
 

 ١٩-بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
 

 ٢٠٢١ سپتامبر ٩
 

مورد تأييد شدە   ٨٧٦(، ما در برايتون و هوو تعداد  سپتامبر ٨)بر اساس داتای منتشرشدە در سپتامبر  ٣روز منتهی به  ٧طی 

 جديد داشتهايم.  به شرح زير:   ١٩-کوويد 

  
    قبل  روز   هفت کمتر ازآمار ٪  ٤ •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٠٠،٣برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر بود    ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٠٧،٦تر از ميزان جنوب شرقی کشور، که کم •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٢٤،٩ عبارت بود از  تر از ميزان کلی انگلستان، که کم •

  
  
 ؟ استچه معنی به ين مطلب برای برايتون و هوو ا

 
همچنان از انگلند و و ميزان آن  انددر شهر، اندکی کاهش يافته ١٩-از هفته قبل به اينطرف، موارد تأييدشدە کوويد

نهتنها در برايتون و هوو، بلکه در سراسر   –جنوب شرقی کشور پائين تر است. در هر صورت، شمار موارد ابتال 
 کشور همچنان باال است. 

 
 بازگشت به کار و تحصيل در ماه سپتامبر ميتواند سبب افزايش موارد بيماری طی هفتههای پيش رو باشد. 

 
 ، تست کنيد.خودرا به خطر نيندازيد؟ است يا کوويد  آيا سرماخوردگی

 
مل يا کسی که از او مواظبت بع  کودکتانخودتان يا  کرديدباشيد و چنانچه گمان  ١٩-لطفا مراقب نشانههای کوويد

 اقدام فوری بعمل آوريد.در مورد آن  ميآوريد، ممکن است دچار بيماری شدە باشد، 
 

 شان باشيد عبارتند از: ظهور بواظنشانههای اصلی بيماری که بايد م

 حتی اگر بسيار ماليم باشد –درجه باالی گرمای بدن يا تب  •

 ازدست دادن يا تغييرحس چشائی يا بويائيتان  •

 مداوم سرفه جديد يا  •
 

اين نشانهها برخی اوقات ميتوانند با گلودرد، سردرد مداوم يا آبريزش بينی همراه شوند واحتماال با سرماخوردگی  
 معمولی اشتباه گرفته شوند. 

 
خواهيد داشت ولی نشانههای آن کمتر جدی   ١٩-شما اگر واکسينه هم شدەباشيد هنوز شانس اندکی برای ابيال به کوويد

 د بسيار کمتراست. شويبودە احتمال اينکه نيازمند مراقبتهای بيمارستانی 
 

در صورت  کسانيکه برايتان حائز اهميت هستند، دن کامل اهميت پيدا ميکند تا شما وين دليل است که واکسينه شهمبه 
 جدی بيمار نشويد.  طورروبروئی با ويروس، ب

 
 يک تست پی سی آر رزرو نمائيد  ١٩-با مشاهدە اولين نشانههای کوويد

 
ميتوانيد بر روی اين سايت دولتی يک تست مجانی پی اين امر که آيا حامل ويروس کرونا هستيد يا نه،   آگاهی ازبرای 

 test-coronavirus-www.gov.uk/get سی آر رزرو نمائيد: 
 

  تستاز راه پست برايتان بفرستند تا مجبور نيستيد حتما به يک مرکز تست مراجعه کنيد، ميشود يک بسته از آنرا 
بسيار سريع  کاربايد در خانه بمانيد. نتيجه تا هنگامی که نتيجه آنرا دريافت ميکنيد، .  ودتان انجام دهيدخ رادر منزل

 داريد يا خير.  ١٩-کوويد  کهاعالم ميشودو معموال ظرف يک يا دو روز شمارا مطلع خواهند کرد 

http://www.gov.uk/get-coronavirus-test


اينکه خطر سرايت  تابهتراست در فاصله چند روزی که منتظر دريافت جواب تست پی سی آر هستيد، در خانه بمانيد 
 دادن بيماری به ديگران از بين برود.

 
يا   ها،همچنين اگر در تماس با کسی قرار گرفتيد که تست ويروس کرونای او مثبت بود، يا از سوی يک ردياب تماس

 .يک تست پی سی آر انجام دهيدحتما اقبتهای بهداشتی از شما خواسته شدەبود،  بهداشت عمومی يا مر
 

 جريان جانبی انجام دهيد تست  ،چنانچه هيچ نشانهای از بيماری نداشتيد
 

خود تبديل کنيد، بويژە اگر به جاهائی ميرويد که در   معمولیانجام دوبار تست جريان جانبی در هفته را به يک کار 
  د(نجريان جانبی )که ال اف دی هم خواندە ميشوتستهای  آنها با مردمانی اختالط ميکنيد که با آنها زندگی نمی نمائيد.

  برایاساسی ما  سالحباشد. آنها هنگامی که هيچ نشانهای از آن وجود نداشته حتی را تعقيب نمايند  ١٩-ميتوانند کوويد
 بيماریدر مقابل بيماری هستند چون حدود يک نفر از هر سهنفری که دچار ويروس ميشوند، نشانههای کالسيک دفاع 

 ميتواند بسيار ماليم باشد. و در صورت وجود هم،در آنها وجود ندارد 
 

–ههای سراسر شهر دريافت نمود ند و ميتوان آنهارا از کتابخانه جيوبلی و داروخانتتستهای جريان جانبی مجانی هس
درخواست کنيد. همچنين ميتوان آنهارا از طريق اين وبسايت دولت درخواست آن محل کافی است آنهارا از پيشخوان 

 /tests-flow-lateral-rapid-coronavirus-orderwww.gov.uk.نمائيد تا به آدرس منزلتان فرستادە شوند.
 

http://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

