
 ٩١-بیانیە هفتگی تیم بهداشت همگانی بر اساس موارد کووید
 
 ١٢٠٢ فبریوری ١٨ 

 
  ٢٠٠(، ما در برایتون و هوو تعداد فبریوری ١٧یوری )بر اساس داتای منتشرشدە در فبر  ١٢طی هفت روز منتهی بە 

 داشتەایم. بە شرح زیر:  ١٩-مورد تأیید شدە جدید کووید
 
 کمتر از هفتە پیش  ٪  ٤٣ •

 نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠جدید در هر   مورد  ٦٩با میزان هفتگی  است برابرکە  •

نفر و  میزان جنوب شرقی   ١٠٠.٠٠٠مورد در هر   ١٠٢از میزان کلی انگلستان  کە عبارت بود از  است کمتر •

 نفر بود  ١٠٠.٠٠٠  هر درمورد   ١٤٣کشور کە 

، شمار  شدەبستری این شهر در بیمارستان رویال ساسکس کاونتی  ١٩-بیمار  کووید ٦٣شمار  ی فێبریوری ١٦روز 

 بیمار هم نیازمند مراقبت حیاتی بودند.  ٢٢

 این مطلب برای برایتون و هوو بە چە معنی است؟ 
 

این میزان  تادر شهر ما در طول تعطیل همگانی  ١٩-این یک خبر بسیار خوب است کە پخش شدن ویروس کووید
 است.  تخفیف پیدا کردەزیاد 

  
است کە ما در طول دورە تعطیل همگانی در منزل بودەمشاغل صاحبان همە مردم و همگام کوشش  دلیلاین امر بە 

 میمانیم و وقتی هم کە بیرون از منزل هستیم مقررات سالمتی کووید را رعایت میکنیم.
 

ما میتوانیم سربلند باشیم کە اکنون میزان بیماری در برایتون و هوو بە نسبت حد متوسط بقیە ساسکس و انگلستان  
 پایتنتر است.  

 
اما آمارها هنوز خیلی باال هستند . میزان کنونی ما، مشابە روزهای آغازین ماه نوامبر ٢٠٢٠ هستند وقتی کە کشور  

 برای بار دوم نیازمند رفتن بە تعطیل همگانی شد.
 

را مراعات نمائیم مگر  بە دالیل   منزل در ماندن برای دولت رهنمودهایاین یک امر بسیار ضروری است کە ما همگی 
، در محدودە محلە خود باقر بمانیم.   زمان  و  ،اسایس ویم، بویژە باتوجە بە پیش بین  هوای گرمیر ون میر  هم کە بیر

  

فت   کار واکسیناسیون    در پیشر  
 

 اکنون بیش از ٤٥ هزار نفر در ساسکس مقدار اولیە واکسن خودرا دریافت کردەاند. 
 

این هفتە، برنامە واکسینە کردن سازمان ملی خدمات درمانی با ارائە واکسن بە همە افراد گروههای دارای اولویت، بە 
 یک نقطە عطف عالی رسید.   

 
اکنون، واکسیناسیون بە کسانی ارائە میشود کە در سنین باالی ٦٥ سالگی هستند و نیز کسانی کە از راه بیماری   

کووید در معرض خطر زیاد یا متوسط قرار دارند؛ و این امر شامل حال کسانی هم میشود کە اخیرا نامشان بە لیست 
 استحفاظی اضافە شدە است.  

 
در حال حاضر سازمان ملی خدمات درمانی با این گروهها تماس میگیرد تا از آنها دعوت بعمل آورد قراری برای  

واکسینە شدن خود تعیین نمایند. هرگاه زمان مقرر شما فرابرسد، سازمان ملی خدمات درمانی با همە افراد تماس 
خواهد گرفت. برای دریافت دعوتنامە، لطفا مطمئن شوید کە پیش یک جی پی یعنی دکتر خانوادگی در محلە خودتان  

 ثبت نام نمودەاید. 
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برای دریافت دعوتنامە، لطفا مطمئن شوید کە پیش یک جی پی یعنی دکتر خانوادگی در محلە خودتان ثبت نام  

 نمودەاید. 
 

برروی  ١٩-سازمان ملی خدمات درمانی ساسکس در رابطە با برنامە واکسیناسیون کوویداطالعات بیشتر در مورد 
   در دسترس میباشد. ساسکس مراقبت و بهداشت  وبسایت
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