًء من يوم الجمعة في  18شباط/فبراير  ،2022تُجرى التعديالت التالية على التدابير الحالية:
إلغاء حدود الطاقة االستيعابية (سابقا ً شخص واحد بكل مترين مربّعين في مرافق الضيافة)؛ 
يتوجب استخدام الـ QRلتسجيل الدخول فقط إلى النوادي الليلية وإلى جميع المهرجانات الموسيقية التي
يحضرها أكثر من  1000شخص .وباستطاعة المستشفيات ومرافق رعاية المسنين والمعاقين استخدام
أنظمتها الحالية لتسجيل الزائرين؛ 
يُسمح بالغناء والرقص في جميع المرافق ،ما عدا المهرجانات الموسيقية ،حيث يمكن مجددا ً الرقص والغناء
فيها ابتدا ًء من  25شباط/فبراير؛ 
تتغير التوصية بالعمل من المنزل ويُعاد أخذ القرار بهذا الشأن إلى أرباب العمل .







وابتدا ًء من يوم الجمعة في  25شباط/فبراير  ،2022تُجرى تعديالت على التدابير كما يلي:








يُفرض ارتداء الكمامات فقط في المواصالت العامة والطائرات واألماكن الداخلية في المطارات
والمستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومرافق ذوي اإلعاقة والمرافق اإلصالحية (السجون) والمهرجانات
الموسيقية الداخلية التي يحضرها أكثر من  1000شخص؛ 
يُنصح بارتداء الكمامات في األماكن الداخلية حيث يتعذر على من يتواجد فيها الحفاظ على التباعد لمسافة
مأمونة عن اآلخرين ولموظفي البيع بالتجزئة الذين يتعاملون وجها ً لوجه مع الزبائن لحماية المستضعفين
المعرضين لخطر اإلصابة بالفيروس الذين يضطرون لدخول هذه المرافق والحصول على خدماتها؛ 
ّ
سوف تراجع كل وكالة تعود لحكومة الوالية األماكن التي قد يناسب أن يرتدي فيها الموظفون الذين
يتعاملون وجها ً لوجه مع الزبائن كمامات والعمل على تطبيق ذلك حسبما تقتضيه الضرورة؛ وكذلك 
يتوقّف العمل بالحد األقصى لعدد األشخاص المسموح به في المهرجانات الموسيقية البالغ  20000شخص،
ويُسمح بالغناء والرقص .وتبقى متطلبات التلقيح سارية المفعول للمهرجانات الموسيقية الداخلية التي
يحضرها أكثر من  1000شخص ،حيث يتوجّب على حضور هذه المهرجانات أن يكونوا قد تلقّوا جرعتين
من لقاح كوفيد19-على األقل .

هذا وسوف يُخفَّض عدد أيام الحجر الصحي للمسافرين العائدين غير المل ّقحين من  14يوما ً إلى  7أيام ابتدا ًء من
 21شباط/فبراير.
ومع تراجع معدالت دخول المستشفيات وتواجد المرضى في وحدات العناية الفائقة وتجاوز نسبة متلقّي الجرعة
ّ
المعززة عتبة الـ 50بالمائة بدأت العودة المرحلية إلجراء العمليات الجراحية االختيارية غير العاجلة في جميع
المستشفيات الحكومية في نيو ساوث ويلز وسوف يُرفع عدد هذه العمليات خالل شباط/فبراير وآذار/مارس.
وقال رئيس حكومة الوالية السيد  Dominic Perrottetإن حكومة نيو ساوث ويلز تواصل تبنّي نهج مرن
ومدروس لحماية المجتمع ونظامنا الصحي.
وأضاف" :ال نريد االستمرار في فرض قيود لفترة أطول مما يلزم؛ ومع تراجع معدالت المرضى في المستشفيات
وفي وحدات العناية الفائقة حان الوقت اآلن إلجراء تغييرات معقولة".
وقال" :في الوقت الذي نتابع فيه مسيرة الخروج من الجائحة نحرص على الحفاظ على سالمة الناس وعلى
احتفاظهم بوظائفهم كي تعود الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن وبأقصى قدر من السالمة".
"لقد قام موظفو الصحة العاملون في الخطوط األمامية بدور رائع في حماية المجتمع ونطلب من الجميع تح ّمل
ّ
المعززة التي تساعد على الحفاظ على سالمتهم وسالمة عائالتهم
مسؤولياتهم والقيام بواجبهم لناحية تلقّي الجرعة
وأبناء المجتمع".
وقال نائب رئيس حكومة الوالية السيد  Paul Tooleإن حكومة نيو ساوث ويلز عملت جاهدةً إليجاد التوازن
الصحيح بين إعادة فتح الوالية والحفاظ على سالمة الجميع.
وأضاف" :لقد رحّبت بحرارة المجتمعات اإلقليمية بعودة الزائرين إليها ،وتعتبر الحريات اإلضافية التي نعلن عنها
اليوم مكسبا ً كبيرا ً لكل من قام بواجبه لتحقيق ما وصلنا إليه".
"سوف تجدّد هذه االستجابة المدروسة إنعاش مجتمعاتنا اإلقليمية التي ستتمكن من إعادة إحياء الحفالت
والمهرجانات الريفية وغيرها من االحتفاالت الضخمة بشكل أكبر من أي وقت مضى".
وقال وزير الصحة السيد  :Brad Hazzardلقد احتاجت واليتنا إلى قيام كل فرد بلعب دوره في مواجهة
التحديات التي ستواصل الجائحة في وضعها أمامنا.
وأضاف" :مع اقترابنا اآلن من مرحلة المرض المستوطن لجائحة كوفيد ،19-سوف تساعدنا هذه التغييرات على
استرجاع المزيد من حياتنا القديمة ،علما ً أنه يظل من واجبنا جميعا ً االستمرار في تو ّخي الحذر".
وختم قائالً" :ال يزال الح ّل األفضل هو تج ُّنب اإلصابة بالفيروس عن طريق اللقاح لوقاية نفسك ووقاية عائلتك
والمجتمع ككل".
ّ
باستطاعة األشخاص ّ
المعززة بعد مرور ثالثة شهور على تلقيّهم جرعتهم
بسن  16عاما ً وما فوق تلقّي جرعتهم
ً
ّ
المعززة منه على
ي لقاح من لقاحات كوفيد .19-يمكنك حجز موعدا لتلقي لقاح كوفيد 19-أو الجرعة
الثانية من أ ّ
الموقع اإللكتروني
www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get- vaccinated
ويتوفر المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني التاليnsw.gov.au :
لالتصاالت اإلعالمية | Ian Paterson :مكتب رئيس حكومة الوالية | 0438 748 501
 | Ella Smithمكتب نائب رئيس حكومة الوالية | 0428 745 348
 | Julie Garveyمكتب الوزير 0448 569 746 | Hazzard

