
 

 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 

 ٢٠٢١ جوالی ٩

 
  ١،٢٧٥ تعدادما در برايتون و هوو جوالی(،  ٩بر اساس داتای منتشرشدە در جوالی ) ٤طی هفت روز منتهی به 

 مورد هفته پيش. به شرح زير: ٦٩١و اين يعنی افزايشی بر   – ايمهجديد داشت ١٩ -تأييد شدە کوويدمورد 

 ش  هفته پي٪  بيشتر از ٨٤،٥ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر م  ٤٣٨،٣ برابر با ميزان هفتگی •

  بود  فرن ١٠٠٫٠٠٠در هر    مورد ١٩٢،٩، که ميزان جنوب شرقی کشورباالتر از  •

 بود   نفر١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٢٧٥،٦که  ،ميزان کلی انگلستانباالتر از  •
 

 ؟داردچه معنی  ين مطلب برای برايتون و هووا 

برای مراجعه بدون  عکس العمل زنجيرەای بسيارگر  يعنی رآدو مرکز جديد تست سيار پی سی  ،در مناطق زيراکنون 
ستاچيو در ساحل هوو، ديگری  قرار قبلی برای کسانيکه که نشانههای بيماری را ندارند ايجاد شدەاست: يکی در پيس 

لی افتتاح شدەاند تا به شناسائی بيشتر موارد بيماری و پائين آوردن ميزان خطر  يلی، جلو کتابخانه جيوبيدر ميدان جيوب
 کمک نمايند. آن سرايت 

 ٢٩  -١٨افراد سنين درخواست از 

بنابر اين ما از همه  با سرعت بيشتری افزايش يافتهاستموارد ابتال در ميان جوانان  ی برايتون و هوو،محل شرايطدر 
ڕ انجام دهند. اين امر  آيک تست بدون نشانه پی سی  ،ميخواهيم در يکی از دو مرکز جديد تست ٢٩ -١٨افراد سنين  

يد بتوانيد خودتانرا منزوی نمودە و به گسسته شدن  هست حامل ويروس  آگاهی پيدا کنيد که اگربه شما اجازە ميدهد 
 زنجير انتقال بيماری کمک نمائيد.  

ميتوانيد   -چنانچه درآمد خودرا بدليل منزوی شدن از دست داديد  –اگر انجام تست شما مثبت بود، نگران نباشيد 
 درخواست دريافت کمک مالی بنمائيد.

مادە است تا به شما در مورد امور روزمرە منزلتان کمک آ مماعی ما هاز سوی مراکز اجتحمايتهای عملی يا سالمتی 
 ، از شما پشتيبانی بعمل آورد. پيداکنيد ممکن استدر زمينه احساسی که همچنين کند و 

 برای مراجعه بدون قرار قبلی، کجا هستند و چه مواقعی باز هستند؟ رآمراکز جديد تست پی سی 

 جوالی( ١١بعدازظهر، هرروزە )از يکشنبه  ٧ –ظهر   ١٢پيس ستاچيو، ساحل هوو:  •

بعداز   ٥ –صبح    ١١بعداز ظهر و يکشنبه  ٥  –صبح  ١٠شنبه،  –ميدان جيوبلی، جنب کتابخانه، دوشنبه  •
 ظهر.

 چرا بايد تست پی سی آر انجام دهم؟

 نفر ما ميتواند بدون آگاهی خودش، حامل ويروس کوويد و شايع کنندە آن باشد. ٣نفر از هر   ١ •

موارد ابتال را به سرعت کشف ميکند بنابر اين شما خواهيد توانست خودرا   ت بدون نشانه پی سی آرتس •
 منزوی نمودە مانع از شيوع بيماری شويد.

هنوز همه ساکنان شهر واکسينه نشدەاند، هنوز افراد آسيب پذيری هستند که در صورت ابتال به کوويد   •
 ميتوانند بهشدت بيمار شوند.

 دادەشود، خطر آن وجود دارد که ويروس رشد کند.  افزودوشدناگر به موارد ابتال به کوويد اجازە  •

 در حال افزايش است.  ٢٩  – ١٨موارد بيماری در ميان افراد سنين  •



بسياری از کافهها، بار ها، رستورانها، و پابهای شهر طی چند هفته گذشته مجبور به بستهشدن بودند و  •
، دچار بودندهمين سنين آنها که در کارکنان آندسته از   ر معرض همين خطر هستند چونبسياری ديگر هم د

 بيماری شدەاند يا خودرا منزوی نمودەاند.  

