
 

 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
 

 ٢٠٢١جوالی  ٢٩
 

  ١١٦٦جوالی(، ما در برايتون و هوو شمار  ٢٨جوالی )بر اساس داتای منتشرشدە در  ٢٣طی هفت روز منتهی به 

 مورد هفته پيش کمتر بودەاست. به اين شرح: ١٥٨٤که از   –داشتهايم  ١٩-کوويد تأييد شدە جديد مورد 

 
 

 ٪  کاهش به نسبت هفته پيش  ٢٦ •

  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٥٤٤،٥کمتر از  –نفر از ساکنان   ١٠٠،٠٠در هر  ٤٠٠،٨برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر از ساکنان در هفته پيش

 نفر بود  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٣٢٣،٣باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •

  نفر بود١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٤٠١،٤کم و بيش برابر بود با ميزان کلی انگلستان، که   •
 

 

 برايتون و هوو چه معنی داردين مطلب برای ا

   
 در شهرمان بودەايم. ١٩-برای اولين هفته شاهد کاهش موارد تأييد شدە کوويدتاکنون، ما از اوايل ماه می 

 
.  هنوز بسيار باال است، اين هفته باوجود اينکه اعداد سير نزولی داشتهاند، ميزان عفونت در قياس با اوايل سال جاری 

 . استگسترش در حال ن، بلکه در ميان همه گروههای سنی ناميان جواويروس نهفقط در 
 

در بيمارستانهای محلی ما بستری شدەاند، گرچه به شکرانه موثر  ١٩-کوويد ی در رابطه بامتأسفانه، اکنون بيماران
 بودن واکسنها، شمار آنان کمتر از ميزانی است که در ابتدای همهگيری بود.                      

 
ش يکنفر خودرا به حدود سهچهارم ساکنان ارائه کردەاست. بهرحال کم و بي نبرنامه محلی واکسيناسيون ما اولين واکس

. برای محافظت نداز دو نفر بزرگساالن در برايتون و هوو هنوز بطور کامل با دو دوز از واکسن واکسينه نشدە ا 
محافظت نشدە بسياری در جامعه ما هستند  افرادتزريق شدەباشد. هنوز به آنها کامل، الزم است دورە کامل دو واکسن 

 .           خوهند گرفتقرار که اگر دچار عفونت شوند، در خطر بيماری جدی 
 

همه کسانی که ميتوانند واکسينه شوند، ولی هنوز آنرا انجام ندادەاند، بايد هرچهزودتر دوز اول آنرا دريافت کنند. و ما 
تا برای دريافت دوز دوم در يک فاصله هشت   که دوز اول واکسن را دريافت کردەاند تشويق ميکنيمهم همه کسانی را 

                                                                                                          بعمل آورند تا از باالترين ميزان حفاظت برخوردار شوند.هفتهای اقدام 
 

  ٧صبح تا  ٨.٣٠هر روز از ساعت   که واکسن دريافت داريدبا مراجعه به مراکز مراجعه مستقيم است  آسان
ميتوان از طريق آنالين   قابل دسترسی است و در ضمن، قرار با تعيين وقت قبلی را همبعدازظهر در مرکز برايتون 

 . ١١٩ نيا از راه تماس با شمارە تلف ددريافت نمو
در روزهای پايان اين هفته هم در دسترس هستند که شامل هوو لونس  ،کلينيکهای مراجعه مستقيم برای واکسينه شدن

ظهر.  بعداز  ٢،٣٠صبح تا   ١٠.٣٠آگوست از ساعت  ١يا ويتروز در روز يکشنبه  ،جوالی ٣١در روز شنبه 
وبسايت مشارکت بهداشت و  )بر روی  ،بدون قرار قبلی در منطقه مراجعه جديدترين ليست همه مراکز واکسيناسيون

    در دسترس است. مراقبتهای ساسکس
 

 شهرمان را برای همگان باز نگهداريد 
 

جوالی مردمان زيادی در رفتن به مکانهای عمومی   ١٩ما آگاه هستيم  که پس از برداشتهشدن محدوديتها در روز 
نميکنند. لطفا به ياد داشتهباشيد که همه مردم در مکانهای شلوغ احساس راحتی نميکنند. بسياری هستند  امنيتاحساس 

