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عاماً  39و 16 بين أعمارهم تتراوح للذينألف جرعة من لَقاح فايزر  500أكثر من 

 في مناطق الحكومات )البلديات( المحلية المصنّفة مثار قلق
 

ً ويعيشون في المناطق الحكومية المحلية الـ 39و 16تتراوح أعمارهم بين  َمنيُعطى سوف   Local 12) 12عاما
 Government Areas (LGA)عة بلحصول على لقاح فايزر في عدد من العيادات التااألولوية في ا ( المصنّفة مثار قلق

 لوزارة الصحة في نيو ساوث ويلز بدًءا من الغد )الخميس(.  

 
جرعة اإلضافية التي  530000عطاء الـإل إمكاناتهاوقد عّززت عيادات التلقيح التابعة لوزارة الصحة في نيو ساوث ويلز 

 ذات األولوية خالل األسبوعين ونصف القادمة.  متها حكومة الكمنولث إلى هذه الفئةقدّ 
 

األشخاص في هذه الفئة العمرية من  اآلالف : "نعلم أن مئاتSusan Pearceوزارة الصحة، السيدة  وكيلةوقالت نائب 
  أخذ اللقاح." بعد، وهذه فرصة ممتازة لهم لإلقدام على المناطق المذكورة لم يتلقوا اللقاح  في

 
خطير والوفاة ويقلّل من احتمال التقاط العدوى ونقل  حين، حتى بجرعة واحدة، يحمي من اإلصابة بمرضلقّ إن زيادة عدد الم

 الفيروس لآلخرين.   

 
انتقال العدوى انخفض احتمال  إذبعد التلقيح،  COVID-19 انتقالاألدلة السريرية حصول انخفاض كبير في ن من تبيّ قد و

 بالمائة بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع من التلقيح.  50حوالي  بين سكان المنازل

 
 إذا أصبت به.  COVID-19بالمائة من دخول المستشفى والموت بسبب  90يمنحك وقاية بنسبة  COVID-19لقاح إن 

 
لصحية المناطق ا لعاملين فيكافة اوأتوجه بالشكر لتنا لتلقيح أبناء المجتمع ا: "إننا نسعى بكل طاقPearceوقالت السيدة 

 "الجبارة. مالمحلية التابعة للوزارة على جهوده

 
من صباح اليوم )األربعاء( في العيادات  9بدًءا من الساعة  nsw.gov.au اإللكتروني يمكن حجز موعد للتلقيح على الموقع

 المذكورة أدناه. الحجز ضروري ويجب حجز موعد للجرعتين في العيادة ذاتها:  

 Bankstown Vaccination clinic )عيادة بانكستاون للتلقيح( 
Bankstown PCYC, Cnr French Ave &, Meredith St 

 Bayside Vaccination Clinic )عيادة بايسايد للتلقيح( 
Novotel Brighton-Le-Sands, Cnr Grand Pde and, Princess St 

 Liverpool Vaccination clinic )عيادة ليفربول للتلقيح( 
Ngara Education Centre, (via Governor Macquarie Drive), 52 Scrivener 

St , Warwick Farm 

 NSW Health Vaccination Centre, Sydney Olympic Park  مركز وزارة الصحة في نيو( 

 (سدني أولمبيك باركويلز للتلقيح، ساوث 
1 Figtree Drive, Sydney Olympic Park 
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 Prairiewood Vaccination clinic )عيادة براريوود للتلقيح( 
Prairiewood Youth and Community Centre 194-222 Restwell Rd 

Prairiewood 

 Penrith Vaccination Clinic )عيادة بنريث للتلقيح( 
Penrith Panthers Rugby League Club, 123 Mulgoa Rd, Penrith 

 Qudos Bank Arena NSW Health Vaccination Centre  التابع ك أرينا كيودوس بن)مركز 

 الصحة في نيو ساوث ويلز للتلقيح( لوزارة 
19 Edwin Flack Ave, Sydney Olympic Park 

 Sonic Healthcare Vaccination Clinic, Hurstville  هرستفيل للتلقيح()عيادة سونيك للرعاية الصحية في 
Hurstville Aquatic Leisure Centre, King Georges Rd &, Forest Rd, 

Hurstville 

 Sonic Healthcare Vaccination Clinic, Sydney CBD  عيادة سونيك للرعاية الصحية في( 

 وسط سدني التجاري للتلقيح(
175 Pitt Street Sydney 

 South Western Sydney Vaccination Centre )مركز جنوب غرب سدني للتلقيح( 
Glenquarie Town Centre, Corner Victoria Rd and Brooks Street, 

Macquarie Fields 
 

ً ويعيشون في مناطق البلديات الـ 39و 16يتأهل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  جز: التالية إلجراء ح 12عاما
ث، بانكستاون، كامبلتاون، فيرفيلد، جورجز ريفر، ليفربول، باراماتا، بنري-بايسايد، بالكتاون، بيروود، كامبلتاون، كنتربري

 وستراثفيلد.
 

ً  شار إلىيُ و خالل حاً لقا 36817بلغ  COVID-19من لقاحات  أن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز أعطت عدداً قياسيا
ً في مركز سدني أولمبيك بارك  9767 من ضمنهاآب/أغسطس،  16ساعة حتى الثامنة من مساء اإلثنين في  24 لقاحا

 للتلقيح. 
 

لقاحاً  1,896,563 تشمللقاحاً،  5,237,678ووصل عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها في نيو ساوث ويلز حتى اآلن 
آب/أغسطس  16من مساء اإلثنين في  8ساوث ويلز حتى الساعة  في مراكز وعيادات وزارة الصحة في نيوعطي أُ 
ليل األحد  قبل منتصف 11,59حتى الساعة  أخرىوخدمات صحية من جانب األطباء العامين أعطي لقاحاً  3,341,115و

 . 2021آب/أغسطس  15في 
 

 ح عبر هذا البرنامج. للتلقيحجز موعد عاماً  39و 16أعمارهم بين  تتراوحألشخاص الذين ال هذا وليس باستطاعة ا
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