
 

 

 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١آپریل   ١٥

 
  

شدە در )آپریل  ٩یط هفت روز منتیه به    مورد  ٣٧ شمار ما در برايتون و هوو (، آپریل ١٤ بر اساس داتای منتشر

ح زير ەداشت١٩ -تأييد شدە جديد کوويد  : ايم. به شر
 

 ش هفته پي تر از کم  ٪١٤ •

•  
ی

ان هفتگ ز  نفر از ساکنان ١٠٠٫٠٠٠ورد جديد در هر  م١٢،٧ برابر با مت 

ان کیل انگلستان که عبارت بود از  کمتر  • ز  نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ١٨،٣از مت 

قر کشور کمتر از  • ان جنوب شر ز  ود نفر ب١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٢٧،٩که   مت 

 
 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا 
 

. شمار آنها بە همان میزان پایان  در برایتون و هوو پائین آمدەاست ١٩ –موارد تأیید شدە کووید  میزان هم این هفتە
  است.برگشتە تابستان سال 

 
نتیجە  از مثبت بودنکە این آمار تنها مواردی را نشان میدهد کە   یادآوری نمائیمن این شهرهارا یساکن بە اما ما باید
.داریم اطالع تستهایشان  

 
بستگی  ،پیشرفت نقشە راهدر حالیکە برنامە واکسیناسیون سازمان ملی خدمات درمانی برای همگان درحال اجرا است 

ویروس مهار شدە دارد. باقیماندە بە میزان   
 
ید سازخود  عادیرا برنامە  کردن  ستت  
 

منطقە  ن ی. بە این دلیل، ما ساکنهر سە نفری کە کورونا دارند، نشانەهای آنرا از خود بروز نمیدهند از یک نفر  تقریبا
  ند.کن برنامە کار هفتگی خود بخشی از را تشویق میکنیم تا تست بدون نشانەهای بیماری را 

 
نیست برای آنها پولی بطور مجانی در دسترس است، الزم یعنی تست سریع خانگی تست جریان جنبی بدون نشانە 

  ، در منزل خودتان انجام دهید. میتوانید آنرا از داروخانەها وپرداخت کنید، و میتوانید آنرا در فرصتی کە داشتەباشید
پست مستقیم بە آدرس منزلتان  باآنرا  میشود، خواستە باشیدمراکز تست  درهمەجای شهر دریافت نمائید یا اگر  نیز از

 ارسال دارند. مشروح اطالعات مربوط بە ابزار تست مجانی را در این سایت ببینید: 
 
  

 دادە شد توسعەسال  ٤٥واکسیناسیون بە افراد باالی 
 

گروههائی است کە تاحال   مضاف براین امر   دسال اکنون میتوانند واکسیناسیون خودرا رزرو نماین ٤٥باالی  همە افراد 
مراقبان بدون   یابیماری دارند، شرایط واقعی بسیار آسیب پذیر هستند، کە از نظر سالمتی  میشوددعوت شدەاند و شامل افرادی 

 دعوت شدەاید، لطفا واکسیناسیون خودرا هرچە زودتر رزرو نمائید.  هم . چنانچە شما هستند مزد بیماران

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

