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بيان من غالديس برجيكليان وجون باريالرو وبراد هازارد حول تمديد القيود
المتعلقة بـ  COVID-19في نيو ساوث ويلز
ى لحماية سكان نيو ساوث ويلز من تفشي  COVID-19المتجدّد ،سيتم التوسّع في العمل باألوامر الحالية للبقاء
في مسع ً
في المنزل لتشمل جميع أنحاء سيدني الكبرى ،بما في ذلك بلو ماومنتنز والساحل األوسط وولونغونغ من الساعة  2مسا ًء
اليوم ( 62حزيران/يونيو) حتى الساعة  22,11من ليل الجمعة الموافق  1تموز/يوليو.
فبموجب المشورة الصحية األخيرة من كبيرة مسؤولي الصحة الدكتورة كيري شانت حول المخاطر المتزايدة على
المجتمع ،سيتم تطبيق أوامر البقاء في المنزل على جميع األشخاص في سيدني الكبرى ،بما في ذلك بلو ماونتنز والساحل
األوسط وولونغونغ.
يجب على كل فرد في سيدني الكبرى البقاء في المنزل ما لم يكن ذلك لسبب ضروري.
تشمل األسباب التي تبيح لك مغادرة منزلك ما يلي:
التسوق لشراء الطعام أو لشراء السلع والخدمات األساسية األخرى؛

ّ
ّ
 الرعاية الطبية أو االحتياجات الرحيمة (يمكن لألشخاص مغادرة المنزل للحصول على لقاح  COVID-19إال إذا
ً
اتصاال قريبًا بشخص مصاب)؛
كان قد تبيّن أنك شخص اتصلت
 ممارسة التمارين في الهواء الطلق في مجموعات من  22أشخاص أو أقل؛
 العمل األساسي أو التعليم إذا كان ال يمكنك العمل أو الدراسة من المنزل.
اعتبارا من الساعة  22,11من مساء
لن يُسمح بالرياضة المجتمعية خالل هذه الفترة .كما أنه لن يُسمح بحفالت الزفاف
ً
يوم األحد  62حزيران/يونيو .وستقتصر الجنازات على شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة بحد أقصى هو 222
شخص ،ويجب ارتداء األقنعة في األماكن الداخلية.
سيتم تطبيق القيود التالية في جميع المناطق األخرى بنيو ساوث ويلز:
 يجب على األشخاص الذين كانوا في منطقة سيدني الكبرى (بما في ذلك بلو ماومنتنز والساحل األوسط وولونغونغ)
في  62حزيران/يونيو أو بعد ذلك التاريخ اتباع أوامر البقاء في المنزل لمدة  21يو ًما بعد مغادرتهم سيدني الكبرى.
 سيقتصر عدد زوار المنازل على  1ضيوف  -بما في ذلك األطفال؛
 ستكون الك ّمامات إلزامية في جميع األماكن الداخلية غير السكنية ،بما في ذلك أماكن العمل ،وفي المناسبات الخارجية
ّ
المنظمة؛
 لن يُسمح بالشرب أثناء الوقوف في األماكن الداخلية؛
 لن يُسمح بالغناء من قبل الحاضرين والجوقات في األماكن الداخلية أو من قبل المصلين في أماكن العبادة الداخلية؛
 لن يُسمح بالرقص في أماكن الضيافة الداخلية أو النوادي الليلية ،إالّ أنه يُسمح بالرقص في حفالت الزفاف فقط
صا)؛
للمجموعة المعنية مباشرة بالزفاف (على أالّ يزيد عددها على  62شخ ً
صا في كل حصة (يجب ارتداء
 الح ّد األقصى لعدد األشخاص في حصص الرقص وصاالت الجمنازيوم هو  62شخ ً
الك ّمامات)؛
 سيُعاد العمل بقاعدة الشخص الواحد لكل أربعة أمتار مربعة لجميع األماكن الداخلية والخارجية ،بما في ذلك حفالت
الزفاف والجنازات؛
 سيكون الح ّد األقصى لألشخاص الجالسين في المناسبات في الهواء الطلق التي يمكن حضورها بموجب تذاكر بنسبة
 %12من سعة المكان العادية؛

لقد أشرنا دائ ًما إلى أننا لن نتر ّدد في فرض العمل بمزيد من القيود لحماية سكان نيو ساوث ويلز.
وفي حين أننا نتف ّهم أن هذا وقت صعب للجميع ،فإننا بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات اآلن للتغلب على هذا التف ّ
شي.
يجب على الجميع في نيو ساوث ويلز عدم دخول منطقة سيدني الكبرى إالّ لألغراض الضرورية.
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