ی
ی
همگان بر اساس موارد کوويد١٩-
بيانيه هفتگ تيم بهداشت
 ٢٣سپتامب ٢٠٢١
ر
سپتامب) ،ما در برايتون و هوو تعداد  ٤٨٩مورد
منتششدە در ٢٢
سپتامب (بر اساس داتای
یط  ٧روز منتیه به ١٧
ر
ر
ر
تأييد شدە کوويد ١٩-جديد داشتەايم .بە شح زیر:
•
•
•
•

 ٪٣٣کمتر ازشمار هفت روز قبل
برابر با ميزان هفتگی  ١٦٧،٦مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور ،کە  ٢١٧،١مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از ميزان کلی انگلستان ،کە عبارت بود از  ٢٥٨مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

اين مطلب برای برايتون و هوو بە چه ی
معن است؟
ر
بیشبین گروههای ی
ی
پائی آمدن بود ،اما
سن همچنان در حال
یط هفتە گذشتە ،موارد ابتال در برایتون و هوو در میان
ی
ی
ری
باالرفی مبان ابتال بە بیماری در میان جوانان و کسان هستیم کە در
بهرحال ،مانند بقیە نقاط کشور ،ما هم شاهد
سن دانش آموزان دبب ی
ستان هستند.
ی
ر
بیشب ویروس ،هرآنچە
شاگردان تشکر کنم کە برای جلوگبی از شیوع
من مایلم از کارمندان مدارس ،خانوادەها و
میتوانند انجام میدهند.
ی
ر
گسبدە در ر
اکنون واکسیناسیون کووید بگونەای ر
بیشب است و در چند
کسان است کە سنشان  ١٦یا
دسبس همە
روز اخير ،برنامە واکسينەکردن سازمان ملی بهداشت برای افراد  ١٥ -١٢سالە در مناطق محلی آغاز شدەاست.
شما چە کاری میتوانید بکنید

•
•
•
•
•

•

هرگاه بە شما پيشنهاد واکسينە شدن کردند ،آنرا انجام دهيد.
در مکانهای شلوغ و وسائط نقليە عمومی ،ماسک بە صورت بزيند.
تاجائيکە ممکن است در بيرون منزل ديگران را مالقات نمائيد ،و اگر در داخل ساختمان بود
اجازە دهيد هوای تازە وارد آنجا شود.
انجام تست جريان جانبی را همچنان دوبار در هفتە در منزل ادامە دهيد (تنها افراد  ١١سال
بە باال)
اگر هرگونە نشانەای از کوويد داشتيد ،حتی اگر بسيار ماليم بود ،يا اگر در تست جريان
جانبی مثبت بيرون آمدەبود ،يک تست پی سی آر انجام دهيد و اگر اين تست هم مثبت درآمد،
بمدت  ١٠رواز خودرا منزوی نمائيد.
اگر در ارتباط نزديک با کسی بوديد ،هرچە زودتر يک تست پی سی آر انجام دهيد .اگر
بطور کامل واکسينە شدەبوديد يا سنتان زير  ١٨سال و  ٦ماه است ،ديگر نيازی نيست
خودرا منزوی نمائيد .ولی کسانی کە بطور کامل واکسينە نشدەاند تا زمانيکە جوابشان نرسيدە
است بايد خودرا منزوی کنند.

