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شدە در جون ) ٢٥یط هفت روز منتیه به   مورد   ٥٣٧ شمار ما در برايتون و هوو جون(،   ٣٠ بر اساس داتای منتشر

ح زیر  ٣٣٨بر   ایشر و این یعنی افز   – ايمەجديد داشت  ١٩  -تأييد شدە کوويد  : مورد هفتە پیش. بە شر
 

  ش هفته پیبیشتر از ٪  ٥٩ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر م  ١٨٤،٦ برابر با میزان هفتگی •

    بود فرن ١٠٠٫٠٠٠در هر  مورد ٨٨،١که ، میزان جنوب شرقی کشوراز  باالتر •

  بود نفر١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ١٤٩که  ،میزان کلی انگلستاناز  باالتر •
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا 

 ما همچنان یکی از باالترین نرخهای ابتال به بیماری را در جنوب شرقی کشور داریم. 

گروههای سنی به  ولی ما شاهد افزایش موارد در همه  با سرعت بیشتری افزایش می یابد ٢٠تا  ١٥موارد ابتال در میان سنین 

مردم   شمار  . خوشبختانه به بیماری را به چشم می بینیم. ما در همه نقاط شهر موارد ابتال هستیم هم سالگان  ٦٠استثنای باالتر از 
برنامه واکسیناسیون رابطه بین عفونت  گر آنست کهنشانو همین بیمارستان همچنان پائین است،  معالجه درنیازمند به 

 و بستری شدن در بیمارستان را تضعیف میکند. 

  کردە،یم. باز ماندن مدارس و کالجهارا تضمین کنتا به ایمن نگاهداشتن شهر کمک  سه اقدام بعمل آوریمما میتوانیم سه 
 و کسب و کارهای مختلف را رونق دهیم:  غذاخوری مکانهای

 واکسینە کنیمخودرا  .１

، الزم است همە کسانی کە دوز اول واکسن را دریافت نکردەاند  ی هر اندازە زودتر کە میتوانند واکسینە   نخست و  پیش از هرچی 
ی    ٣٠تا   ١٨شوند. حدود نییم از افراد گروە سنی  سال بە باال   ١٨در شهر هنوز واکسن نزدەاند. حاال همە کسانی کە در سنی 

 سینە شوند. هستند میتوانند واک

روزهای پایانی این هفته به  در )یا به انتخاب خود    بە شیوە آنالین رزرو نمائید اگر شما دوز اول واکسن را نزدەاید، آنرا هم اکنون  

  بروید.  یکی از این مراکز مراجعه مستقیم در هوو الونز، کلیسای سنت پیترز یا میدان اسب دوانی

صاحبان مشاغل میخواهم که مطمئن شوید کارکنانتان  شماروز شمارا نمیگیرد و همچنین من مصرا از  این امر وقت زیادی از 
چون شما به  ب برای رفتن و واکسینه شدن سریع خود پیدا کنند. این امر به سود کسب و کار شما است سمنا اجازە و امکانتوانند ب 

 نیروی کار سالم احتیاج دارید، در عین حال به سود مشتریانتان هم هست. 

به عادات تازەای که همه ما یاد گرفتهایم   کردە،  حتی اگر دو دوز واکسن را دریافت کردە باشید، به خاطر داشته باشید که لطف
 ادامه دهید. این عادات عبارنتد از: 

 مراعات نمائید را فاصله  •

 دهان و بینی خودتانرا بویژە هنگام خرید، بپوشانید •

 از ضدعفونی کنندە دست استفادە کنید  •

 با دیگران معاشرت کنید  از ساختمان در فضای خارج میتوانیدتاجائیکه  •

 در داخل ساختمانها قانون شش نفر را رعایت کنید.  •

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july


 خودرا مداوما تست نمائید .２

خودرا منزوی نمودە از سرایت دادن آن به دیگران  بتوانند ما نیازمند تست کردن مداوم هستیم تا کسانی که به کووید مبتال شدەاند 
. برنامه واکسیناسیون هنوز هم ادامه دارد ، و ما الزم است مانع رشد نوع جدید ویروس شویم که میتواند بیشتر  کنندجلوگیری 

 اری واکسن بکاهد.  مسری باشد یا از تأثیرگذ

است، یا در رابطه نزدیک با کسی بودەاید که بیمار  لطفا چنانچه نشانهای از بیماری در خودتان می بینید، یا جواب تستتان مثبت 
باید در خانه بمانید و یک تست انجام دهید و معاشرت با دیگران را برای روز دیگری  آنگاه شما . از خانه خارج نشویداست، 

 نگهدارید.

