
 

Farsi translation 

 بیانیە هفتگی تیم بهداشت همگانی 
 ١٩-بر اساس موارد کووید

 ١٢٠٢جانیوری  ١٤ 

 

فعلی در   عمومی  در برایتون و هوو از زمان آغاز تعطیل   ١٩-تأیید شدە موارد جدید کوویدشمار 

 دسامبر تاکنون بیش از دوبرابر شدەاست.   ٢٦روز 

جانیوری(، ما در برایتون   ١٣جانیوری )بر اساس داتای منتشرشدە در    ٨روز منتهی بە  هفت در 

 داشتەایم.   ١٩-مورد تأیید شدە جدید کووید  ٢،٢٤٤و هوو تعداد 

 بشرح زیر: 

 با هفتە پیش مقایسە نفر از ساکنان در   ١٠٠،٠٠٠در هر ی  ٪ ١٨افزایش  •

 نفر از ساکنان  ١٠٠،٠٠٠در هر   جدید  مورد  ٧٧١برابر با میزان هفتگی  •

میزان   و   نفر ١٠٠.٠٠٠مورد در هر   ٦٥٥باالتر از میزان کلی انگلستان  کە عبارت بود از   •

 بود  نفر   ١٠٠.٠٠٠در   ٦٩٩کە   جنوب شرقی کشور

و این   هستند ١٩-همچنین بیمارستانهای ما شاهد افزایش قابل توجە میزان بیماران مبتال بە کووید

 .  میآورد امر فشار بیشتری بر سازمان خدمات بهداشت ملی وارد 

در   hospital admissions  ها را مدیریت بیمارستان آمار مربوط بە   اکنون ما در این وبسایت 

 میکنیم.  منتشرهمراه با آمارهای دیگر  ١٩-رابطە با کووید

  این موارد در کجاها هستند؟

مناطق شهر بە سرعت پخش شدە است و موارد آن در  در میان همە گروهها و در همە ویروس 

 همچنان باال باقی ماندەاست. ٦٠میان افراد سنین باالی  

ممکن است   ١٩-در صورت ابتال بە کووید سال  ٦٠این امر جای نگرانی است زیرا افراد باالی 

ز متوسط  نیاز بیشتری بە مراقبتهای بیمارستانی داستەباشند. نرخ عفونتها در برایتون و هوو ا

 انگلستان و بقیە جنوب شرقی کشور باالتر است. 

سە نفری کە مبتال بە  هر یکنفر از   یردار است و تخمین زدە میشود کەنوع جدید بیماری بسیار واگ

نشان نمیدهند. آنها ممکن است ویروس را داشتە  از خود  هستند هیچ نشانەای از آن را  ١٩-کووید

 و بە دیگران منتقل نمایند بی آنکە خود آگاهی داشتە باشند.  

  

https://www.brighton-hove.gov.uk/covid-19-key-statistics-brighton-hove/number-patients-hospital


 در منزل بمانید 

 برای ماندن در منزل را  این یک امر حیاتی است کە همگان قوانین تعطیل عمومی دولت

 follows the government’s national lockdown rules  .مراعات نمایند 

 شما تنها وقتی میتوانید منزل خودرا تک نمائید کە دلیل محکمی برای آن داشتە باشید، مانند: 

 دارو غذا و از قبیلخرید ضروریات زندگی  •

 هستند  تانیا مراقبت از بچەهای شما مالقات با کسانی کە در حباب حمایت •

 دیگری بروند پیش بچەهای والدین جداشدە ازهم میتوانند از پیش یکی  •

 یا کار داوطلبانە در حالتیکە کار در منزل "غیر معقول" باشد  ،کار •

 حاالت اورژانسیمراقبت بچەها، قرار مالقاتهای پزشکی و  آموزش، کارآموزی، •

 هم میشود شامل خشونتهای خانگی کە برای اجتناب از خطر و آسیب •

 ورزش یکبار در روز در خارج منزل  •

اگربە یکی از دالیل فوق الزم باشد از منزل خودتان خارج شوید، باید در محدودە محلی باقی بمانید  

ندن در محل بە این معنی است مگر الزم باشد دورتر بروید، برای نمونە بمنظور رفتن سر کار. ما 

 کە در همان بخش از شهر کە در آن زندگی میکنید، باقی بمانید. 

حتی    Covid related symptoms experience anyنشانەای از ابتال بە کووید دیدید  و اگر

و     book a test لطفا بالفاصلە یک تست را برای خود رزرو کنید –چنانچە خیلی معتدل هم بود 

 کنید.  isolate-selfمنزوی و اعضای خانوادە خود را  بعد باید خود

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

