
 

 

 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 

 ٢٠٢١ مارچ ٢٥

 

 ١١٤ شمارما در برايتون و هوو (، مارچ ٢٤بر اساس داتای منتشرشدە در )جانيوری ١٩طی هفت روز منتهی به 

 : ايم. به شرح زيرهداشت١٩ -مورد تأييد شدە جديد کوويد

 شتر تر از هفته پي بیش  ٣٦٪ •

•  
ی

ان هفتگ ز  نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠ورد جديد در هر م ٢  ٣٩ برابر با مت 

ان کیل انگلستان که عبارت بود از بیش  • ز  نفر ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٣٤ ١از مت 

قر کشور کمتر از  • ان جنوب شر ز  نفر بو١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٥٥ ٧که   مت 

 

 ؟دارداين مطلب برای برايتون و هوو چه معنی   

 سه هفته گذشته در مقايسه با اوائل پائيز، شاهد ميزان کمتری از موارد بيماری در منطقه بود.  

در  ايش پيدا کردەاست، اين تعداد برابر است با اضافه شدن روزانه سه مورد که ميزان بيماری طی اين هفته افز درحالي

 ش، يعنی قبل از بازشدن کامل مدارس.  دوهفته پي مقايسه با

در مدارس، محلهای کار و ميان بين کسانی بودەاست که احتمال دارد بخشی از اين افزايش در نتيجه توزيع تست  

به اين   تشخيص دادەشدەاندهم . موارد بيشتری از بيماری بدون نشانه نشانههای بيماری از خود بروز ندادەاند ،جامعه

و   دهانآگاهی نداشتن ١٩-که از ابتالء خود به کوويد رسيدەاستمردمی  مزبور به گونهای موفقيت آميز بهبرنامه  معنی،

 آنرا مهار نمايند. ند پخش شود، يش از آنکه ويروس بتواپکردە، به آنها امکان دادەاست تا خودرا منزوی 

، يا کودکانی در مدرسه يا  مهد  انجام دهندما همه کسانی را که الزم است در خارج از منزل خود کار يا کار داوطلبانه 

مرتب و مانند بخشی از امور جاری هفتگی خود، تستهای بدون نشانه انجام  به شيوەایتشويق ميکنيم تا  ،کودک دارند

  شدەاست تشريح ينجاا در آن کامل مشروحدهند.  

نباشد، ميتوانيد آنرا در داروخانههای دوروبر شهر و شهرداری هوو از  اگر در محل کارتان تست بدون نشانه موجود 

 . نمائيد رزرو نشانه بدون تست آنالين رزرو سايتراه اين 

 

 مارچ ٢٩  تغيير در محدوديت ها

، يا اعضای دو خانوادە،  ەو گروههای تا شش نفر ماندن در منزل به پايان ميرسدمارچ قانون  ٢٩از روز دوشنبه آيندە 

در بيرون منزل با همديگر مالقات نمايند. همچنين ورزشهای برنامهريزی شدە در خارج منزل دوبارە   خواهنند توانست

 د داشت. اما هنوز اجازە سفر به خارج از محل خودمان و مالقاتهای داخل منزل دادە نميشود. اجازە انجام خواهن

با ديگران، تا زمانيکه  نکردن شامل فاصله گذاری اجتماعی، و اختالط -ما الزم است به خوبی کنترلمان را بر عفونت 

در مکانهائی که از ما  همچنين شستن دستها و زدن ماسک به صورت .ادامه دهيم اجازە آنهارا دريافت خواهيم کرد،

 خواسته ميشود، بايد ادامه داشته باشد.

مردمان را  ، جان کنيمکمتر به هرشيوەای اگر ما با احتياط جلو برويم، خواهيم توانست خطر شيوع بيشتر بيماری را 

 نجات بخشيم و به مسير عادی تر زندگی برگرديم.  

 

   واکسيناسيون در جامعه
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سال است ميخواهد تا تاريخ  ٥٠از مردمی که از نظر بالينی آسيب پذيرند يا سنشان باالی  سازمان ملی خدمات درمانی

را  تان  نمايند. اگر دعوتنامه خودرا دريافت کردەايد، لطفا بدون تأخير زمان قرارمارچ واکسيناسيون خودرا رزرو  ٢٩

 رزرو نمائيد. 

اينکه شانس برابر برای مايهکوبی به همگان دادەشود، يک سرويس واکسيناسيون سيار آغاز به سرزدن به   برای

از سوی مطب جی پی به آن دسته از   سرويس سيار به مناطق،اين  رسيدنشهر نمودەاست. زمان  اجتماعات اطراف

  مکانهای کسب وکاردر مغازەها و هم  خبر آن  شدە ومردم محلی که استحقاق دريافت واکسن را دارند، اطالع دادە 

 محلی آگهی خواهدشد. 

سانی که وسيله رفتن به محل قرار خود برای  تا به ک آغاز بهکار کردەاستيک سرويس حمل و نقل مجانی هم 

نيازمند کمک هستند، کمک شود. سرويس رزرو اين  از آن  واکسينهشدن را ندارند و برای رسيدن به آنجا و مراجعت

و نيز   ١٣صبح تا  ١٠بين ساعات در روزهای دوشنبه تا جمعه،  ٠٣٠٠  ٣٠٣ ٨٠٦٠نقل و انتقال از راه تلفن شمارە  

 بل دسترسی است.قاعصر  ١٧تا  ١٤

 
 


