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شدە در )یم   ١٤یط هفت روز منتیه به   مورد  ٥٤ شمار ما در برايتون و هوو (، یم ١٩  بر اساس داتای منتشر

ح زير ەجديد داشت  ١٩  -تأييد شدە کوويد  : ايم. به شر
  

 ش ر از هفته پیبیش٪ ٣٩ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر  م ١٨،٦برابر با میزان هفتگی  •

 ودنفر ب١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ١١،٩که  میزان جنوب شرقی کشورتر از بیش •

 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٢١میزان کلی انگلستان که عبارت بود از  نزدیکتر به •
 
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا    
 
 باید بە  ٣٩شاهد افزایش در برايتون و هوو یط هفتە گذشتە ما 

ی
٪ی موارد  تأیید شدە ابتال بە بیماری بودەایم. همگ

ن است، تعداد اندیک از موارد  ن اینکە مجموع موارد در شهر بەطور نسبی پائی  میتواند   هم خاطر داشتە باشیم کە در عی 
 یک افزایش دورقیم بە حساب آوردە شود. 

 
قرنطینە عمویم بە مرحلە   بویژە اکنون کە نقشە راە برای خروج از   -این افزایش باید جدی گرفتە شود ، در هر صورت

   آن رسیدەاست و ما میتوانیم در داخل خانەها با همدیگر مالقات نمائیم.  ٣

 
تین کسانی بودەاند هفته، بیشترین موارد ابتال مربوط به جوانان بزرگسال بودە است که به احتمال زیاد از نخساین طی 

 .استفادە کردەانداجتماعی خود در داخل مراکز پذیرائی عمومی که از آزادیهای جدید برای روابط  
 

اکنون از میزان جنوب شرقی  ،نفر از ساکنین ١٠٠،٠٠٠این افزایش به معنی این است که میزان ابتالی ما به نسبت 
 است.   برابر  انگلستانمیزان کم و بیش با در مجموع، و بودە، کشور باالتر 

 
 ههمما خواهد بود اگر بدلیل آغاز اشاعه مجدد کووید،  ناکیکردن محدودیتها آسان بهدست نیامدە است. کارهراس کم

 دوبارە به قرنطینه عمومی برگردیم. 
 

 برایتون و هوو خودرا واکسینە کنیدبرای ایمنی 
 

که   (٦١٧.٢از کووید در هندوستان شناسائی شدەاست )بی. کنندە ای نگرانەاید که گونهشاهد بوداخبار  درشما 
دارد و این امر سبب نگرانی مردم در سراسر کشور شدەاست. بهترین راه هم سرایت بیشتری  توانمشخص شدەاست 

 است که هراندازە زودتر که میتوانید خودتان را واکسینه کنید. محافظت خودتان و دیگران این  
 

،  آن نشدەایدانجام  موفق به ید ولی تاکنون کنرزرو زمانی برای واکسن خودتان  چنانچه از شما دعوت شدە است تا 
ه میتوانند ب دارند، سال  ٣٦ی باالی . همه کسانی که سنخود باقی است ت شما هنوز سر جایدعوهنوز هم دیر نیست، 

اگر نمیتوانید به یکی از مراکز د. همچنین نینه کردن خود بگیرسوقتی برای وا ١١٩یا از راه تلفن شمارە  آنالین شیوە
دیگری هم هست. و چنانچه مانعی برای رفتنتان به محل واکسیناسیون   ی گزینه ها  پیدا کنیداصلی واکسیناسیون دسترسی 

 . یافت میشود  اینجادر شروح سرویس مجانی ترابری برای کسانی که وسیله سفر ندارند، وجود دارد، م 

 
 که طی زمان قرنطینه عمومی یاد گرفتهایم، ادامه دهید.  ،به همان نسبت مهم است که شما به عادت نظافت

 
 فضای بیرون از فضای داخل سالمتر است

 
 تنها اینکه میتوانیم در داخل ساختمانها با هم دیدار داشته باشیم، به این معنی الزام در اینکار نیست.
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را به میزان بسیار زیادی  ١٩-های طوالنی، میتواند خطر شیوع کوویددورەدر داخل، با افراد مختلف، برای  ماندن
 افزایش دهد.  

 
صاحبان کار محلی ما فضاهای بیرونی بسیاری تهیه دیدەاند که امنیت    –هنوز دیدار در بیرون سالمترین راه آن است 

مان اقامتتان در داخل را کوتاه و راحتی زیادی دارند. اما اگر هوا مجبورتان کند به داخل بروید، مطمئن شوید که ز
 دیگران خودداری میورزید.  هزیاد ب شدن نزدیکو میکنید و از نشستن 

 
گردش هوای تازە را، که سبب کم شدن خطر در داخل ساختمانها و باز کردن پنجرەها به هدف  ماندن چگونگیما 

 .وضیح میدهیمت اینجاشیوع کووید میشود، در 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