شایع کنندە ویروس  شویم بدوان اطالع خودمان به مطمئن گی هم ما دارد که  یبیشتر و بیشتراهمیت با افزایش موارد بیماری، 
بویژە اگر در صدد رفتن به سر   – دهید  ادامهخود به انجام دادن تستهای بدون عالئم هفتهای دوبار  همچنان. تبدیل نشویمکووید 

 کار یا دیدار دوستان هستید. 

شخصی خود،  پرداختیهایتانرا از دست بدهید، اگر بدلیل منزوی شدن  –جواب تست کووید شما مثبت بود نگران نباشید   چنانچه
حمایت عملی یا روحی از سوی  زمانیکه قادر به کار کردن نبناشید همچنین  در دسترس است  پوند ٥٠٠ تا مرز  کمک مالی  

 .  قابل دسترسی است مراکز اجتماعی

 را دقیقا اجرا کنید  وقتی با دیگران معاشرت میکنید رهنمودها .３

 میکنند، محلهانی کە مغازە، بار، رستوران شاشی کشور گرایش 
ی

ان کووید در جاهانی کە جوانان زندگ ی کافە    و  نشان میدهد کە می 
ی   . افزایش است  کە توریست زیاد دارند، درحالهانی  مکان  بیشیر همچنی 

 میبخشند  درست  اینها و    –برایتون و هوو همە اینهارا دارد 
ی

ی حال  –همان مواردی هستند کە بە شهر مارا بزرگ همان  اما در عی 
 موارد هم هستند کە اکنون همە ما را با مبارزەای واقیع روبرو کردەاند.  

و ما در هفتەهای اخی  یم بینیم کە مردم بیشیر و  هستند برای خوردن و نوشیدن  در شهر، مکانهای جالب و و متنوع بسیاری 
ی از آنها استفادە میکنند، اما مت ی ایام مأبیشیر تهای مردم ی از ا شاهد رشد مواردسفانە در همی  بیماری هم هستیم کە بە معاشر

   مرتبط بودەاند. 

ی بە ییک از   سالمنر در امنیت و ممکن است کە کمک میکنیم تا هراندازە  از مردم  ما بە مکانهای پذیرانی  باشند، و زمانیکە همەگی 
مشاغیل سپاسگزاریم کە بە  . از همە  بعمل آورند درست را  اقدامات، بە آنها رهنمود میدهیم تا بتوانند همە مربوط میشود مشاغل 

یانسخنر میکوشند      کنند.   محافظت شان را و کارکنان تا مشیر

 . باقر ماندەاند بدلیل اجرای درست اقدامات مراقبنر کووید است کە این مکانها برای استفادە ما سالم 

ل برنامەریزی میکنند، از  دوست کە برای دیدار همدیگر در خارج یا گروههای ار دیگر تأکید میکنم  کە افراد اما من یکب ی بدانند    میی
ین   یما در این زمینە هم کمک میکنیم تا از راە انجام دادن دوبار در هفتە کە تست کووید، بار و رستورانهای شهر را بە سالمیر

 مکانهای ممکن تبدیل کنیم. 

ل بە دیگران  ،همە ما  چنانچە ی ون میی میکنیم، مقررات را بە شیوەای درست اجرا نمائیم، از این راە میتوانیم    اجتماعوقنر در بی 
د.    ، بهبود یافتە  نکمک نمائیم تا همدیگر را سالمت نگاە داشتە و کمک کنیم تا شهرما   دوبارە رونق بگی 

 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

