
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6262يونيو /حزيران 62السبت 
 

تمديد القيود  حول غالديس برجيكليان وجون باريالرو وبراد هازاردبيان من 
 في نيو ساوث ويلز COVID-19المتعلقة بـ 

 
لبقاء ل العمل باألوامر الحالية التوّسع في، سيتم المتجّدد COVID-19لحماية سكان نيو ساوث ويلز من تفشي في مسعًى 
مساًء  2من الساعة  غونغوالساحل األوسط وولون بلو ماومنتنزبما في ذلك  ،جميع أنحاء سيدني الكبرى لتشملفي المنزل 

 .يوليو/تموز 1 الموافقالجمعة  من ليل 22,11 الساعة حتى( يونيو/حزيران 62)اليوم 
 
ي شانت حول المخاطر المتزايدة على كير ةمسؤولي الصحة الدكتور ةمن كبير األخيرةالمشورة الصحية  بموجبف

نز والساحل بما في ذلك بلو ماونت ،المجتمع، سيتم تطبيق أوامر البقاء في المنزل على جميع األشخاص في سيدني الكبرى
 .غونغاألوسط وولون

 
 . ضرورييجب على كل فرد في سيدني الكبرى البقاء في المنزل ما لم يكن ذلك لسبب 

 
 :منزلك ما يلي تبيح لك مغادرةتشمل األسباب التي 

  ّ؛السلع والخدمات األساسية األخرى لشراء ق لشراء الطعام أوالتسو 

  يمكن لألشخاص مغادرة المنزل للحصول على لقاح )الرعاية الطبية أو االحتياجات الرحيمةCOVID-19  إالّ إذا
 ؛(اتصلت اتصااًل قريبًا بشخص مصابشخص كان قد تبيّن أنك 

  ؛أو أقلأشخاص  22في الهواء الطلق في مجموعات من  التمارينممارسة 

 ال يمكنك العمل أو الدراسة من المنزل إذا كان األساسي أو التعليم العمل. 
 

 من مساء 22,11لن يُسمح بحفالت الزفاف اعتباًرا من الساعة كما أنه . لن يُسمح بالرياضة المجتمعية خالل هذه الفترة
 222 بحد أقصى هوستقتصر الجنازات على شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة و. يونيو/حزيران 62يوم األحد 

 .يةالداخلاألماكن شخص، ويجب ارتداء األقنعة في 
 

 :نيو ساوث ويلزباألخرى  المناطقجميع سيتم تطبيق القيود التالية في 

  ( غونغوالساحل األوسط وولون ماومنتنزبلو بما في ذلك )يجب على األشخاص الذين كانوا في منطقة سيدني الكبرى
 .يوًما بعد مغادرتهم سيدني الكبرى 21اتباع أوامر البقاء في المنزل لمدة ذلك التاريخ أو بعد يونيو /حزيران 62في 

 ؛بما في ذلك األطفال -ضيوف  1على زل اسيقتصر عدد زوار المن 

  الخارجية  المناسبات، وفي ل، بما في ذلك أماكن العمكنيةغير الس الداخليةإلزامية في جميع األماكن  الكّماماتستكون
 ؛مةالمنظّ 

  ُالداخلية؛سمح بالشرب أثناء الوقوف في األماكن لن ي 

   ؛بل المصلين في أماكن العبادة الداخليةأو من ق   الداخليةوالجوقات في األماكن  الحاضرينبل لن يُسمح بالغناء من ق 

 فقط يُسمح بالرقص في حفالت الزفاف  إالّ أنهلداخلية أو النوادي الليلية، لن يُسمح بالرقص في أماكن الضيافة ا
 ؛(شخًصا 62 عددها علىيزيد على أالّ )الزفاف ب للمجموعة المعنية مباشرة

  يجب ارتداء ) شخًصا في كل حصة 62 هو وصاالت الجمنازيومحصص الرقص الحّد األقصى لعدد األشخاص في
 ؛(الكّمامات

 بما في ذلك حفالت جميع األماكن الداخلية والخارجيةاعدة الشخص الواحد لكل أربعة أمتار مربعة لقسيُعاد العمل ب ،
 ؛الزفاف والجنازات

 بنسبة  تذاكر يمكن حضورها بموجبالهواء الطلق التي في  سيكون الحّد األقصى لألشخاص الجالسين في المناسبات
 ؛من سعة المكان العادية% 12

 ( Gladys Berejiklian)غالديس برجيكليان 
 (Premier of NSW)رئيسة والية نيو ساوث ويلز 

 

 (John Barilaro)جون بريالرو 
 (Deputy Premier)نائب رئيسة الوالية 

 

 (Brad Hazzard)براد هازارد 
 (Minister for Health and Medical Research)وزير الصحة والبحث الطبي 

 
 

 بيان



 .القيود لحماية سكان نيو ساوث ويلز العمل بمزيد من فرضد في أشرنا دائًما إلى أننا لن نتردّ لقد 
 

 .ا التفّشيبحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات اآلن للتغلب على هذ فإننا، م أن هذا وقت صعب للجميعنتفهّ  وفي حين أننا
 

 .الضروريةلألغراض  إالّ سيدني الكبرى منطقة دخول عدم في نيو ساوث ويلز  الجميعيجب على 
 

 252 243 0416   |رئيسة الحكومة   Sean Berry |: وسائل اإلعالم
| Georgina Kentwell   308 206 0427   |نائب رئيسة الحكومة 

| Nicolette Kormendy   897 064 0429   |الوزير هازارد 
 
 


