
 

 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١ جون ٢٤
 

شدە در جون ) ١٧یط هفت روز منتیه به   مورد   ٣٣٤ شمار ما در برايتون و هوو جون(،   ٢٣ بر اساس داتای منتشر

ح زیر  ٢١٣یعنی افزودە شدن بر و این    – ايمەجديد داشت  ١٩  -تأييد شدە کوويد  : مورد هفتە پیش. بە شر
 

  ش هفته پیبیشتر از ٪  ٥٤ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر  م  ١١٤.٨ برابر با میزان هفتگی •

    بود فرن ١٠٠٫٠٠٠در هر  مورد ٥٧،٥که ، میزان جنوب شرقی کشوراز  بیشتر •

   بود نفر١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٩٨،٤که  ،میزان کلی انگلستانبود از  بیشتر •
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا 
 

و ما یکی از باالترین نرخهای ابتال به بیماری   در شهر هنوز در حال افزایش است ١٩-شمار موارد تأیید شدە کووید
 را در جنوب شرقی انگلستان داریم.

   
 ساله بودەاست. همچنین ما اکنون شاهد افزایش بیماری ٢٩و   ١٥هنوز هم در میان جوانان بین  ،اکثریت موارد جدید

 که هنوز واکسینه نشدەبودند. ای هم هستیمساله  ٥٩تا  ٣٠بین افراد  در
 

  همه ما،الزم است نمی بینیم ولی افزایش چشمگیری  ١٩-ما در شمار مردم نیازمند به عالج بیمارستانی برای کووید
اقدام   هم اکنون ور شدن از خطر گرفتاری مردم آسیب پذیر به ویروس،و دبیماری کم کردن میزان سرایت  در جهت
 نمائیم. 

 
 واکسیناسیون رشد ویروس را کند میکند 

 
فایزر، آسترازنیکا یا مدرنا خطر  واکسنهای  از کدامهراز  ١٩-دو دوز از واکسن کوویدمیزان روشن است که اکنون 

مصونیت در برابر بیماریهای جدی را  را کم میکند و سطح باالیی از  ١٩-کوویدبیماری  واگیریگرفتار شدن شما یا 
 ایجاد مینماید.

 
سال و بیشتر میتوانند واکسن اول خودرا دریافت دارند. امر نوید بخشی است که می بینیم   ١٨اکنون همه بزرگساالن 

نخستین مایهکوبی  ما ی از جوانان در شهرانبوهقرار گرفت، چه شمار  شانهمان هفته اولی که واکسن در دسترسدر 
مردم بیشتری اکنون زرو کردە یا آنرا دریافت داشتند. فاصله زمانی بین واکسیناسیونها هم کوتاهتر شدەاست و خودرا ر
    هم شرایط دریافت واکسن دوم خودرا دارند.  سنی باالتر هایدر گروه

 
توصیه  و به خاطر سالمت نگاهداشتن برایتون و هوو، ما قویا مانشهر سراسر دربرای باالترین میزان مصونیت 

و دورە کامل دوزهای   بگیرندوقتی برای واکسیناسیون خود  هرچه زودتر میکنیم که همه کسانی که توانائی آنرا دارند،
 د.نمایندوگانه واکسن را تکمیل 

 
که بدون اجازە در ممالک متحدە بریتانیا زندگی میکنند،  هم انگلستان میآیند، شامل همه کسانی دنخارجیانی که به دی

 را دارند.  ١٩-حق دریافت واکسن کوویدهمگی 
 

 واکسن کووید خودرا چگونە و از کجا دریافت دارید 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   با بکارگیری سیستم را مرکز برایتون و داروخانههای کامسونس در مولسه کۆمواقع در  قرارهای •

  ، بطور آنالین رزرو کنیدسراسری کشور بر روی سایت ان اچ اس. یوكهی

زنگ  ٠٣٠٠ ٣٠٣ ٨٠٦٠ شمارە  رای تعیین قرار در مرکز واکسیناسیون میدان اسبدوانی برایتون،  بهب •

 بزنید 
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، شنبه و یکشنبه دوز اول هجمعروز از مراکز اصلی واکسیناسیون دسترسی ندارید، همین  هیچیکچنانچه به  •

برای زمان، محل و چگونگی رزرو –واکسن خودرا از واکسیناسیون سیار خدمات اجتماعی دریافت دارید 

   به این صفحه مراجعه کنید آن  کردن

شمارا متوقف نماید. اگر هیچ وسیلهای برای رفت وآمد در اختیار  ایاب و ذهابه لاجازە ندهید نبودن وسی •

یک سرویس انتقال مجانی در دسترس است. برای  ندارید تا با آن بر سر قرار واکسیناسیون خود بروید،

بعد از ظهر در روزهای دوشنبه تا  ٥تا  ٢بعداز ظهر و   ١صبح تا  ١٠، در ساعات بین توضیحات بیشتر

 زنگ بزنید ٠٣٠٠  ٣٠٣ ٨٠٦٠ شمارە  به جمعه،

 سالم بمانید 
 

را ادامه دهیم. لطفا حتی اگر دوز دوم واکسن   ١٩-سالمت ماندن از کوویدمربوط به   ما همگی نیاز داریم تا عادتهای
 را هم دریافت کردەباشید اینکار را انجام دهید.  

 

یک فاصله   هم در داخل و هم در خارج منزل، – از کسانی که عضو خانه شما یا حباب وابسته به شما نیستند •

 سالم را حفظ نمائید

در خارج از منزل اگر بتوانید، ماسک به صورت خود داشتهباشید و اطمینان پیدا کنید که بهشیوەای درست  •

 دماغ و دهان خودرا می پوشانید

 را بشورید و از ژل ضدعفونی دست استفادە نمائید  بطور مداوم دستهایتان •

بیرون منزل از داخل آن سالمتر  –به هوای تازە اجازە ورود بدهید  ،از نگاهداشتن در و پنجرەهااز راه ب •

 است

 انجام دهید را هر هفته دوبار تست بیماری بدون عالئم )ال اف دی( مداوما  •

بالفاصله خودرا منزوی  نبی،ف دی یعنی تست ابزار جریان جیا ال ا ١٩-کوویدمثبت  با مشاهدە اولین نشانه •

 نمودە وقتی برای تست پی سی آر یعنی تست عکس العمل آنزیم بسیارگر رزرو کنید

 
 


