
 

 بر اساس موارد کوويد
ی

 تيم بهداشت همگان
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١ جون  ٣
 

شدە در یم )   ٢٨یط هفت روز منتیه به    مورد   ٥٦  شمار ما در برايتون و هوو جون(،   ٢ بر اساس داتای منتشر

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

 موردی که در هفته پيش داشتيم ٣٣يعنی از  –بيشتر بود ش از هفته پي ٪  ٧١ •

 فر از ساکنان ن  ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر م ١٩،٣ با ميزان هفتگیبود برابر  •

 ود فر ب ن  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٢٠،٧که ،  ميزان جنوب شرقی کشورمشابه  •

 بودنفر ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٠،٩که  ،ميزان کلی انگلستانکمتر بود از  •
 

  
 ؟دارد چه معنی  مطلب برای برايتون و هوو ين ا

 
سراسری طی هفته پيش،   مبتاليان شديد به نظر ميآيد. اما چون شمار يری در موارد تأييد شدە هفته پيش، يک  اوج گ ٪٧١افزايش 

ن هفته شاهد  تغيير به چشم ميآيد. در مقايسه با هفته قبل، ما اي  از یئ درصد باال همنسبتا کم بودەاست، افزايش متوسط موارد 
ما شرايط تعطيل همگانی را  در حاليکه ٪ افزايش به حساب ميآيد. ٧١در شکل درصدی، اين رقم مورد بوديم اما  ٢٣افزايش 

 .يابد تغييرهم که هفته به هفته ميزان موارد ابتالء ميتوانيم انتظار داشته باشيم آسانتر ميکنيم 
 

، در ميان جوانان و بزرگساالن جوانی بودەاست که هنوز واکسينه نشدە بودند. در  بيشترين موارد افزايش بيماری طی هفته قبل
نفر در هر صد هزار نفر ميرسيد. اين امر بويژە حائز   ١،٩به باال ميزان ابتالء همچنان پائين است و به  ٦٠ميان گروه سنی 

 تأثير واکسن در کنترل ويروس است.  نشانگر و همين امرگروه واکسينه شدەبودند  اهميت است چون بيشتر اشخاص اين 
 

 را فراموش نکنید  مطالب اساسی 
 

به تنهائی برای حفظ سالمت برايتون و هوو  خود ثابت شدە است که واکسيناسيون در پائين آوردن شيوع کوويد موثر است اما 
 کافی نيست. 

 
حتی کسانی است که    –در حال شمول همه گروههای اجتماعی  در حاليکه برنامه واکسيناسيون سازمان ملی خدمات درمانی

  همچنان ،تست استانجام مداوم راهنمای سالمت کوويد که عبارت از دست، صورت، فاصله، هوای تازە و واکسينه هم شدەاند، 
 . دارند برخوراهميت حياتی از 
 

 همچنان: الزم استبرای کنترل شيوع ويروس، 
 

غ و  ماسک به صورت خود داشتهباشيد و اطمينان پيدا کنيد که بهشيوەای درست دماد، اگر بتواني در خارج از منزل  •

 پوشانيددهان خودرا می 

 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  •

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

 منفی، گزارش دهيد 

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

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

 هرچه زودتر قراری برای نخستين واکسيناسيون خود تعيين نمائيد  •

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

 مقدار آن نياز است. 

ن نمایند.   در ترکیب با همدیگر عمل مینمایند  ،حفظ سالمت برای هریک از این اقدامات   ین محافظت عمویم را  تأمی   تا بتوانند بهتر
 

 دورە آنرا تکمیل نمائید   –واکسیناسیون 



 
و کم کردن فشار روی سازمان ملی خدمات درمانی، امر مهمی است که همه مردمی   ميداريمبرای محافظت مردمی که دوستشان 

 که قادر به دريافت واکسن هستند، دو دوز يعنی دو مقدار واکسن توصيه شدەرا دريافت نمايند.  
 

نمودن  طراحی شدەاند. تزريق   طی دو مرحله  هر سه نوع واکسنی که اکنون در ممالک متحدە بريتانيا موجود است برای استفادە
 هردو واکسن سبب ايجاد مصونيت قويتر و و بهتر بدن شما و محافظت ماندگارتر آن خواهد بود. 

 
چنانچه از شما دعوت شدە است تا زمانی برای نخستين واکسن خودتان رزرو کنيد ولی تاکنون موفق به انجام آن نشدەايد، هنوز  

وقتی برای واکسينه کردن   ١١٩ا از راه تلفن شمارە ي  نالينآ ما هنوز سر جای خود باقی است. به شيوە هم دير نيست، دعوت ش
به همه افرادی دسترسی   توانندکه ب مناطق اجتماعی سر ميزنند  همهبه سرويس واکسيناسيون سيار که با تأمين خود بگيريد. 

سرحد  ما همه توان خودرا به کار گرفتهايم که اين کار را تا اينک پيداکنند که قادر به حضور در مراکز واکسيناسيون نيستند، 
يک  اگر مانعی بر سر راه رفتنتان به محل واکسيناسيون وجود دارد، . آسان کنيم بگونهای که همگان بتوانند واکسينه شوند امکان

 ٨٠٦٠از راه تلفن شمارە  آن را ميتوانو   که امکانات رفت و آمد در اختيار ندارندتهيه شدە است برای کسانی سرويس مجانی 
بعداز ظهر رزرو   ٥تا   ٢بعداز ظهر و  ١صبح تا   ١٠ساعات زمانی بين فاصله    وروزهای دوشنبه تا جمعه  در   ٠٣٠٠ ٣٠٣
 نمود.

 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

