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  COVID -19 دیجد دییتأ 1375آگوست( ، ما   11منتشر شده در  یآگوست )بر اساس داده ها  06در هفت روز تا 
 عبارتند از: نهای هفته گذشته. ا 1135باالتر از رقم  - میو هوو داشت تونیدر برا

 
 است  افتهی شیدرصد افزا 21گذشته نسبت به هفته  •
 در هفته قبل  100،000در  390.2با  سهیدر مقا -نفر  100،000در  471 ینرخ هفتگ  معادل •
 بود  100000در   253.3که  یاز جنوب شرق باالتر •
 بود  100000در  296.6از انگلستان ، که  باالتر •

 
 ؟ستیو هوو چ تونیبرا یبرا نیا یمعنا

 
  یم یباال باق اریدر جوانان بس ژهی، به و یسن یدر شهر ما همچنان در همه گروه ها COVID-19 ابتال به زانیم

 .ماند
 

است  یکمتر از زمان اریحال بس نیاست ، با ا افتهی شیما افزا یمحل مارستانیدر ب COVID-19 افراد مبتال به تعداد
 .در حال کار است ونیناس یدهد که برنامه واکس ینشان م نیبود. ا ادیز اریبس  دیکه تعداد موارد در سال جد

 
در شهر ما کمتر   ونیناس ی. نرخ واکسمیاز محافظت از همه دار نانیاطم یبرا یشتریب ی حال ، ما هنوز راه ها نیا با

دوز واکسن خود را   نیاند هوو اول تونیاز مناطق کشور است. فقط سه نفر از هر چهار بزرگسال در برا یاریاز بس
 .کرده اند قیتزر

 
 ونیناس یشروع به واکس یگروه سن ن یسال کم است. فقط شش نفر از هر ده نفر در ا 34تا  25 ریجذب افراد ز زانیم

 .کرده اند
 
 یاز ما دوباره در خانه ها و مکانها یاریکه بس لیدل ن یبه ا ژهی، به و رندیبپذ واکسن را شنهادیمهم است که همه پ نیا

 .میهست  یخود در سراسر شهر در حال اجتماع اجتماع
 

 است  COVID-19 محافظت در برابر نیبهتر ونیناسیواکس
 

خود را شروع نکرده  ون یناس یکند. اگر هنوز واکس افتیرا در COVID-19 تواند واکسن یم ایتانیفرد بالغ در بر هر
 .دیندازین قیآن را به تعو گری، لطفاً د دیا

 
  روسیکه در صورت ابتال به و میریدر جامعه خود را در نظر بگ  ریپذ بیافراد آس دیشهر ، همه ما با کیعنوان  به
 .قرار دارند یماریدر معرض ب  شتریب

 
خطرناک  روسیو نی در برابر ا زیخود ن انی، بلکه از اطراف دیکن  ی، فقط از خود محافظت نم دیزن یواکسن م یوقت

 .دیکن  یمحافظت م
بهداشت و   دیبخش مشاهده کن نیدر ا دیتوان یو پاپ آپ را م اریس ونی ناسیواکس ی محل یها کینی کل هیکل اتیجزئ

 ان اچ اس.  یرو ادهیپ ونی ناسیواکس یها تی وب ساو  مراقبت از ساسکس
 

 . دیایبه منطقه شما ب یرو ادهیپ  یها کینیاز کل یک یتا  دیصبر کن  ستیالزم ن
 

خدمات رزرو  در دسترس هستند قیاز طر تونیرزرو شده هر روز در مرکز برا شی از پ ونیناسیقرار مالقات واکس
 نیو همچن  تونیمسابقه براقرار مالقات در دوره  یبرا 8060 303 0300و با تماس با    ان اچ اس یمل ونیناس یواکس

 در اطراف شهر. گرید یمکان ها
 

بهداشت و مراقبت از   توان در بر داشت یتلفن همراه و پاپ آپ را م ونی ناسیواکس یمحل یها کی نیتمام کل اتیجزئ
 .تیوب سا ان اچ اس یرو ادهیپ  ونیناسی واکس و ساسکس
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