 ، کدامند؟انجام دهيم جلوگيری از شيوع کوويدمهمترين کارهائی که ميتوانيم برای کمک به 

چشمگيری است و رابطه بين عفونت ، بيماری جدی و مراجعه مردم به بيمارستان را   بسيار برنامه واکسن موفقيت
 تضعيف ميکند.  

 ه زودتر که ميتوانيد، انجام دهيد. چهرآنرا لطفا برويد و اگر شما دوز اول واکسن را نزدەايد، 

  قرار قبلی،  ی بهنياز و ت راحت اساين کار بسيار اکنون در برايتون و هوو مراکز واکسيناسيون هرروزە باز هستند، 
هم  جوالی  ١٢ند و از دوشنبه تهس زونو. آنها طی روزهای پايان هفته در ميدان اسب دوانی و هوو لندارد مدارک يا

 در مرکز برايتون همراه با مراکز سيار ديگر، باز خواهند بود.مراکز مراجعه بدون قرار قبلی  

، حاال ميتوانيد آنرا در مراکز  را ميکشيددومی  اکنون انتظارد و اگر دوز اول واکسن را هشت هفته قبل زدە باشي
 مراجعه بدون قرار قبلی انجام دهيد.

 به دوستان و اعضای خانوادە خود پيام بفرستيد تا از آنها هم برای واکسيناسيون خودشان پشتيبانی بعمل آوردە باشيد.

 اينترنتی يافتميتوان برروی اين سايت مشروح همه اين مراکز را 

 مدارس و دانش آموزان 

ساله در مدارس و کالجها، هنوز هم  ١٨ –  ١١همه پدر ومادران و سرپرستان و حبابهای حمايتی آنان، بويژە افراد  
ابزار جريان جانبی )ال اف دی( را هفتهای دوبار در منزل انجام دهند و نتايج آنرا گزارش کنند. اين  الزم است تست 

 اشت.  درخواست در طول تعطيالت تابستانی هم ادامه خواهد د

 را اجرا نمائيدمقررات قوانين و 

انين و مقررات ادامه دهيم،  واگر همه ما به اجرای قو  –درها بروی کاسب و کار گشودە هستند  ايتون و هوودر بر
 خواهيم توانست از همه آنچه شهر بايد به ما عرضه کند استفادە نمائيم.  

 موارد اساسی

 چنانچه ميتوانيد، ماسک صورت را در داخل مکانهای سربسته و شلوغ به صورتتان بزنيد. •

 متر فاصله بگيريد. ٢د از همه کسانی که در خانه محل سکونت شما يا يکی از حبابهای حمايتی شما نيستن •

درست مانند   ،متر از ديگران فاصله بگيريد ١در جاهائی که اين امر امکان پذير نبود، با احتياط اضافی  •
 مکانهای پوشيدن ماسک صورت. 

 ثانيه بشوئيد. ٢٠بگونهای مرتب دستهايتان را حداقل برای مدت  •

 مکانهای داخل ساختمانهارا بهخۆبی تهويه نمائيد. •

 کردن تست 

تست مجانی ابزار جريان جانبی )ال اف دی( را در منزل انجام دهيد و اگر نتيجه آن مثبت  هفتهای دوبار •
 . را ندارند ١٩ -بود، خودرا منزوی کنيد. بستههای انجام تست برای کسانی است که نشانههای بيماری کوويد

 يافت کنيد.بستههای مجانی ال اف دی را از طريق آنالين يا از يک داروخانه در •

تا نتيجه  يک تست پی سی آر رزرو نمائيد، لطفا بالفاصله بودو اگر مثبت  –نتايج آنرا برای خود نگاه داريد  •
 تأييد شود.شما بدست آمدە 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab
http://www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab
http://www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


و   لطفا يک تست پی سی آر انجام دهيد–بدون توجه به ماليم بودن آن   –بيماری را داريد  ای ازو اگر نشانه •
 خودتان را منزوی کنيد. 

 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

