
   

 ۱۹-بیانیھ ھفتگی تیم بھداشت ھمگانی بر اساس موارد کووید
 ۲۰۲۱جانیوری  ٦ 

 
 : شما باید در خانھ بمانید۱۹ –کووید 

 در حال تعطیلی است. اکنون دولت اعالم نمودە است کھ انگلستان 
تنھا  محدودیتھای جدید سخت تر از دورە تعطیلی ماه نوامبر ھستند و روشن میکنند کھ ھمگان باید در منزل بمانند. این 

 زندگی مردم را نجات بخشیم. کردە،  کھ ما ھمھ میتوانیم انجام دھیم تا سازمان ملی بھداشت را حفظ   ی است مھم کار
خرید  . این امر شامل  موارد زیر خواھد بود:ضرورت رتشما نباید از منزل خودتان خارج شوید مگر در صو

یکبار، درخواست کمکھای درمانی، فرار از تجاوز خانگی، یا رفتن سر کار چنانچھ  روزی ضروری، ورزش   اجناس
 انجام دھید.  منزلنتوانستید کار را از داخل 

 www.gov.uk/coronavirus شرح بیشتر در این وبسایت قابل دەسترسی است 

 
 در برایتون و ھوو

 مورد تأیید شدە جدید داشتھایم.  ۱۷٦۸دسامبر در برایتون و ھوو  ۳۱روز منتھی بھ  ۷در 
 بشرح زیر: 

 نفر از ساکنان ۱۰۰،۰۰۰ ھر درمورد  ٦۰۸میزان ھفتگی موارد جدید برابر با  •
 نفر از ساکنان)   ۱۰۰،۰۰۰ ھر درمورد  ۳۱۸در مقایسھ با ھفتھ پیش (داشت ٪ ۹۱افزایش  •
از میزان جنوب شرقی  بود نفر) و اندکی کمتر  ۱۰۰.۰۰۰ بھر  درمورد  ٥٤۷انگلستان (کلی باالتر بود از میزان  •

 نفر)  ۱۰۰.۰۰۰در  ٦٥۱کشور (

 در ھمھ گروھھای سنی شھر افزایش داشتھ است.  ۱۹-کووید شمار موارد تأیید شدە 

 این مطلب برای شھر ما بھ چھ معنی است؟
از میزان آن  بیشتر  برابر ۱۰اکنون  خش شدە است. شمار موارد مثبت تست،بھ سرعت در برایتون و ھوو پ ۱۹-کووید 

 در آخر ماه نوامبر است. ھمھ گروھھای سنی و ھمھ مناطق شھرمان از آن تأثیر پذیرفتھاند. 
 نفر از مردم جنوب شرقی کشور حامل ویروس ھستند.  ٤٥نفر از ھر  ۱تقریبا  اکنون آخرین ارقام نشان میدھند کھ

و افراد محلی در حال افزایش است بسرعت ستانھا متأسفانھ شمار بیشتری از مردم خیلی بیمار میشوند، ورود بھ بیمار
 بیشتری در نتیجھ ویروس جان خودرا از دست میدھند.

 حفظ جان مردم کاری مطلقا حیاتی است کھ ما زنجیر انتقال بیماری را پارە کنیم. بمنظور 
خودتان ھستید باید   ھمھ افراد باید قوانین تعطیلی را مراعات نمایند و در منزل بمانند. چنانچھ در بیرون منزل

 فاصلھ فکر کنید. -صورت  -دستھا اصلبھ سھ ویروس را رعایت کنید:  معیارھای الزم برای جلوگیری از پخش
، اما شما باید صبور باشید. سازمان ملی بھداشت بر روی  این ھفتھ خبر خوبی است درکووید  برای توزیع واکسن دوم 

بھ آنان نزدیکند. لطفا برای  کھ کسانی  ھمچنین بیشترین خطر روبرو ھستند کار میکند کھ با  لیست حق تقدم کسانی
 د باشما تماس گرفتھ خواھد شد.    فرابرسدریافت واکسن با سازمان ملی بھداشت تماس نگیرید. وقتی نوبتتان 

 کمک دریافت کنید اگر بھ آن نیاز دارید.  
داشتید، میتوانید برای حاالت اورژانسی غذا، قبضھای برق و گاز و ضرورتھای دیگر، با   الزماضافی  حمایتچنانچھ 

 کانون اجتماعی ما تماس بگیرید.
 help-hove.gov.uk/coronavirus-www.brighton بھ آدرس زیر مراجعھ کنید  در برایتون و ھوو 

