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نيو ساوث ويلز تواجه أحدث موجة COVID-19
يُطلب من الجميع في نيو ساوث ويلز التأكد من تلقي كافة لقاحات  COVID-19الخاصة بهم وممارسة السلوكيات اآلمنة من
 COVIDحيث يستمر نمو موجة العدوى الحالية ،التي يقودها المتغيران الفرعيان  Omicron BA.4و.BA.5
هناك مخاوف من زيادة عدد األمراض الخطيرة والوفيات بشكل كبير ما لم يقم المزيد من الناس بالحصول على جرعات اللقاح المعززة
على الفور وممارسة السلوكيات اآلمنة من .COVID
وقال وزير الصحة  Brad Hazzardإن األرقام تظهر أن  56في المائة ( )1232من الوفيات المرتبطة بـ  COVIDهذا العام
كانت ألشخاص تلقوا جرعتين أو أقل.
ومما قاله السيد " : Hazzardنحن في بداية الموجة الثالثة من  Omicronوالتي من المحتمل أن تصل ذروتها في أواخر تموز/يوليو
أو أوائل آب/أغسطس .هذه الزيادة في انتقال العدوى في المجتمع تجلب معها مخاطر متزايدة بشكل كبير لألشخاص الذين لم يتلقوا
كافة اللقاحات الموصى بها لهم.
"إن أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض الخطير أو ما هو أسوأ منه هو الحصول على كافة اللقاحات المتاحة لك".
إذا كنت ملقحا بالكامل ،فستحصل على حماية أكبر بنسبة  65في المائة إلمكانية إدخالك إلى المستشفى أو الوفاة بسبب Omicron
مما لو كنت قد تلقيت جرعتين من اللقاح فقط ،وفقًا لبيانات المركز الوطني ألبحاث التحصين والمراقبة.
وقالت الدكتورة  Kerry Chantكبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إنه باإلضافة إلى حجز موعد لتلقي الجرعة المعززة،
يجب على الناس ممارسة التفكير السليم ولبس كمامة الوجه في األماكن الداخلية العامة ،عندما ال يمكن الحفاظ على التباعد الجسدي.
ومما قالته الدكتورة " :Chantإن كمامات الوجه ،وممارسة نظافة اليدين الصحية ،والبقاء في المنزل عند المرض ،وفحص نفسك
عند ظهور األعراض ،والتباعد الجسدي ،كل هذه إجراءات ليست جديدة علينا.
"ما لم نعمل م ًعا مرة أخرى ،ستضرب هذه الموجة الجديدة المدارس والمؤسسات التجارية بشدة ،تما ًما كما فعلت  BA.1التي أدت
إلى غياب آالف العمال عن أعمالهم".
يتم تذكير كبار السن وذوي الحاالت الصحية األساسية بالتحدث إلى طبيبهم العام أو أخصائي الصحة حول األدوية المضادة للفيروسات
إذا أصيبوا بـ  .COVID-19تعمل مضادات الفيروسات بشكل أفضل عند استخدامها في غضون خمسة أيام من ظهور األعراض.
يوصى بـ جرعات معززة من  COVID-19ألي شخص يبلغ من العمر  16عا ًما أو أكبر ممن تلقوا آخر جرعة من دورة التطعيم
األولية قبل ثالثة أشهر على األقل.
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