بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد١٩-
 ١٤اکتبر ٢٠٢١
طی  ٧روز منتهی به  ٨اکتبر (بر اساس داتای منتشرشدە در  ١٣اکتبر) ،ما در برايتون و هوو تعداد  ٧٣٠مورد تأييد
شدە کوويد ١٩-جديد داشتهايم .به شرح زير:
•
•
•
•

 ٪١٠،٣بيش ازشمار هفت روز قبل
برابر با ميزان هفتگی  ٢٥٠،٢مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور ،که  ٣٥٠مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از ميزان کلی انگلستان ،که عبارت بود از  ٣٦٦،٨مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

اين مطلب برای برايتون و هوو به چه معنی است؟
رويهمرفته موارد بيماری همچنان در نوسان باقی ماند .بدنبال يک کاهش اندک در هفته قبل  ،موارد مثبت کوويد١٩-
طی هفت روز اخير ،مجددا افزايش يافت.
موارد بيماری در برايتون و هوو کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور و انگلند است .موارد محلی ما ،مانند همه
حوزەها ،در ميان بچههای سن دبيرستانی ،باالترين است.
کوويد هنوز درميان ما است وهنوز مردمان بسياری هستند که حامل ويروس آن هستند بی آنکه نشانهای از آن
داشتهباشند .من همه شمارا تشويق ميکنم که بطور مداوم خودرا تست نمائيد تا چنانچه کوويد داشتهباشيد بتوانيد سريعتر
از آن آگاهی بيابيد وخودرا منزوی کنيد و از انتقال آن به دوستان ،اعضای خانوادە و همکاران خود جلوگيری نمائيد.
آنچه شما ميتوانيد برای کمک به کاهش سرايت ويروس انجام دهيد
هرگاه به شما پيشنهاد شد تا واکسنهای کوويد و بوستر تقويتی را دريافت کنيد ،آنرا بپذيريد .اخيرا بوسترهای تقويتی
برای همه افراد باالی  ٥٠سال ،کارمندان بهداشت و مراقبتهای اجتماعی و کسانيکه شرايط نهفته بيماری دارند ،در
دسترس است ،مشروط بر اينکه مدت  ٦ماه از دريافت دوز دوم واکسن آنها سپری شدەباشد .شما ميتوانيد از راه آنالين
آنرا رزرو کنيد يا در مراکز محلی مراجعه بدون وقت قبلی ،آنرا دريافت داريد .اطالعات بيشتری راجع به دريافت
واکسن خود کسب نمائيد.
در مکانهای شلوغ يا دربسته ،شامل اتوبوس و قطارهای شلوغ ،به صورت خود ماسک بزنيد .اين امر تنها بمنظور
حفاظت شخص خودتان نيست ،بلکه ميتواند به شما اطمينان ببخشد که ديگران را هم سالمت نگاهميداريد.
هرجا که ممکن باشد ،در خارج ساختمان با ديگران مالقات نمائيد ،يا پنجرەای را باز بگذاريد تا هوای تازە داخل شود.
اگر نشانههای بيماری را نداريد ،بازهم انجام دوبار در هفته تستهای جريان جانبی خودرا ادامه دهيد تا مطمئن شويد که
بدون اطالع خود ،ويروس کوويد را پخش نميکنيد.
•
•
•
•
•

درخواست نمائيد بستههای مجانی تست را بطور آنالين به آدرس منزلتان بفرستند
بگیید
بستههای مزبور را از کتابخانه جيوبلی يا سالن شهرداری هوو ر
بگیید – حاال الزم است قبل از گرفت تستها از داروخانە ،برای دریافت کد
بستەهای تست را از یک داروخانە ر
ویژەی گرفت تست ،ثبت نام بعمل آورید
یک تست نظارت شدە از داروخانە دریافت کنید
دانش آموزان و کارمندان باید تستهارا از مدرسە خود دریافت کنند.

جانت شما مثبت بود ،در
اگر هرگونە نشانەای از کووید داشتید حت اگر عالئم آن مالیم بود یا انجام تست جریان ی
هردو صورت یک تست یپ یس آر انجام دهید .اگر جواب آنهم مثبت در آمد ،مدت  ١٠روز در میل بمانید و خودرا
میوی کنید .چنانچە نشانەای از کووید داشتید ،واقعا الزم است کە یک تست یپ یس آر انجام دهید و از تستهای
ی
جانت استفادە نکنید .تستهای پ یس آر حساسیت بیشیی دارند چون در آزمایشگاە ر
تشی ح میشوند.
خانگ جریان ی
ی
در صورت ارتباط نزدیک گرفت با کیس کە نتیجە تست او مثبت باشد ،باید هرچە زودتر یک تست یپ یس آر انجام
دهید ،حت اگر نشانەهای آنرا داشتە باشید یا نە .اگر ارتباط نزدیک داشتە اما بطور کامل واکسینە نشدەباشید ،باید
بمدت  ١٠روز در میل ماندە خودرا میوی کنید حت اگر نتیجە تست یپ یس آر شما منف هم باشد .اگر ارتباط نزدیک
داشتە اما بطور کامل واکسینە شدەباشید (در ی
دومت دوز واکسن خودرا بیش از دوهفتە پیش از آن دریافت
جاپ کە
ر
کردەاید) یا سنتان زیر ١٨سال و  ٦ماە باشد ،دیگر تا زمانیکە نتیجە تست یپ یس آر را دریافت میکنید الزم نخواهد بود
خودرا میوی کنید.

