
  19بیانیه هفتگی گروه بهداشت عمومی بر اساس موارد کووید 

  18 مارچ 2021

ظرف هفت روز تا روز 12 مارچ )بر اساس داده هایی که روز 17 مارچ منتشر گشت( در ناحیه برایتون و هوو، ما  

 85 مورد جدید بیماران کووید 19 داشتیم.  این شمار:

 % کمتر از هفته قبل است 9.6 •

 مقیم میباشد 100000نفر در هر  29.2مساوی میزان هفتگی  •

مقیم میباشد و کمتر از جنوب شرقی   100000نفر در هر   58.7از میزان بیماری در انگلستان کمتر است، که  •

 میباشد.  100000نفر در هر  37.1که 

 در تاریخ 17 مارچ، 12 بیمار مبتال به کووید 19 در بیمارستان رویال ساسیکس کانتی بستری بودند.

 

 مفهوم این مسئله برای برایتون و هوو چیست؟

که مشابه به روندی است که در  –در شهر بتدریج آهسته شده است  19کاهش موارد تأئید شده ابتالء به کووید 

خورد.  نحوه ای که میتوان تا حدی این مسئله را توجیه نمود بخاطر تست  انگلستان و جنوب شرق به چشم می

وقتی عالئمی موجود نیست در مدارس، محل کار و در جامعه میباشد.کردن   

 

مارچ بقوت خود باقی است.  بسیار ضروری است که ما همگی کامأل سعی کنیم   29دستور ماندن در منزل تا 

به  ین نگاه داریم.  نقشۀ دولت برای پایان دادن به قرنطینه طبق مراحل، بستگی حتی المقدور موارد ابتالء را پائ 

این خواهد داشت تا در حالیکه برنامه واکسیناسیون در پیش است، میزان عفونت همانطور پائین باشد تا 

 بدینوسیله روی سازمان ان اچ اس فشار زیادی نباشد.

 

کند تا به زندگی عادی باز گردیمانجام تست بدون عالئم بیماری به ما کمک می    

 

رعایت از انجام تست بدون عالئم بیماری، واکسیناسیون و بمنظور طی نمودن مسیر خروج از قرنطینه دولت، 

فاصله همه ضروری هستند، تا ابنکه بتوانیم بار دیگر کارهایی که مدتی است انجام  -صورت -دستورات دستها

 نداده ایم را آغاز کنیم.

 

شمار مواردی را گزارش میدهیم که راجع به آنها اطالع داریم.  از آنجاییکه برخی از مردم میتوانند  ما فقط 

مایش جهت  مبتال به کووید گردند، بدون اینکه هیچگونه عالئمی داشته باشند، هفتۀ پیش برنامه تست و آز

جلوگیری گردد.افرادی که عالئم بیماری ندارند، در جامعه برپا گشت تا از شیوع این ویروس   

 

ما کلیه افرادی که باید سر کار بروند و یا دور از خانه مشغول به کارهای داوطلبانه گردند و یا فرزندان سن مدرسه و یا  

کلیه جزئیات  مهد کودک دارند، تقاضا میکنیم انجام تست بدون عالئم را جزو یکی از کارهای عادی هفتگی خود نمایند.   

  .در اینجا برایتان تشریح شده است

 

، سالن شهر اگر در محل کارتان انجام تست بدون عالئم بیماری موجود نیست، میتوانید از طریق داروخانه های شهر

،  از طریق سایت رزرو آنالین تست بدون عالئم بیماری تست خود را رزرو کنید هوو و مرکز تفریحی مولزکومب، 

ووید مجانی خود  تست کاگر شما مبتال به عالئم بیماری کووید میباشید، این تست برای شما مناسب نمی باشد، شما باید 

   .را از طریق آنالین ) که آنرا تست پی سی آر مینامند( رزرو نمائید

 

 پیشرفت برنامه واکسیناسیون

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


بیش از حد آسیب پذیر و یا  سال به باال ارائه میگردد و افرادی که از لحاظ بالینی  50هم اکنون واکسیناسون به کلیه افراد 

 آسیب پذیر میباشند.  خواهشمند است بمحضی که از شما دعوت میگردد، واکسیناسیون خود را رزرو کنید. 

 

مارچ در منزل باقی   29همگی تا  حتی پس از اینکه واکسیناسیون خود را دریافت نموده اید، بسیار اهمیت دارد که ما

فاصله را رعایت  -صورت-شد و وقتی خارج از منزل هستیم  دستورات دستهابمانیم، مگر اینکه مورد اضطراری با

 کنیم. 


