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تحديث التدابير المتعلّقة بكوفيد
أعلنت حكومة نيو ساوث اليوم أنه لن يعود مطلوبا ً من المخالطين اللصيقين ) (close contactsلمصابين بكوفيد19-
الخضوع للعزلة ،بشرط امتثالهم لتوجيهات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز.
ولن تتغير اإلجراءات الخاصة بالمصابين بالفيروس ،أي تبقى فترة العزلة المطلوبة لسبعة أيام موضع التنفيذ بالنسبة إلى
أي شخص يتبيّن بنتيجة "فحص المستض ّد السريع" ) (RATأو تفاعل البلمرة المتسلسل" ) (PCRأنه مصاب بالفيروس.
ابتدا ًء من الساعة  6من مساء الجمعة في  22نيسان/أبريل ،لن يتعيّن على المخالطين اللصيقين (أي المخالطين الذين
ي شخص تعتبره دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز مخالطا ً لصيقاً) الخضوع للعزلة،
يسكنون مع مصاب بالفيروس أو أ ّ
طالما كانوا ال يعانون من أية أعراض ويمتثلون للتوجيهات التالية:
•
•
•
•
•
•

عدم زيارة مرافق رعاية المسنين والمستشفيات ورعاية ذوي اإلعاقة واإلصالحيات (السجون) إال إذا كانت
تنطبق عليهم إعفاءات خاصة؛
ارتداء الك ّمامة في األماكن الداخلية خارج المنزل؛
إجراء فحوصات  RATيوميا ً قبل المخالطة بشكل لصيق مع الناس خارج المنزل ،حيثما يكون ذلك عمليا؛ً
ّ
السن واألشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة طالما كان ذلك ممكناً؛
تجنّب االختالط بكبار
العمل من المنزل حيثما يكون ذلك مالئماً؛
إخطار رب عملهم/مدرستهم أو المعهد الذي يدرسون فيه أنهم مخالطون لصيقون ،وأنه ليس مطلوبا ً منهم
الخضوع للعزلة بشرط االمتثال لما جاء أعاله.

وسوف يتعيّن على المخالطين اللصيقين االمتثال للتوجيهات المذكورة أعاله لمدة  7أيام ابتدا ًء من الوقت الذي تبيّن نتيجة
فحص شخص يسكن معهم أنه مصاب بكوفيد.19-
كذلك سوف يتم وقف العمل بأوامر الصحة العامة التي تتطلب من أفراد القوى العاملة الرئيسيين أن يكونوا ملقّحين ،وسيعتمد
وجوب تلقيحهم على تقييم المخاطر تبعا ً ألنممة الصحة والسالمة المهنية في العمل ،بما يتماشى مع اإلجراءات األخرى.
وتبقى قيد التنفيذ األوامر التي تقتضي من العاملين في مجال رعاية المسنين ورعاية ذوي اإلعاقة أن يكونوا ملقّحين.
وسوف تجرى استشارات مع أصحاب الشأن ذوي الصلة لوضع التفاصيل النهائية في األسابيع المقبلة.
ساسة ،لكن سوف يمل
وتعني هذه التغييرات الغاء شروط اإلعفاءات من العزلة بالنسبة للعاملين في الخدمات المهمة والح ّ
مطلوبا ً من المخالطين اللصيقين االمتثال ألية تدابير سالمة تتعلق بكوفيد 19-وضعها أرباب عملهم في أماكن العمل.
وابتدا ًء من  30نيسان/أبريل  ،2022لن يعود مطلوبا ً من المسافرين غير الملقحين العائدين من الخارج الخضوع للحجر
الصحي في الفنادق ،بل سوف تنطبق عليهم المتطلبات الحالية التي تقضي بقيام المسافرين الملقّحين بالكامل إجراء "فحص
المستض ّد السريع" خالل  24ساعة من وصولهم واالمتثال لتوجيهات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز.
وسوف يتم وقف العمل بعدد الركاب المحدد في المواصالت العامة ،مع اإلبقاء على وجوب ارتداء الك ّمامات في المواصالت
العامة والطائرات واألماكن الداخلية في المطارات وموانئ السفن السياحية.

وبهذا الصدد قال رئيس حكومة والية نيو ساوث ويلز السيد  Dominic Perrottetإن قرار رفع شروط العزلة عن
المخالطين اللصيقين يشمل تغييرات منطقية سوف تتيح لنا متابعة الخروج من هذه الجائحة.
وأضاف السيد " :Perrottetلقد كانت شروط العزلة ضرورية لكن بفضل معدالت التلقيح المرتفعة في واليتنا ،أصبح
بوسعنا إجراء التغييرات التي أعلنّا عنها اليوم.
األمرين من
"وسوف يش ّكل هذا انفراجا ً فوريا ً لعدد كبير من أفراد القوى العاملة وأصحاب المصالح التجارية الذين عانوا
ّ
نقص اليد العاملة ،الضطرار العمال للعزلة بسبب اعتبارهم مخالطين لمصابين بالفيروس في مساكنهم.
تطورت الجائحة ولزم أن تتطور استجابتنا لها ،وهذا مثال آخر على تم ّكننا من انتهاز الفرصة للقيام بالتغييرات
"لقد ّ
الضرورية بشكل آمن وبطريقة محسوبة وموزونة".
وقال وزير الصحة السيد  Brad Hazzardإنه ما يزال على الجميع تو ّخي الحذر لحماية المستضعفين في المجتمع.
وأضاف السيد " :Hazzardإننا ال نزال نمر في الجائحة وبالتالي يمل من واجب كل فرد اتباع القواعد األساسية بما فيها
نمافة اليدين ،وارتداء الك ّمامات عندما يصعب االلتزام بالتباعد االجتماعي ،والبقاء في المنزل في حال وجود أعراض.
ّ
السن".
"واألهم من ذلك أنه إذا كانت لديك أعراض ،عليك عدم زيارة مرفق لرعاية المسنين أو مستشفى أو قريب كبير في
وتم ّشيا ً مع هذه التغييرات تعمل حكومة نيو ساوث ويلز أيضا ً مع المسؤولين الصحيين على وضع إجراءات نهائية للمدارس
قبل بدء الفصل الثاني ،وسوف ينشر المزيد من المعلومات بهذا الصدد في األيام المقبلة.
واستعدادا ً لفصل الشتاء ،سوف تواصل حكومة نيو ساوث ويلز العمل على ضمان توفر حزمات "فحص المستض ّد السريع"
) (RATsللمساعدة على وقاية المستضعفين ،بمن فيهم ذوي اإلعاقة واألطفال والشباب صغار السنً الموجودين في مرافق
رعاية خارج منازل والديهم ،والمستضعفين من أبناء المجتمعات المتنوعة ثقافيا ً ولغويا ً والمجتمعات األبوريجينية.
وسوف َّ
توزع حزمات "فحص المستض ّد السريع" هذه على األفراد ومق ّدمي الخدمات ذات الصلة عن طريق وكاالت
"مجتمعات أقوى" التابعة لـ"دائرة المجتمعات والعدالة".
ّ
المعززة من اللقاح بعد مرور ثالثة شهور على
وبإمكان األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  16عاما ً وما فوق تلقّي الجرعة
ّ
المعززة بواسطة
ي من لقاحات كوفيد .19-يمكنك حجز موعد لتلقّي لقاح كوفيد 19-أو جرعتك
تلقّيهم جرعتهم الثانية من أ ّ
الموقع التالي https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated
ويتوفر المزيد من المعلومات على الموقع nsw.gov.au
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