
 ١٩-بیانیە هفتگی تیم بهداشت همگانی بر اساس موارد کووید
  

 ٢٠٢١فبریوری  ١١
 

  ٣٤٦فبریوری(، ما در برایتون و هوو تعداد  ١٠فیبریوری )بر اساس داتای منتشرشدە در  ٥طی هفت روز منتهی بە 
 داشتەایم. بە شرح زیر:  ١٩-مورد تأیید شدە جدید کووید

 ٪ کمتر از هفتە پیش٣٩ •

 نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠جدید در هر   مورد  ١١٩برابر با میزان هفتگی  •

نفر و  میزان جنوب شرقی کشور  ١٠٠.٠٠٠مورد در هر  ٢٠٣کمتر از میزان کلی انگلستان، کە عبارت بود از   •

 نفر بود ١٠٠.٠٠٠مورد در هر  ١٦٦کە 

یوری شمار  ١٠روز  ی این شهر در بیمارستان رویال ساسکس کاونتی  ١٩-بیمار  کووید   ٨٢فبر   ٢٥، شمار  شدەبسبی

 بیمار هم نیازمند مراقبت حیاتی بودند.  

 ی است؟ این مطلب برای برایتون و هوو بە چە معن
 

در همە   ١٩-با تعطیل عمومی کە موارد عفونت را پائین آوردەاست، کم شدن مداوم شمار موارد تأیید شدە کووید همراه
گروههای سنی هم ادامەدارد. ما همچنین شاهد دیدن شمار کمتری از مردم هستیم کە بەخاطر بیماری کووید در 

 . هستندان هنوز نیازمند مراقبت اضطراری ند، گرچە شمار باالئی از بیمارباش بیمارستانهایمان معالجە شدە
 

بیمار اوایل ماه  ٣٣٠  روزانە در برایتون و هوو از ١٩-تأیید شدە کوویدجدید  طی ماه گذشتە، شمار روزانە موارد
 جانیوری رسید.  ٣١بیمار در  ٦٠جانیوری بە کمتر از روزانە 

 
ادامە دهیم و چنانچە بە دالیل   راهنمائیهای دولت در مورد ماندن در منزل  ، مهم است بە اجرایاین وضعبرای حفظ 

 ن ترمی هفتە آیندە.در روزهای تعطیل میابویژە  –اساسی بیرون میرویم، در منطقە خودمان باقی بمانیم 
 

آنگاە    نمائیدیک تست رزرو ، مشاهدە کردید، لطفا بالفاصلە  را حتی از نوع معتدل آن  –  نشانەای مرتبط با کووید گونە هر و اگر 

لتان. همراە با اف   گوشەگبر کنید خودتان را   ز  راد ساکن مبز

 بیشتر میشوند  ە کردنها واکسین

نفر را در ساسکس واکسینە کردەاست. هفتە پیش بە تنهائی در  ٣٥٠،٠٠٠سازمان ملی خدمات بهداشتی تاکنون شمار 
  واکسن زدە شدەاست.نفر   ١٠،٠٠٠بە شمار  ، ومراکز بیمارستانی، خدمات محلی واکسیناسیونمراکز واکسیناسیون

تیمهائ محلی هم با کسانی کە مجبور بە ماندن در منزل بودەاند، تماس گرفتەاند تا قرار دیداری در منزل با آنها 
 بگذارند. 

 
حاال  ند، شابتاکنون واکسینە نشدەتند، اگر سال است یا فوق العادە آسیب پذیر هس ٧٠همە کسانی کە سنشان باالی 

سازمان خدمات ملی بهداشت یا از طریق زنگ زدن بە   آنالین شب، مستقیما از راه ١١صبح تا   ٧میتوانند بین ساعات 
   خود رزرو نمایند. برای واکسیناسیون تماس گرفتە با آنها ١١٩شمارە مجانی 

 
کارمندان بهداشت و مراقبت اجتماعی کە استحقاق داشتە اما تاکنون واکسینە نشدەاند، اگر بخواهند واکسینە شوند، باید 

 با صاحبان کار خود تماس بگیرند تا ترتیبات کار برایشان فراهم شود.
 

تان برسد، باشما  نوبتسازمان ملی خدمات بهداشتی هرگاه  –اگر شما یکی از این گروهها نیستید، لطفا صبور باشید 
 تماس خواهد گرفت.

 
صورت  -قانون دست مقررات تعطیل عمومی  و  کماکانواقعا الزم خواهد بود کە  کاریهمچنین اگر واکسینە شدەاید، 

 فاصلە اجتماعی را مراعات نمائید.  -
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بسایت  وسازمان خدمات ملی بهداشت ساسکس برروی  ١٩-اطالعات بیشتر در مورد برنامە واکسیناسیون کووید
 قابل دسترسی است.  .بهداشت و مراقبت ساسکس
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