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  از  کرد.  ثبت  ،شده  کسب یمحل  صورت  به که را ۱۹ -  کووید  جدید  مورد  ۱۷۷ گذشته  شب  بجه ۸ الی ساعت  ۲۴ طی در  ولز ساوت  نیو ▪

   اند. بوده اجتماع داخل در  بوده  ساری که  حال   در مورد ۴۶ حداقل اینها  جمله

  ( شب نیمه  ۱۲:۰۱ ساعت اگست  ۲۸ شنبه، الی ) گری د  هفته چهار  یبرا ماندن درخانه  یفعل  دستور ،ونی ناسی واکس نیی پا زانی م به توجه  با ▪

  برقرار Shellharbour و  Coast Central ،  Mountains Blue ،  Wollongong شمول  به  بزرگ  یدن ی س  سراسر در

 . بود  خواهد

 
 . دی کن  یم یزندگ  است نگرانی قابل  که  ۀ منطق در  اگر خصوصا   ،دی بزن  نی واکس وقت  اسرع در  ا  لطف ،دی ا نشده  نی واکس اگر ▪

 
  ای  خود   (LGA)  یمحل حکومت منطقه  به محدود  را  خود دی خر دی با هستند بزرگ  یدن ی س  در که  یکسان  ( جوالی  ۲۸) امشب   شب مهی ن  از ▪

  در  یمحل صورت  به ضرورت  مورد اقالم نکهی ا مگر دهند، انجام  خانه  از  ی لومتری ک ۱۰ محدوده در  ،شان  LGA از خارج صورت  در

 د. ن نباش دسترس

 : نگرانی قابل یمحل حکومت مناطق  یبرا خاص های توصیه

  مناطق به River Georges  و  Parramatta، Campbelltown  یمحل  حکومت  مناطق ( جوالی  ۲۸) امشب   شب مهی ن  از ▪

  به  Cumberland و  Bankstown-Canterbury ،  Fairfield،  Liverpool ، Blacktown شدۀ اعالن قبل   از ی محل حکومت 

  را  خود LGA وانندت  ی م محلی(  حکومت  )مناطق   LGA  هشت  نی ا در مجاز کنانکار فقط  شوند.  یم  اضافه  ینگران  قابل   مناطق عنوان

                                                                                                                                             کنند.  ترک کار یبرا

Government NSW | workers Authorised 

 

  بار  کی  روز  سه هر دی با Bankstown-Canterbury محلی حکومت   مناطق از  زمجا کارکنان هی کل ،جوالی ۳۱ شنبه،  روز از ▪

 کنند.  ترک کار ی برا را  شان LGA بتوانند تا دهند  انجام شی آزما

 
  صحی  کنندگان مراقبت  عنوان به مناطق  نی ا از  خارج   در اما کنند یم ی زندگ Cumberland و Fairfield یها LGA در  که  ی افراد ▪

  و  آشپزها ،کاری پاک کارکنان مانند سالمندان، از مراقبت ای  صحت   یبرا یبان ی پشت  خدمات   جمله )از  کنند  یم کار سالمندان  از مراقبت ای 

 باشند.  داشته  خود  LGA از  خارج   در  کار اجازۀ  تا شوند   شی آزما دی با بار  کی  روز   سه  هر (یت ی من ا خدمات دهندگان ارائه

 
  شان  ایشآزم نی اول دی با امروز از مربوطه کنانکار ،اما  بود. خواهد اجرا قابل  جوالی  ۳۱ شنبه،  روز از  ینظارت  شی آزما الزامات نی ا ▪

 دهند.  انجام را

 :جوالی ۳۱ ، شنبه شب نیمه ۱۲:۰۱ ساعت از

  مترمربع. 4 در نفر  کی  قانون  بر مشروط  شد،  خواهد باز مجددا   محل(  در نی ساکن  )بدون شده ن  اشغال ی ها طی مح در ساز  و  ساخت کار ▪

  .شد  خواهد  اعمال  شدت   به ها برنامه ازاین متابعت و  باشند کووید یمن ی ا ی ها برنامه ی دارا دی با ساز و  ساخت  خطر کم  یها  محل نی ا

,Canterbury River, Georges Campbelltown, Parramatta-محلی حکومت مناطق  در ا سازه و  ساخت 

 Blacktown Liverpool, Fairfield Bankstown و Cumberland  كارگران به نیز و  شود  ینم گرفته  سر  از  

 كنند. ترك  كار ی برا را مناطق نی ا  كه  شود  ی نم داده اجازه  یساختمان 

 

  ی ری سرگ از  به  مجاز زی ن  باشند ساکنان  با تماس بدون  کردن کار  به قادر  که کاری  پاک کارکنان جمله  از ،(Trades)  حرفه  اهل افراد ▪

  ادامۀ اجازۀ نباشد، ممکن تماس بدون کار ترتیبات اگر (. باشند خارج   در نفر پنج و  داخل  در نفر  دو  از ترشی ب  نباید)  هستند شان کار

Parmatatta،  lltownCampbe ،  River Georges ، -Canterbury محلی حکومت  مناطق در  کار نی ا به  . شود نمی کارداده

 Bankstown،  Fairfield،  Liverpool، Blacktown  و Cumberland  به مجاز کارکنان نی همچن  و  شود  نمی  داده اجازه  

 .ستندی ن  کار  یبرا  مناطق نی ا ترک

 

 

                                        ولز ساوت نیو صحت                           

 ۲۰۲۱ یجوال ۲۸ چهارشنبه - ۱۹ - کووید کلیدی کاتن        

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers
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   دارند اجازه  کنند یم یزندگ  تنها که یافراد  آن  اساس به  که  شد  خواهد یمعرف زی ن  (bubble singles)  هامجرد حباب  برنامه کی  ▪

  ق مناط در  افراد   یبرا کند.  دار ی د وی با همراهی، برای بتواند  شخص  آن تا کنند مشخص  را شان  دوست ای  خانواده ی اعضا از یکی 

  ،Parramatta،   Campbelltown،  Georges River ،  Bankstown-Canterbury،  Fairfield  محلی  حکومت 

 Liverpool، Blacktown و  Cumberland شود.  ی م اعمال ها ت ی محدود 

 


