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 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
 

 ٢٠٢١ آگوست ٢٠

 
 

  ١٣٠٩آگوست(، ما در برايتون و هوو تعداد  ١٩)بر اساس داتای منتشرشدە در  آگوست ١٤طی هفت روز منتهی به 

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

  
 

   قبل  روز هفت کمتر ازآمار٪  ٤ •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٤٤٨،٧برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر بود   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٢٨٤،٣باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٣٠٨،٢ عبارت بود از باالتر از ميزان کلی انگلستان، که •

  
 ؟ استچه معنی به ين مطلب برای برايتون و هوو ا

 

 بزرگساالن ميان در بويژە  ما شهر در هنوز ويروس بودەاست،١٩-کوويد  جديد موارد در که یاندک کاهش عليرغم

  تا ١٥  سنين افراد ميان در  ١٩-کوويد  جديد موارد باالی نسبت شاهد ما گذشته هفته طی  است. گسترش درحال جوان

   بوديم. ديگر سنی گروههای از يکهر با مقايسه در  ٢٩
 

 بدليل رويهمرفته، ولی يافت. افزايش بودند ١٩-کوويد  به مبتال که بيمارستان در شدە بستری بيماران شمار هفته، اين

 بسيار شمار که بود سال  اوايل ميزان از کمتر هنوز رقم  اين درمانی، خدمات ملی سازمان واکسيناسيون برنامه  موفقيت
   .داشت را بيماری به مبتال افراد از باالئی

  
 هستيم.  عقبکشور مناطق ديگر از هنوز  ما ولی است  باالرفتن حال در ما شهر در واکسيناسيون درصد 
 

  ،واکسن دوز دو دريافت با ميکند. محافظت شماراهم خانوادە و دوستان بلکه شما، شخص نهتنها شدن واکسينه اکنون

 برای  حمايت کنيد. منزوی را خودتان بود نخواهيد مجبور دارد، هم  ١٩-کوويد  که کسی با تماس صورت در حتی

 . است دسترس در  دارند، ناسيونواکسي روند با رابطه در سئوالی يا نگرانی هرگونه کسانيکه

  
 کردەاست  تغيير خود، کردن منزوی به مربوط هایرهنمود

 
 بعنوان صورتيکه در حتی  (،است گذشته واکسنتان دومين از  روز ١٤ از بيش و) شدەايد واکسينه کامل بطور شما اگر

  ديگر بودەاست، مثبت او  ١٩-کوويد  آزمايش که داشتهايد  قرار یشخص با  نزديک ارتباط در که شديد شناخته کسی

 تا .نمائيد رزرو آر سی پی تست يک خودتان برای است  الزم تنها آنصورت،  در .يدنيست خود کردن منزوی به ملزم
  ياخير. شدەايد ويروس حامل خودتان آگاهی بدون که بدانيد و کنيد بررسی

 

 ديگران حفاظت به ميتوانيد اما کنيد منزوی خودرا ندارد لزومی ديگر بود، منفی شما  آر سی  پی آزمايش نتيجه اگر

 ؛ نمائيد کمک
 راهها: اين از
 

  دی اف  ال تست  دوبار هفتهای انجام •

 کنيد   رعايت را  اجتماعی فاصله  نميتوانيد که جاهائی و بسته فضاهای در صورت ماسک از استفادە •

    دارند قرار  خطر از باالئی سطح در ١٩-کوويد  زمينه در که کسانی با ارتباط کردن محدود •

  ميکنيد مالقات ساختمان داخل  فضای در را  ديگران زمانيکه در هوا ورود برای  پنجرەها و درها کردن باز •

 مثبت او ١٩-کوويد  آزمايش که کسی با شما رابطهگيری آخرين زمان از پس کامل  روز ١٠ گذشت تا رهنمود اين

 بود.  خواهد اجرا قابل بودەاست

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/


 به نيازی نزديک تماس از پس ديگر است نيم( و سال ١٨ )يعنی ماه ٦ و سال  ١٨  از کمتر سنشان که هم یبچههائ
  يک کردن رزرو به  تنها که بزرگساالنی مانند دقيقا ميشود هم آنها  حال شامل قانون همين ندارند. خود کردن منزوی

  بس. و  دارند احتياج آر سی  پی تست

 
 اگر: کنيد منزوی خودرا بايد شما

 از باالئی درجه  مداوم،  و جديد سرفه يک داشتهباشيد:  رازير بشرح ١٩-کوويد  اصلی نشانه ٣  از هرکدام •

 دهيد انجام   آر سی پی تست يک – خود بويائی يا چشائی عادی حس  تغيير يا  دادن  دست از و ،تب

 باشد. بودە  مثبت شما ١٩-کوويد  آزمايش •

 

 و:  داشتهاست  ١٩-کوويد  که بوديد گرفته  قرار کسی با نزديک رابطه در اگر يا،

 کردەايد دريافت را ١٩-کوويد واکسن يک تنها يا نشدەايد واکسينه شما و •

 زدەايد  را  دوم واکسن تاريخ، آن از  قبل روز ١٤ از کمتر •
 

 کنيد  منزوی خودرا بايد سنتان به توجه بدون کرديد دريافت آر سی پی تست مثبت نتيجه اگر
 
 شدەايد، واکسينه کامل بطور اگر يا

 ميگيرد. قرار آنها دسترس در شهر شورای سوی  از کردەاند منزوی خودرا که  کسانی برای حمايت و کمک
 

 درآيد حرکت به  زندگی تا کنيد واکسينه خودرا
 

 صورتيکه در تا شدەباشيد واکسينه کامل بطور که است اين ،کردن منزوی خود موفقيت عدم از جلوگيری راه بهترين
 و شويد خارج تانمنزل از بتوانيد هم هنوز است، داشته قرار نزديک رابطه  در که شويد شناخته کسی بعنوان آيندە در
 .برويد کارتان سر
 

  ملی  سازمان قرار تعيين سراسری سرويس طريق از سنتر برايتۆن در  روزانه بطور شدە تعيين قبل از قرارهای
 است.  سیدستر قابل واکسيناسيون برای درمانی خدمات

 
 مراکز نمود. تعيين برايتون اسبدوانی ميدان  در قرارهارا ٠٣٠٠ ٣٠٣ ٨٠٦٠ شمارە با گرفتن تماس راه از ميتوان

 به نيازی هستند. باز روزانه بطور شهر اطراف در  مراکز ديگر و سنتر برايتون در قبلی  قرار بدون  واکسيناسيون
 کلينيکهای همه زمان و تاريخ کردن، واکسينه محلهای ليست و بزنيد سری است کافی تنها نيست، قبلی کردن رزرو

    داريد. دريافت ساسکس مراقبت و بهداشت  وبسايت روی بر را   قبلی قرار بدون اکسيناسيونو
 

  را امر استحقاق و بودە سال ١٥  تا ١٢ بين سنشان که بچههائی همچنين ،باشد سال  ١٧  و ١٦  بين سنشان که اشخاصی
 نمايند. تعيين خودرا  شدن واکسينه قرار تا ميشود گرفته  تماس آنها با درمانی خدمات ملی سازمان  سوی از ،باشند شتهدا

 ببينيد.  را اينجا بيشتر اطالعات برای شد. خواهد آغاز  آيندە  روزهای طی امر اين
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/support-self-isolation
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/