 ) زنگ بزنید. مترجمان تلفنی قابل دسترسی ھستند.  ۲(داخلی   ۰۱۲۷۳ ۲۹۳ ۱۱۷یا بھ شمارە 

http://www.gov.uk/coronavirus
http://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help


 باھمان نشانھھای اولیھ بیماری، یک تست ویروس را برای خودتان رزرو نمائید.  
حتی اگر   –چنانچھ خودتان یا کسی کھ با شما زندگی میکند، یکی از نشانھھای زیرین را داشت، از منزل خارج نشوید 

 نشانھھا بسیار معتدل باشند:
 تب باال  •
 سرفھ جدید و مداوم •
 ازدست دادن یا تغییر حس بویائی یا چشائی  •

 زنگ بزنید.  ۱۱۹یا بھ شمارە http://www.nhs.uk/coronavirus با استفادە از این سایت یک تست  رزرو کنید 

 
 در دورە تعطیل عمومی انجام دھید آنچھ میتوانید و نمیتوانید 

 نباید منزل خودرا جز در موارد ضروری ترک نمائید. 
 تنھا برای امور زیر میتوانید منزلتان را ترک کنید:

 خرید وسائل اساسی برای خود یا یک شخص آسیب پذیر  •
 خیرخواھانھ، چنانچھ نمیتوانید آنرا از منزل انجام دھید.رفتن سر کار، یا انجام خدمات داوطلبانھ یا  •
ورزش در بیرون، یکبار در روز با افراد ساکن منزل خودتان یا کسانی کھ در درون حباب حمایتھای شما قرار   •

 دیگر(با حفظ فاصلھ اجتماعی)  ی دارند، یا فرد 
 ت شما از بچھھا قرار دارند کسانی کھ در درون حباب حمایتھای شما یا درون حباب مراقب مالقات با •
 بدنی یا روحی، بیماری  یا خطر آسیب (شامل خشونت خانگی)  صدمھاز  یکمک پزشکی یا دور درخواست •
 برای کسانی کھ استحقاق آنرا دارند  –رفتن بھ تحصیل یا مراقبت بچھھا  •

)، تنھا باید برای  ھستید   العادە آسیب پذیریروس کرونا قرار دارید (از جھت بالینی فوق و چنانچھ در درجھ باالی خطر 
نامھای با شرح   ،این امرفھوم م  در ارتباط باد، از خانھ خارج شوید. اشاساسی ب چنانچھورزش،  و  موارد پزشکی

 بیشتر دریافت خواھید کرد.
 بروند ر بچھھا از ھمدیگر جدا شدەباشند، میتوانند از خانھ یکی بھ خانھ دیگری چنانچھ پدر و ماد 

 .شامل این امر ھستند کارھای ساختمانی و کارگاھی -کار کنند  منزلنتوانند از  محل ھای کار باز خواھند ماند برای کسانی کھ
باز  کالج ھا، مدارس ابتدائی و متوسطھ تنھا برای بچھھای آسیب پذیر و بچھھای کارگران و کارمندانی کھ کارشان حیاتی است

 از راه دور آموزش خواھند دید. ،یوریردیگر تا ھنگام تعطیللی نیمھ ترم زمستانی در ماه فب خواھند ماند. ھمھ بچھھای
بجز یعنی شھرداریھا ادارە میکنند برروی ھمھ  لکودکان سالھای اولیھ میتوانند باز بمانند اما مھد کودکھایی کھ کانس خدمات
 بود.آسیب پذیر و کودکان کارگران امور حیاتی، بستھخواھند  کودکان

تا اواسط ماه فبریوری ھمچنان در حالت آنالین  کارمندان امور حیاتیآیندە  تأمینات آموزش عالی برای ھمگان جز برای دروس
 .باقی خواھد ماند

زندگی  باقی بمانید کھ در آن شھرقسمتی از در  و در محلھ خود مدامچنانچھ برای یک کار مجاز از منزل خارج میشوید، باید 
 مانند رفتن بھ محل کارتان، داشتھباشید.   یاز محلھ خودتان خارج شوید کھ دلیل قانون باید. تنھا وقتی میکنید

اما میتوانید روزی شما باید اوقاتتان را با کسانی صرف کنید کھ در منزلتان زندگی میکبند یا جزو حباب حمایتی شما ھستند، 
ساکن خانھ خودتان یا افراد خارج از حباب ورزشی خودتان ورزش نمائید، منتھا با از افراد غیر منزل با کسی  بیرونار در یکب

 حفظ فاصلھ اجتماعی.
   متر با کسانی کھ جزو ساکنان خانھ شما نیستند فاصلھ بگیرید.  ۲شما باید 

 

http://www.nhs.uk/coronavirus

