
  ١٩- همگانی بر اساس موارد کوويد بهداشتتيم  توسطيه هفتگی طالعا

  نوامبر ٢٦بهروز شدە در تاريخ 

  

دسامبر  ٢دولت اعالم کردەاست که هنگامی که دومين تعطيل عمومی در نيمهشب روز چهارشنبه 
  قرار خواهند گرفت. ٢ دستهبندیدر  به پايان ميرسد، برايتن و هوو

  در برايتن و هوو ١٩-جديد کوويد موارد نرخهای تأييد شدە

نوامبر) ما در برايتن و هوو  ٢٥نوامبر (براساس داتای منتشرشدە روز  ٢٠در هفت روز منتهی به 
  داشتهايم. ١٩-مورد تأييد شدە جديد کوويد ٢٦٤جمعا 

  اين رقم:

 روز قبل از آن ٧کمتر بودەاست از ٪ ٥٠ 
  نفر ١٠٠،٠٠٠ای هر بر ٩٠٫٨برابر بودەاست با نرخ هفتگی موارد جديد 
  استنفر  ١٠٠،٠٠٠از  ٢١٨٫٤کمتر بودەاست از نرخ انگلستان، که 
  نفر در  ١٠٠،٠٠٠نفر برای  ١٦٢،٣کمتر از نرخ جنوب شرقی انگلستان بودەاست که

 بودەاست همان فاصله زمانی

  اين ارقام نشانگر چه چيزی هستند

در برايتن و  ١٩-کردەاست، نرخهای کوويدبر اساس داتائی که بهداشت همگانی انگستان اعالم 
  هوو طی هفته گذشته درحال کم شدن بودەاند.

سال به  ٦٠اشخاص  ر همه گروههای سنی بودەايم. نرخ موارد درما شاهد موارد مثبت کمتری د
نفر تخفيف يافتهاست. اين خبر تشويق کنندەاست، اما اين سطح از  ١٠٠،٠٠٠در   ٨٩،٧ باال به رقم

  جای نگرانی است.هم هنوز  ،ميان افراد مسن ماعفونت در 

موارد در نرخهای محلی خود بوديم. اين امر شامل رشد سريع بزرگ ما شاهد يک بی ثباتی  ماه قبل
  در هفته قبل بود، لذا کم نشدن اين هفته ارقام بايد در چنان رابطهای مشاهدە شود.

جديدترين ارقام نشانگر کم شدن انتقال ويروس طی دورە تعطيلی بود. کم شدن تعداد تأييد شدە 
 نماياندنموارد مثبت بيماری نشاندهندە آن است که کوشش اضافی همه ما از آغاز تعطيلی، در 

  است. موثر بودە کوويد در شهرمان توزيع

اطمينان يابيم که از طريق اجرای توصيههای موجود طی آخرين هفته تعطيلی،  نرخ  ما الزم است
  بيماری را پائين نگاه داريم.

  اين مطلب برای برايتن و هوو چه معنائی دارد



  دسامبر همچنان برقرار خواهند بود. ٢تا نصف شب  محدوديتهای دورە تعطيلی

  قرار خواهد گرفت.  ٢تهبندی دسامبر، برايتن و هوو در دس ٢از روز چهارشنبه 

  محدوديتهای جديد شامل موارد زير هم خواهد بود:

 نوادەها در داخل منازل ممنوع استاختالط خا 
  نفر در خارج از منزل جاری خواهد بود ٦مقررات 
  سفرهايتان را محدود کنيدتا جائيکه ممکن است کارهارا در خانه انجام دهيد و 
  ١٠ساعت  محدود بهنهائی  شب تعطيل شدە، درخواست ١١پاب و رستورانها در ساعت 

 خواهد بود شب
 .الکل تنها بمثابه بخشی از غذای اصلی سرو ميشود 
 آرايشگاهها اجازە باز شدن خواهند داشت ،مشاغل خدمات شخصی، برای نمونه 

ردم ما وبسايت شهر برايتن و هوو را بهروز نگاه ميداريم تا مشروح همه محدوديتهارا در اختيار م
  قرار دهيم.

خواستار آنيم که  ،همچنين، برای کمک کردن به ما در جهت کم کردن سرعت پخش شدن ويروس
  :بعمل بياورندرا زير ن اقدامات يهمه ساکن

 ما زندگی ميکند، هرنوع نشانه مربوط به کوويد را تجربه کرديد، ش يا کسی که با ،اگر شما
لطفا خودتان را از ديگران جدا نگاهداريد و حتی اگر تنها يک تب ماليم يا سرفه باشد، 

 بالفاصله درخواست تست بنمائيد
  رهنمودهای مربوط به جدانگاهداشتن خود را دقيقا اجرا نمائيد تا از پخش ويروس در ميان

 کنيدمردم بيشتر، جلوگيری 
  تست و پخش کوويد در شهر، چنانچه از قسمت به منظور انجام ارزيابی و کم کردن سرعت

  ، با آنها همکاری نمائيد. تعقيب  بهداشت ملی کشور با شما تماس گرفتند

 


