
 
 ١٩-بیانیە هفتگی تیم بهداشت همگانی بر اساس موارد کووید

 
 ٢٠٢٠دسامبر   ١٧
 

باقی    هشیاری سطح باال-٢ردە امروز بازبینی ردەهای ملی تأیید نمود کە برایتون و هوو همچنان در 
 خواهند ماند. 

   
ن و  و دسامبر(، ما در برایت ١٦دسامبر )براساس داتای منتشر شدە در روز   ١١روز منتهی بە   ٧در 

 یم.  ەا داشت ١٩-مورد تأیید شدە جدید کووید  ٢٨٣هوو  
 
 زیر:  شرحب

 
 بیشتر ازهفتە پیش بود   ،از ساکنان نفر  ١٠٠،٠٠٠٪ در  ٦١میزان  •

 نفر از ساکنان   ١٠٠.٠٠٠در   ٩٧.٣برابر بود با میزان هفتگی موارد جدید   •

از میزان جنوب شرقی  نفر و   ١٠٠.٠٠٠در   ١٩٦.٣ برابر با کە  از میزان انگلستان بود کمتر   •

 بود  نفر   ١٠٠.٠٠٠در   ٢٣٠.٢کشور کە  

 این موارد مربوط بە کجا هستند؟ 
 

 در میان همە گروههای سنی داخل شهر، افزایش داشت.   ١٩-طی هفتە پیش، موارد تأیید شدە کووید 
 

.  ما از راه داتای اطالعاتمان میدانیم کە در روزهای آیندە، شمار مبتالیان بشدت افزایش خواهد داشت 
فاصلە شش روز  انتظار داشتیم موارد ابتال در چاپ شد، دسامبر   ١٤تاریخ  وقتی داتای منتهی بە 

 دوبرابر شود. 
 

  ٦٠میان گروه سنی + نفر در ١٠٠،٠٠٠٪ درصد ٩١.٦٪ تا  ٥٢ دستکم  این میزان شامل افزایش 
 است.  ترکم  هنوز هم از میزان جنوب شرقی کشور و انگستانگرچە   است 

 
 این مطلب برای شهر ما بە چە معنی است؟ 

 
در  خالی از ارزش نیست، ولی تعجب هم نباید کرد اگر پس از کم شدن قابل توجە میزان عفونتهایمان 

،  مشاهدە کردەایمتعطیلی کارها، اکنون دوبارە شاهد آغاز افزایش آن باشیم. تغییرات محلی کە  نتیجە 
 بسیار سریع هستند. 

 
اکنون نواحی سمت شرقی شهر،   و   میزان موارد در لندن و جنوب شرقی کشورهم افزایش داشتەاند 

در   کنت و قسمتهائی از ساسکس شرقی جزو مناطقی از کشورند کە باالترین میزان بیماریهمچنین 
در بخشهای دیگر    ،این مناطقآمار در  عظیمافزایش  اکنون را دارند. ما نگران آن هستیم کە  کشور

 خود را ادامە دهند.  یش فزایندەافزاآنها هم  ،شدەجنوب شرقی کشور و برایتون و هوو هم دیدە 
 
 
 



کووید در اینجا، آنگونە کە در   گستردە ما باید هرآنچە از دستمان برمیآید انجام دهیم تا از پخش 
بر روی عملکرد    ١٩-کووید  ان بیمارکشورهای همجوار هست، جلوگیری بعمل آوریم. افزایش شمار 

 تأثیر خواهد گذاشت.   کشور  در همە جنوب شرقی سازمان بهداشت ملی یعنی ان اچ اس
ماه ئاپریل گذشتە تا  در بیمارستانهای ان اچ اس در کل منطقە، از اواخر  ١٩شمار بیماران کووید  

    .کنون در باالترین میزان بودە، و در برخی منناطق بسرعت حال افزایش است 

 
 این مطلب برای کریسمس بە چە معنی است؟ 

دسامبر را بازبینی کردەاست. ٢٧تا   ٢٣یعنی   دولت مقررات دورە کریسمس  

revised regulations for the Christmas period 23 to 27 December. 

انتقال میزان باالی بیماری، موارد بیشتر آن و  خانوادەها بە  اجتماعکم و بیش مسلم است کە  اکنون

مواقع سال برای سازمان ملی بهداشت  پرکارترینآنهم در  ،بستری شدن بیشتر در بیمارستان میانجامد 

 کشور.

شان برمیآید خطراتی  این یک امر حیاتی است کە همە افراد بدقت توجە داشتە باشند کە تاجائیکە از دست 

را کە متوجە شخص خود، عزیزانشان و کل جامعە است، بە حداقل برسانند. لطفا در زمان 

ما  تا حد امکان فکر کنید.   خطراتی کە ایجاد میکنند بە  زیاد  دقت با  برنامەریزیهایتان برای کریسمس،

اطمینان پیدا کنیم کە سفرهایمان باید افراد کمتری را در کوتاهترین زمان ممکن مالقات نمائیم و 

 سالمت انجام شوند.

    .checklist for a safer Christmas فهرست ما برای یک کریسمس سالم را اینجا مالحظە کنید  

      

حتی اگر خیلی  Covid related symptoms – نەای در رابطە با کووید شدید وع نشااگر متوجە هرن 

–  you                           خفیف هم باشد، باید بالفاصلە خودتان را از بقیە افراد داخل خانە جدا کنید 

  isolate-mmediately selfmust i  ید نمائرا برای خود رزرو  کووید و یک تست  book a 

.test 

از روز بیستم دسامبر ما سە مرکز محلی تست در شهرمان خواهیم داشت در پورت سلید، و برایتون  

 شرقی و یک مرکز جدید هم در پرستون پارک.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

