
 

 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١ سپتامب   ١٦
 
 

شدە در سپتامبر   ١٦روز منتیه به   ٧یط  مورد تأييد شدە   ٧٢٤(، ما در برايتون و هوو تعداد سپتامبر  ١٥)بر اساس داتای منتشر

ح زیر:  ١٩-کوويد  جديد داشتەايم.  بە شر

  
    قبل  روز   هفت مار شکمتر از٪  ١٨ •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٢٤٧،٨برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠در هر   بود مورد  ٢٥٩،٨تر از ميزان جنوب شرقی کشور، کە کم •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٣٠٨،٣ عبارت بود از  تر از ميزان کلی انگلستان، کە کم •

  
 ؟ استچه معنی بە ين مطلب برای برايتون و هوو  ا  

 

 در شهر، بازهم کاهش يافتەاست کە خبر بسيار خوبی است. ١٩-کوويد موارد تأييدشدە  طی هفتە گذشتە شمار

بە ازاء هر صدهزار نفر از مردم اکنون پائينتر از نرخ انگلند است، اما وجود ما  موارد بهرحال، گرچە نرخ متوسط
 .  بتوانيم آسودە بمانيمويروس در ميان جمعيت ما هنوز هم باالتر از آن است کە 

 
 است ١٩-واکسن ها بهترین دفاعمان علیە کووید

 
هستند تا ما بتوانيم بطور معمول بە لذت بردن  لم ماندن اکە بهترين راه صحيح و س بە اثبات رساندەاند  ە کردنهاواکسين

چنانچە  از زندگی خود ادامە دهيم. آنها در جلوگيری از حضور در بيمارستان و بيمارشدن جدی بسيار موثر هستند.
 آنرا بيش از اين پشت گوش نياندازيد. شما هنوز شروع بە دريافت واکسن نکردەايد، لطفا 

 
سال توسعە بخشيد. مدارس در رابطە با    ١٥تا  ١٢افراد   شامل کردناين هفتە دولت برنامە واکسيناسيون را برای 

 . و بە آنها توضيحات بيشتری خواهند داد سالە، با پدرومادران تماس خواهند گرفت ١٥تا   ١٢افراد  
 

و گروههای سالمند قرار خواهد گرفت.   واکسن( هم در اختيار افراد آسيب پذيردوز سوم واکسيناسيون پشتيبان )
ن پشتيبان را دارند تماس خواهد گرفت و مشروح محل  سدريافت واکسازمان ملی بهداشت با بزرگساالنی کە استحقاق 

 و زمانی را کە ميتوانند واکسن را دريافت کنند بە اطالع آنها خواهد رساند.  
 

هفت روز ميتوانند  ١٦وجود دارد. همە اشخاص باالی سن   در برايتون و هوو محلهای زيادی برای دريافت واکسن
يا قبال از آنها وقت بگيرند تا در کنند مراجعە  اين محلهامستقيما بە بعداز ظهر  ٧دقيقە صبح و  ٨.٣٠هفتە بين ساعات 

 واکسن دريافت دارند.   مرکز واکسيناسيون ميدان چرچيل
 

بدون وقت قبلی در کلينيکهای سيار و بپر باال، در ميدان اسب دوانی   همچنين مراجعە مستقيم و از راهواکسيناسيون 
. محل ها، تاريخ و اوقات کار هم قابل دسترسی استدر همەجای شهر  برايتون و برخی داروخانەها )داروفروشيها(

و دومين دوز واکسن خودرا دريافت داريد  همە مکانهای برايتون و هوو و مناطق اطراف آن کە در آنجا ميتوانيد اولين 
 ليست شدەاند.the Sussex Health and Care  )بهداشت و مراقبت ساسکس(برروی  سايت 

 
  حفظ نمائیمعادت بە نظافت خوب را 

 
 اجازە دهید عادتهای خوبر را کە 

ن ی بیماری یاد گرفتەایم، ادامە دهیم: همە در طولهمچنی   گب 

آنها  شود، يا اگر توانستيد  آنجا ی مالقات ميکنيد، اجازە دهيد هوای تازە وارداناگر در داخل ساختمان با کس •

 ببينيد  در بيرون را

،  مالقات نميکنيدميگيريد کە معموال آنهارا قرار تماس  در با مردمی ، وقتیدر داخل جمعيت و مکانهای بستە •

 ماسک بر صورت خود داشتە باشيد

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/


 اگر هرگونە نشانەای از کوويد داشتيد يک تست پی سی آر انجام دهيد و خودرا منزوی نمائيد  •

سی بودەايد کە تست او مثبت بودەاست، هرچە زودتر يک تست پی  اگر متوجە شديد کە در ارتباط نزديک با ک •

 خودرا منزوی نمائيددر صورت لزوم،  و سی آر انجام دادە

 چنانچە احساس کرديد کە ناخوش هستيد، در منزل بمانيد  •

 در طول روز دستهايتانرا مرتبا با آب و صابون بشوئيد يا از مواد ضدعونی کنندە استفادە کنيد  •


