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جوالی(، ما در برايتون و   ٢١منتشرشدە در جوالی )بر اساس داتای   ١٦طی هفت روز منتهی به 
 ەايم.  رسيد  ١٩-کوويد از  جديد مورد تأييد شدە   ١،٥٨٤تعداد  به   ،هفته پيشمورد  ١،٢٧٠از تعداد  هوو

 :  و این یعنی

 هفته پيش    افزايش به نسبت ٪  ٢٣ •

مورد   ٤٣٦،٦  از  باالتر  –نفر از ساکنان   ١٠٠،٠٠٪ در هر  ٥٤٤،٥ برابر با ميزان هفتگی  •
 در هفته پيش  نفر ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠در هر  

 نفر بود    ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٤٠٥باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •

 نفر بود  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٥١٠،٩باالتر از ميزان کلی انگلستان، که   •
 
 برايتون و هوو چه معنی دارد ين مطلب برای ا

 
به ميزان ثبت  مشاادامه دارد و شمار آنها اکنون  در شهر ما همچنان١٩-شمار موارد تأييد شدە کوويد 
 است.  شدە شدە در ماه جانيوری امسال 

 
  دريافت مانند هفتههای اخير، عفونت در ميان جوانانی که هنوز يک يا هردو دوز واکسيناسيون را 

ميبينيم ميزان عفونت  است. اما اکنون از اين بابت نگرانيم که  گسترش در حال به سرعت  ،دەاند کرن
  ٦٠ بسيار آسيب پذير يعنی  سالگان همچنين گروه سنی  ٣٩تا   ٣٠در ميان همه گروههای سنی، بويژە  

 هم در حال افزايش است.  باال  به سالگان 
 

شمار بيمارانی شدە است که برای معالجه  در شهر سبب افزايش   ١٩-اين افزايش سرايت کوويد 
که نيازمند مراقبت  هم ميشود شامل کسانی  و اين امر ،در بيمارستان پذيرش ميگيرند  ١٩-کوويد 

 حياتی هستند.  
 

هستند و نه   پبلی هم  کسانی که در بيمارستان هستند بگونهای مشخص دارای شرايط بيماريهای اساسی 
ههای مختلف سنی در ميان آنها ديدە ميشوند. در سراسر کشور،  فقط افراد مسن بلکه کسانی از گرو

 مربوط به کسانی است که واکسينه نشدەاند.  ١٩-٪  از پذيرش بيمارستانهای کوويد ٦٠
 

را دريافت   ١٩-سال در برايتون و هوو هردو دوز واکسن کوويد  ١٨٪ از افراد باالی ٥٢تنها  
حفاظت نشدەاند و در صورت ابتال به اين عفونت،  کردەاند. هنوز مردمان بسياری وجود دارند که 

 ميتوانند بهسختی بيمار شوند.  
 

پايان يافته، افزايش بيشتر در ميزان سرايت عفونت هم در اينجا در   ١٩-اکنون که محدوديتهای کوويد 
 . است  انتظار برايتون و هوو و هم در بقيه کشور قابل 

 
 بعد از 'روز آزادی'  ١٩-کنترل کردن کوويد

 
، آنگونه  پوشيدن ماسک صورت و فاصلهگيری اجتماعی در مکانهای عمومی، ديگر الزامی نيست اما

    در حال سرايت است. و هنوز هم بگونهای وسيع موجود   ١٩-که داتا نشان ميدهد، ويروس کوويد 
 



مالقات نميکنيد،   با آنها  رهنمود دولت اين است که شما در صورت تماس با افرادی که بطور معمول
 . است  سودبخشدر مکانهای بسته و پرجمعيت، پوشيدن ماسک صورت 

 
مغازەها و مشاغل پذيرائی از مردم و مکانهای کار در شهر ما، از کارکنان و مشتريانشان  بسياری از 

ميخواهند که به استفادە از پوشش صورت ادامه دهند و فاصله اجتماعی را مراعات نمايند، و ما از  
 اين درخواست پشتيبانی ميکنيم.  

 
  –همچنان از اهميت بسيار برخوردارند  ،وب ها و تهويه خ  موارد ديگر حفاظت شامل بهداشت دست 

که آنها هم از راه    ی نه فقط برای کنترل سرايت ويروس کورونا، بلکه برای بيماريهای عفونی ديگر
 سرايت ميکنند. به آنها ديگران  ا ارتباط نزديک ب

 
آزادی فردی و مسئوليت اجتماعی برای کنترل ويروس و   بين ما همه مردم را تشويق ميکنيم تا 

 برقرار نمايند.   و تناسب   توازن  ، مراقبت از ديگران
 
ی نمائید . ١  بە عادت خوب بهداشت اولیە ادامە دهید تا از عفونت جلوگیر

  و پنجرەها   اکنون که تابستان فرارسيدەاست، آسان است که در مکانهای باز همديگر را مالقات نمائيم
 .  شوند به خوبی تهويه ی ا باز نگاهداريم تا مکانهای داخلر

 لطفا همچنين: 

 ميتوانيد، ماسک صورت را در داخل مکانهای شلوغ به صورتتان بزنيد.  اگر •

محل سکونت شما يا يکی از حبابهای حمايتی شما نيستند دو متر   و  از همه کسانی که در خانه •
يک متر از ديگران   ،بيشتر از قبيل پوشيدن ماسک صورت يا با احتياط  و  فاصله بگيريد 

   فاصله بگيريد.

