
 

 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١ جون ١٠
 

شدە در  جون )  ٤یط هفت روز منتیه به   مورد  ٨٢ شمار ما در برايتون و هوو  جون(،  ٩ بر اساس داتای منتشر

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

 موردی که در هفته پيش داشتيم ٥٦يعنی بيشتر از  –ش بيشتر بود از هفته پي٪  ٤٤ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر  م ٢٨،٢ با ميزان هفتگیبود برابر  •

 فر  ن ١٠٠٫٠٠٠در هر  بود مورد ٣١،٧که ، ميزان جنوب شرقی کشورکمتر بود از  •

 نفر ١٠٠٫٠٠٠در هر  بود مورد  ٤٧،٧که  ،ميزان کلی انگلستانکمتر بود از  •
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا 
 

ان بیماری در شهر ما  ز قی کشور و بطور کیل  درحال افزایش استهای کشور، همراە با دیگر بخش می  . ما هنوز از جنوب شر

ی داریم.     از انگلستان بیمار کمیی

  
به باالی برايتون و هوو همچنان پائين و تعداد افراد بستری شدە  ٦٠در ميان گروه سنی موارد تأييد شدە بيماری کوويد 

چون بيشتر اشخاص اين   واکسيناسيون استنشاندهندە تأثير برنامه در بيمارستان هم  بسيار کم است. اين امر بويژە 
 کسانی هستند که بسيار آسيب پذيرند و به احتمال زياد هردو دوز واکسن را هم دريافت کردەاند. گروه 

 
جوانان و بزرگساالن جوان به سرعت در حال افزايش است و ما همچنين شاهد ديدن  موارد ابتال به کوويد در ميان 
نيست چون آنها کسانی هستند که هنوز واکسن نزدەاند   جای تعجب يجرها هستيم. اين امرموارد بيشتری در ميان تين ا

 و مالقات داشتهاند.و مانند گروههای سنی ديگر، احتمال دارد با دوستانشان آميختگی 
 

سازمان ملی خدمات درمانی به سرعت در حال پيشرفت است و اکنون بزرگساالن جوان سنين برنامه واکسيناسيون 
متعاقب آنها خواهد  بقيه بزرگساالن هم نزديک و نوبت استحقاق دريافت نخستين دوز واکسن را دارند و  به باال  ٢٥

واکسينه کردن بالفاصله همگان وجود ندارد و نوبتهای آن مداوما در هفتههای پيش رو . اما بهرحال، امکان رسيد
                                                                                                                                                                                                                                                                        بوجود خواهد آمد.

 
 کووید را متوقف نماید.  بتواند کمک کنید تا واکسیناسیون

 
، همزمان است با را مجاز ميسازداجتماعی  روابط گستردەتردستورات مربوط به آسانتر شدن مقررات کوويد که 

ويروس باشد. ما شاهد افزايش موارد بيماری هستيم  اين شيوع نوع عفونيتر دلتا که تصور ميشود گونه چيرە رشته
اختالط  ها زيرا ويروس هنگامی سرايت ميکند که مردم باهمديگر در يک رابطه نزديک بويژە در داخل ساختمان 

 .نمايند
 

واکسيناسيون برروی ويروس تأثير بسيار دارد که پس از دورە کامل دو واکسن زدن، شامل نوع دلتای آن هم خواهد  
  شدن بهاردچ امکاناما واکسن به تنهائی برای سالمت نگاهداشتن برايتون و هوو کافی نيست. شما هنوز هم  .شد

گرچه  آنرا شيوع دهيد و در فاصله بين دو واکسن، حتی زمانيکه بطور کامل واکسينه شديد هم، را داريدويروس 
 خواهد بود. ترعوارض آن بسيار کم خطر

 
برای   که ويروسا حذف هرآنچه ب هم شمادر حاليکه برنامه توزيع واکسيناسيون به تدريج شامل همگان خواهد شد، 

  .برويد آنبه جنگ ميتوانيد رونق گرفتن به آن نياز دارد، 
 

، بويژە در ميشودراهنمائيهائی در مورد نزديک شدن مردم به همديگر در هرجا و هر زمان  رعايتاين امر شامل 
باشگاههای رفتن به ها و مراسم کباب کردن يعنی بار بی کيوداخل ساختمانها، خيابانهای شلوغ، مراسم گاردن پارتی، 

 و رستورانها.   از قبيل مغازە، بار هابعد از مدرسه همچنين مراکز داخل ساختمان



 
 اجازە ندهید کووید یکبار دیگر خوشیهای مارا نابود نماید 

 
و تعقيب آن چه کارهائی بايد بکنيم. تنها بايد به خاطر داشته   مرحله همه ما ميدانيم که برای جلوگيری از ويروستا اين 

 باشيم که آنهارا مداوما رعايت نمائيم: 
 

ه صورت خود داشتهباشيد و اطمينان پيدا کنيد که بهشيوەای درست در خارج از منزل اگر بتوانيد، ماسک ب •

 دماغ و دهان خودرا می پوشانيد

 مداوما دستهايتان را بشوريد و از ژل ضدعفونی دست استفادە نمائيد  •

 از کسانی که عضو خانه شما يا حباب وابسته به شما نيستند، يک فاصله سالم را حفظ نمائيد  •

 بيرون منزل از داخل آن سالمتر است –از راه باز نگاهداشتن در و پنجرەها به هوای تازە اجازە ورود بدهيد  •

هر هفته دوبار در خانه يا محل کار خود تست بيماری بدون عالئم )ال اف دی( انجام دهيد و نتيجه آنرا اعم   •

 از مثبت يا منفی، گزارش دهيد

ف دی يعنی تست ابزار جريان جانبی مثبت داشتيد بالفاصله خودرا منزوی يا ال ا ١٩-اگر نشانهای از کوويد •

 نمودە وقتی برای تست پی سی آر يعنی تست عکس العمل آنزيم بسيارگر رزرو کنيد

 هرچه زودتر قراری برای نخستين واکسيناسيون خود تعيين نمائيد  •

ين ميکند اما برای تأثيربخشی کامل به اولين تزريق محافظت خوبی را تأم –هردو واکسن را دريافت نمائيد   •

 هردو مقدار آن نياز است. 

 س از اينکه واکسينه هم شديد به اجرای همه راهنمائيهای سالمت ماندن از کوويد ادامه دهيد پ •

  
 


