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 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
 

 ٢٠٢١ آگوست ٢٦
 

 
  ١،٢٧٧آگوست(، ما در برايتون و هوو تعداد  ٢٥)بر اساس داتای منتشرشدە در  آگوست ٢٠طی هفت روز منتهی به 

 جديد داشتهايم.  به شرح زير:  ١٩-کوويد مورد تأييد شدە 

  
   قبل روز هفت کمتر ازآمار٪  ١،٧ •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٤٣٨برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر    ١٠٠٫٠٠٠در هر  بود مورد ٣١٨باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٢٨ عبارت بود از باالتر از ميزان کلی انگلستان، که •

    
 ؟ استچه معنی به ين مطلب برای برايتون و هوو ا

 

 ما بوديم. ١٩-کوويد  شدە تأييد موارد درصد يعنی صدانه در اندکی بسيار تغييرات  شاهد ما پياپی هفته دو برای

  بيماری ارقام رسيدەباشد. خود اوج به هوو و برايتون در عفونی بيماری اين به ابتال ميزان که باشيم مطمئن نميتوانيم
  د.نميده ادامه  خود افزايش به همچنان کشور شرقی جنوب و انگلستان بقيه در
 

 ینسلها بين در و  است آن ميزان باالترين در هنوز ها ايجر تين و جوان بزرگساالن ميان در  ١٩-کوويد  عفونت

 افزايش گذشته هفته طی .گذاشتهباشد تأثير سنين همه  در گوناگون افراد روی بر تا است گسترش حال در مختلف
 نرخهای باالترين از يکی  کشور، شرقی جنوب در ما اکنون و است شدە مشاهدە باال به  سال ٦٠ افراد  بين در ديگری

 داريم.  اشارە مورد ينسن در را بيماری به ابتال
 

  ملی سازمان واکسيناسيون برنامه اما  داريم.  را ١٩ – کوويد  بدليل بستری بيمار  ٢٠ از بيش محلی، موقعيت در

  امسال اوايل  در ما که آنگونه شوند، بيمار جدی بگونهای که است کسانی شمار افزايش مانع  موفقيت با  درمانی خدمات
   بوديم. آن ديدن شاهد

 
   است. سال ١٧ تا  ١٦ بين افراد قبول آمادە و مييابد انتقال واکسيناسيون مرکز

 
 مرکزخريد در شاپ تاپ مغازە پيشين محل به هوو و برايتون واکسيناسيون مرکز آگوست، ٣٠ يعنی آيندە دوشنبه روز

 مييابد.  انتقال چرچيل ميدان
 

  هم و دارند قبلی قرار که  را کسانی هم و کرد، خواهد واکسينه را افراد عصر ٨ تا صبح   ٨.٣٠ ساعت از تيم همان
 دسترس در بعدازظهر ٧ ساعت تا روزانه بطور سرويس )اين ميکند واکسينه ميکنند مراجعه قرار بدون که  را افرادی 
 است(.

 
  ميکند. واکسينه قبلی  قرار  بدون است ١٧ و  ١٦ بين سنشان که را افرادی چرچيل ميدان واکسيناسيون مرکز

 
  يکساعت مدت به مجانی پارکينگبرای همە کسانی کە واکسن دریافت میکنند، امکان  چرچيل ميدان خريد مرکز سوی از

 دەاست.ش  فراهم شرقی رود ريجنسی در  واقع (١ )چرچيل اورنج ماشين پارک در
 

  هووالونس، شامل  شهر، همهجای در ما ديگر مراکز در بزرگساالن شدن واکسينه برای قبلی قرار  بدون مراجعه
  همه به مراجعه ساعات و تاريخ آدرسها، است. برقرار همچنان اسبدوانی ميدان و رينبو  کانون پيتر، سانت کليسای

  .ستشدەا ليست ساسکس مراقبت و بهداشت وبسايت روی بر داريد، دريافت واکسن و  برويد ميتوانيد شما که مراکزی
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


 روزهای و آگوست  ٣٠ دوشنبه روز برای که کسانی هکلي با قرارها ملی سرويس سوی از محل، تغيير با رابطه در
  نيا  قرار ساعت و روز  تاريخ است. شدە گرفته تماس مستقيما ند،شتهادا سنتر برايتون به مراجعه  قرار  آن، از بعد

   کردەاست. تغيير آنها مراجعه  محل تنها ،بودشدە تعيين قبال که ماند خواهد  باقی همان اشخاص