 بگونهای مرتب دستهايتان را با مواد تميزکنندە دست بشوئيد.  •

 دريافت کنيد را هردو دوز آن  ،فظتاحمبرای باالترين ميزان – نمائيدخودرا واکسينه . ٢

را بپذيرند تا از خود و همه   ١٩-همگان را تشويق ميکنيم که پيشنهاد واکسينهشدن عليه کوويد قويا ما 
محافظت بعمل آورند. هنوز به اندازە کافی مردم در برايتون و هوو هردو دوز   شان اشخاص دوروبر

 ند تا از پخش آن جلوگيری نمايند. را دريافت نکردەا ١٩واکسن کوويد 

نيازمندی به معالجه در بيمارستان برای  آسترازنيکا خطر  و  از واکسن فايزر ورە کامل دو دوزد 
 . رد پائين ميآو ٪ ٩٣تا سطح   را  را  ١٩-کوويد 

هنوز احتمال ابتال به بيماری کوويد وجود دارد اما دورە   ، پس از دريافت يک يا دو دوز از واکسن هم
 ٪ پائين ميآورد.  ٨٠کامل همه واکسن های قابل دسترسی اين خطر را تا سطح  

هر روز از ساعت  . اکنون از هر زمانی آسانتر است که در برايتون و هوو واکسن دريافت داريد 
د. شما همچنين  ن وجود دار  قرارهای مراجعه مستقيم در مرکز برايتونبعدازظهر  ٧صبح تا   ٨.٣٠

 . ١١٩يا از راه تلفن شمارە    رزرو نمائيد  از پيشسيون خودرا قرار واکسيناميتوانيد از طريق آنالين 

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


قبلی در همهجای شهر قابل دسترسی   کلينيکهای بيشتری برای مراجعه مستقيم و بدون قرار هم اکنون 
صبح تا   ١٠.٣٠از ساعت هستند اين مناطق شامل هوو الونس است در همه روزهای شنبه و يکشنبه 

   بعداز ظهر.   ٢.٣٠

ليست همه مراکز واکسيناسيون  ترين کاملرا اعالم ميکنيم.   ای بدون قرار قبلی مشروح اين کلينيکه ما 
 دريافت نمود. را ميتوان از مشارکت بهداشت و مراقبتهای ساسکس    بدون قرار قبلی در منطقه

  تست کردن کوويد را کار معمول خود کنيد. ٣

و بدون اطالع   که دچار کوويد هستند هيچ نشانهای از آن بروز نميدهند  شخصی از هر سه  نفر يک
 خودشان بيماری را به ديگران هم سرايت ميدهند. 

ما از همه افراد  است. بنابراين،ن با بيشترين سرعت در حال افزايش بزرگساالن جواموارد ابتال بين  
  ، سالگان ٢٩- ١٨برای   مراجعه مستقيم و بدون قرار قبلی مرکز جديد ٢در يکی از  ميخواهيم  ٢٩  -١٨سنين  

  ند از:تاين دو مرکز عبار انجام دهند. پی سی آر يک تست 

 بعدازظهر، باز است   ٧پيس ستاچيو، ساحل هوو: هرروز از ظهر تا   •
  ها عصر و يکشنبه  ٥صبح تا   ١٠دوشنبه تا شنبه باز است،  - ميدان جيوبلی، جنب کتابخانه •

 عصر   ٥صبح تا   ١١

را از بيشتر داروخانهها و مراکز ديگری در   تستهای مجانی جريان جانبی  ابزار شما ميتوانيد 
 دريافت نمائيد. لی يهمهجای شهر، شامل کتابخانه جيوب 

تا به خانه شما فرستادە شود، يا از   ابزار تست خانگی را درخواست نمائيد   يک بسته  د همچنين ميتواني
 اينکار را انجام دهيد.  ١١٩راه تلفن زدن به شمارە 

حتی   –هر هفته دوبار  يک تست جريان جانبی را در منزل انجام دهيد نکنيد.  در اين کار ريسک 
اگر  احساس سالمت ميکنيد. اين تنها راه اطمينان يافتن از حفظ سالمتی دوستان، افراد فاميل و  

 همکارانتان است.  

 دسترس است درکمک  –. در صورت لزوم خودرا منزوی کنيد ٤

پخش شدە است، مردم زيادی هستند که با کسی که دچار  از آنجائيکه ويروس در همه جای شهر ما 
 عفونت است روبرو ميشوند. 

اگر از سوی بخش تست و تعقيب سازمان ملی بهداشت به شما اطالع دادەشد که در تماس با کسی  
بودەايد که تست مثبت داسته است، بايد برای مدت زمانی که به شما گفته شدەاست خودرا منزوی  

 نمائيد. 

تب شما باالتر از معمول بود، سرفه جديد يا مداومی داشتيد يا تغييری در چشائی يا بويائی    اگر درجه
 و بالفاصله خودرا منزوی کنيد.    يک تست ويروس کورونا انجام دهيد خود احساس کرديد، بايد 

کسانی که برای شما اهميت دارند و به منظور جلوگيری از  منزوی کردن خود برای محافظت از 
 يک امر ضروری است.  ،سرايت بيماری
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ميتوانيد  ا از دست ميدهيد، اگر مجبور هستيد خودرا منزوی کنيد و بخاطر آن پرداختيهای خودر
 . درخواست کمک مالی کنيد 

خانگی و    در زمينه امورکمک به منظور   از سوی مرکز اجتماعی ما نيکروزی هم حمايت عملی يا  
   تان هم قابل دسترسی است ات احساس  چگونگیحمايت از شما برای 

 

https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
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

