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 11 مارچ  2021
 

در هفت روز تا پنجم مارچ )بر اساس داده هایی که روز 10 مارچ منتشر گشته( در برایتون و هوو، ما 94 مورد  
 تأئید شده بیماران کووید 19 داشتیم.  این شمار:

 

 یافته استاز هفتۀ قبل کاهش  30% •

 مقیم میباشد 100000نفر در هر   32مساوی با شمار  •

نفر از هر   38نفر بود و در جنوب شرقی  61 100000از شمار انگلستان پایین تر است، که در هر  •
 نفر مبتال بوده است. 100000

 
نفر بود   27بستری بودند  19مارچ تعداد بیمارانی که در بیمارستان رویال ساسیکس کانتی بعلت کووید  10در تاریخ 
 بیمار در بخش مراقبت حاد میباشد.  9که شامل 

 

  معنی و مفهوم این مسئله برای برایتون و هوو چیست؟

 

هر هفته ای که می گذرد تعداد موارد تأئید شده بیماران کووید رو به کاهش است.  با اینحال ما همگی باید محدودیت  
های موجود را رعایت نمائیم تا خود و سایرین را حفظ کنیم.  هنوز خطر قابل مالحظه ای وجود دارد که سرایت این  

بیماری افزایش یابد.  برنامه دولت جهت خارج شدن از شرایط قرنطینه بستگی به میزان عفونت خواهد داشت تا  
فشاری که روی خدمات بهداشتی وجود دارد را کاهش دهند و در عین حال تعداد بیشتری از مردم واکسینه می 

 شوند.   

 

 آزمایش کووید بدون هیچگونه عالئم
 

عالئمی نشان نمیدهند، تعداد بیشتری از مردم  میگردند، هیچگونه  19از آنجاییکه برخی از مردمی که دچار کووید 
میباشند، در مقایسه با شماری که در اینجا عنوان گشته است.  احتمال دارد شخصی کووید  شهر مبتال به این ویروس

از شخص دیگر بگیرد و آنرا به افراد دیگری بدهد، بدون اینکه متوجه باشد. 19  
 

سائی میکنیم، میتوانیم زنجیره انتقال بیماری را بشکنیم و به سرعت به  وقتی زود مردمی که مبتال شده اند را شنا
میتوانید آزمایش کووید بدون هیچگونه عالئمی ترتیب  زندگی عادی باز گردیم.  به این منظور حال در سراسر شهر 

 بدهید.
 

باشید.  این هفته در داروخانه های  برای انجام آزمایش کووید بدون هیچگونه عالئمی، نیازی نیست که شما ناخوش  
 محلی و محل آزمایش، برنامه تست تنظیم نموده ایم برای افرادی که الزامأ باید خارج منزل مشغول بکار باشند. 

 
آزمایش کووید بدون هیچگونه عالئمی برای دانش آموزان سنین دبیرستان در مدارس موجود است و قرار است تبدیل  

در ضمن، خانواده هایی که فرزندانشان به مدرسه می روند، تشویق میگردند که دو دفعه در   به تست در منزل گردد. 
 هفته تست کنند.

 
 

مدارس و کالج ها سعی و کوشش بسیاری مبذول نموده اند تا این هفته آزمایش کووید انجام بدهند، در عین حال که  
 دانش آموزان را در مدارس پذیرفته اند.  

 
ک و بزرگ مستقیمأ به دولت تقاضایی ارائه نموده اند تا بسته های آزمایش کووید بدون مؤسسات تجاری کوچ 

هیچگونه عالئمی را دریافت نمایند و اینها را در محل کار جهت کارمندانی که نمی توانند از منزل کار کنند، مورد 
 استفاده قرار بدهند.  

  
 راههای مختلفی که می  توانید آزمایش کووید بدون هیچگونه عالئمی  را انجام بدهید، در وبسایت ما تشریح شده است.   
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اگر شما بیرون منزل مشغول بکار میباشید و یا فرزندانتان به مدرسه میروند، خواهشمند است تست کووید بدون  
 هیچگونه عالئم را یکی از کارهای عادی هفته خود نمائید.

  
 
  
  
 
  