 آورند. هم از خود و هم از ديگران مراقبت بعمل  که مايلند در جاهای عمومی ماسک به صورت داشتهباشند تا
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https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
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منتشر شدەاند، اين امر در   در رسانهها در برخی مکانهای مورد عالقه مردم شلوغی  که در موردعليرغم عکسهائی 
همه نقاط شهر عموميت ندارد. مناطق بسياری در شهر وجود دارند که در آنها ميتوان برای خريد، ارتباط گيری 

 رزش سالم فاصله اجتماعی را مراعات نمود.اجتماعی و و
 

گرچه پوشيدن ماسک صورت در مکانهای عمومی ديگر اجباری نيست، اما بسياری از مشاغل محلی ما هنوز به 
 مطالبه آن ادامه ميدهند.  

 
با توجه به ميزان باالی ويروس در شهر، ما همگان را تشويق ميکنيم که در صورت تمايل، به پوشيدن ماسک  

کسانی تماس ميگيريد که معموال با آنها در با که ادامه دهيد يعنی جاهائی صورت در مکانهای پرجمعيت و سربسته 
 مراعات نمائيد.  ی عمومیتا جائيکه ميتوانيد فاصله اجتماعی را در مکانها  و تماس نيستيد

 
در خارج ساختمانها ادامه دهيد، فضاهای داخلی را به خوبی  هايتانمضاف بر اين، لطفا در صورت امکان به مالقات

 تهويه کنيد و دستهايتان را مرتب بشوئيد يا از ضدعفونی ها استفادە کنيد. 
 

 تست کردن را مرتبا انجام دهيد تا بيماری عفونی را مهار نمائيد

يد، ميکن در چشائی يا بويائی خود احساس  يد يا تغييریر، سرفه جديد يا مداومی دا هستيدتب باالتر از معمول  دچار اگر 
 و بالفاصله خودرا منزوی کنيد.   يک تست ويروس کورونا انجام دهيدبايد 

چنانچه از خانه بيرون برويد و با ديگران رابطه  هر هفته دوبار  يک تست جريان جانبی را در منزل انجام دهيد.  لطفا
تنها راه اطمينان يافتن از حفظ  انجام تست از اهميت ويژە برخوردار خواهد بود. اکار اين ،اجتماعی برقرار کنيد

سالمتی دوستان، افراد فاميل و همکارانتان است. اين بستههای تست را ميتوان از بيشتر داروخانهها و مراکز ديگری 
تا به آدرس منزلتان    دکراز راه آنالين درخواست در همهجای شهر، شامل کتابخانه جيوبلی دريافت نمود، يا آنرا 

 فرستادە شود.

تا   ساله ٢٩-١٨تست پی سی آر برای افراد به منظور  ، دو مرکز مراجعه مستقيم بدون قرار قبلی و بدون نشانه بيماری
باز خواهند  کتابخانهجنب  پيس ستاچيو در ساحل هوو و ميدان جيوبلیمچنان در هزمانيکه موارد بيماری باال باشند، 

 تا کوشش شود در زمانيکه منتظر تأثيربخشی واکسن هستيم، از گسترش ويروس جلوگيری بعمل آيد. ماند
 

 کمک در دسترس است  –در صورت لزوم خودرا منزوی کنيد 

بودەايد که تست اگر از سوی بخش تست و تعقيب سازمان ملی بهداشت به شما اطالع دادەشد که در تماس با کسی 
 زمانی که به شما گفته شدەاست خودرا منزوی نمائيد.   در طولته است، بايد شمثبت دا

اگر مجبور هستيد خودرا منزوی کنيد و بخاطر آن پرداختيهای خودرا از دست ميدهيد، ميتوانيد درخواست کمک مالی 
امور خانگی و حمايت از  برایتا  از سوی کانون اجتماعی ما هم در دسترس است حمايت عملی يا نيکروزی  .کنيد

 . کمک شودشما در زمينه نحوە احساساتتان  

 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/enhanced-government-support-brighton-hove-bring-covid-cases-down
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

