
 

 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 

 ٢٠٢١ آگوست ٥

 

  ١١٣٥آگوست(، ما در برايتون و هوو تعداد   ٤منتشرشدە در جوالی )بر اساس داتای  ٣٠طی هفت روز منتهی به 

 مبتاليان هفته پيش.  به شرح زير:نفر  ١١٦٦به شمار  است نزديککه  –جديد داشتهايم   ١٩-کوويد مورد تأييد شدە 

 ٪  کاهش به نسبت هفته پيش  ٣ •

مورد هفته   ٤٠٠،٨اندکی کمتر از  –نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٣٩٠،٢برابر با ميزان هفتگی  •
 پيش  

 نفر بود   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٢٣٩،٥باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •

 نفر ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٢٨٨،١ عبارت بود از انگلستان، کهباالتر از ميزان کلی  •
  

 ين مطلب برای برايتون و هوو چه معنی دارد؟ ا

ميل به کاهش در  اما ميزان هفته قبل بود، مشابه جوالی   ٣٠  تاريخ تا ١٩-کوويد گرچه ميزان هفتگی موارد تأييد شدە 

  اکنون دوبارە در حال افزايش است. ،شدە و شمار موارد ابتال به بيماری هفتههای اخير برعکس

   
موارد ابتال در ميان همه گروههای سنی همچنان باال است، اما در هرحال، باالترين ميزان افزايش موارد در هفته پيش 

 است.  بودە مربوط به بزرگساالن جوان
 

 هفته  یپايانسالمت ماندن از کوويد در روزهای 
 

ن  مردماهنوز انتظار داريم و فستيوال بايد برای امسال لغو ميشد، ولی ما  جشن روستارويدادهای رژە رسمی افتخار،  
    رژە سنتی پايان هفته شهر را گرامی بدارند. خواهندبزيادی باشند که 

 
، عدە زيادی  ەآگوست، که هرساله روزهای برپائی رژە بود ٨و  ٧هفته، يعنی انتظار ميرود که در ڕوزهای پايانی اين 

د به سرايت نميتوان بزرگ عمومی  اتاجتماع اين امر هستيم که از بازديدکنندگان به برايتون و هوو بيايند. ما نگران
 د. نبيشتر بيماری و افزايش ميزان عفونت بيانجام 

 
 وگيری از گسترش ويروس، اين گامهای دەگانه را بردارند: برای جليم خواهما از همه ساکنان و بازديدکنندگان مي

 

داريد )سرفه جديد يا مداوم، تب، تغيير در حس چشائی يا بويائی(، حتی    ١٩-کوويد اگر هرگونه عالئمی از  .１

ی برا پی سی آر را انجام دهيد. لطفا سفر نکنيد وند، در خانه بمانيد و يک تست  شبا هم عالئم معتدلاين اگر 
 پارتی رفتن از منزل خارج نشويد

 

بدون نشانه جريان جانبی را هرهفته دوبار در منزل انجام دهيد، بويژە اگر خواستيد با دوستان يا افراد   تستهای .２
بدون اينکه اطالع داشته باشند خانوادە خود ديدار کنيد. اين امر بويژە از آنجائی اهميت دارد که برخی از مردم 

   نميکنند ويروس را ميگيرند و باخود حمل ميکنند، چون احساس ناراحتی
 

پی سی  که تست  بی اعتنا نباشيد. شما تا زمانی اين امراگر نتيجه تست جريان جانبی شما مثبت بود، لطفا به  .３
  خودرا منزوی نمائيديد، الزم است اانجام دادە و نتيجه آن را دريافت نکردە آر

 



اگر بخش تست و تعقيب سازمان ملی خدمات درمانی از شما خواسته باشد که بدليل تماس با کسی که نتيجه  .４
يد، لطفا اين کار را انجام دهيد. نوع دلتای ويروس بسيار مسری است کن تست او مثبت بودەاست خودرا منزوی 

 يمکن رفتارو بهترين راه برای حفظ سالمت همگان اين است که به شيوەای سالم 
 

در  کهاستفادە کنيد ئی هاجا و در مکانهای شلوغ سربستهاز ان هميشه يک ماسک صورت باخود داشتهباشيد تا  .５
 که معموال آنهارا مالقات نميکنيد  کسانی نزديک ميشويدبه  آنها

 

حساس ايمنی ابا آنها روبرو ميشويد، در مکانهای سربسته اشخاصی که  در غير اين صورت، –فاصله بگيريد  .６
   و راحتی نميکنند

 

 بدهيد گردشباز نگاهداريد تا به هوای آزاد اجازە   هارا و در در بيرون خانه با ديگران مالقات کنيد، پنجرە .７
 

   داشته باشدبين شما فاصله وجود  کهيد کنجمع شويد و سعی  دوستانتانبا در گروههای کوجک  ،اگر ميتوانيد .８
 

 به نظافت خوب دستهايتان از طريق شستشو يا استفادە از مواد ضدعفونی کنندە ادامه دهيد   .９
 

نها سکه هردو دوز آنرا دريافت نمائيد. واک يابيديد و اطمينان کنواکسينه زودتر ميتوانيد خودرا تاجائی که   .１０

 هستند ١٩-کوويد محافظ در برابر  نبهتري

 
 

 
 

 

 

 

 


