بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد١٩-
 ٢١اکتبر ٢٠٢١
طی  ٧روز منتهی به  ١٥اکتبر (بر اساس داتای منتشرشدە در  ٢٠اکتبر) ،ما در برايتون و هوو تعداد  ٩٣٠مورد
تأييد شدە کوويد ١٩-جديد داشتهايم .به شرح زير:
•
•
•
•

 ٪٢٧،٢بيش ازشمار  ٧روز قبل
برابر با ميزان هفتگی  ٣١٨،٨مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور ،که  ٤٥٠،٥مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از ميزان کلی انگلستان ،که عبارت بود از  ٤٤٧،٩مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

اين مطلب برای برايتون و هوو به چه معنی است؟
رويهمرفته طی اين هفته شمار موارد بيماری افزايش داشتهاست -هم در شهر ما و هم در کل منطقه انگلند.
همچنانچه در اطالعيه ديروز دولت گفتهشدە بود -واکسيناسيون همچنان خط دفاعی اول ما عليه ويروس است.
بطور محلی ،سازمان خدمات درمانی کار واکسينهشدن را تا سرحد امکان برای شما آسان کردەاست .کلينيکهای
مراجعه مستقيم و بدون قرار قبلی بطور روزانه برای دوزهای اول و دوم در دسترس هستند ،همانگونه است در مورد
دوز تقويتی برای کسانی که استحقاق آنرا دارند.
بنابراين ،چه دوز اول واکسن را دريافت کردە باشيد ،يا در صدد دريافت دوز دوم ،دوز تقويتی يا واکسن آنفلوآنزا
باشيد ،لطفا هرچه زودتر که ميتوانيد ،واکسن را دريافت کنيد.
آنچه شما ميتوانيد برای کمک به کاهش سرايت ويروس انجام دهيد
هرگاه به شما پيشنهاد شد تا واکسنهای کوويد ،بوستر تقويتی يا آنفلوآنزا را دريافت کنيد ،آنرا بپذيريد.
•
•

•
•

دوزهای اول و دوم (پس از  ٨هفته) دردسترس همه کسانی است که  ١٦سال يا بيشتر دارند .از راه آنالين
آنرا رزرو کنيد يا در سطح شهر يک مرکز مراجعه مستقيم و بدون قرار قبلی پيدا کنيد
بوسترهای تقويتی کوويد 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 .اگر مدت  ١٨٠روز از زمان دريافت دوز دوم شما گذشته باشد ،ميتوانيد از راه آنالين آنرا
رزرو کنيد يا در سطح شهر يک مرکز مراجعه مستقيم و بدون قرار قبلی پيدا کنيد .
ترتيبات واکسيناسيون برای اکثر افراد  ١٥-١٢ساله از راه مدارس فراهم شدەاست .درمورد واکسيناسيون
افراد  ١٥-١٢ساله اطالعات بيشتری بگيريد.
واکسنهای آنفلوآنزاهم برای بسياری از مردم مجانی است .ببينيد چه کسانی استحقاق آنرا دارند و چگونه
ميشود آنرا رزرو نمود  .بسياری از مردم استحقاق دريافت واکسن آنفلوآنزا و بوستر تقويتی کوويد ١٩-را
دارند .چنانچه پيشنهاد هردوی آنهابه شما رسيد ،سالمتتر خواهد بود که هردورا بطور همزمان دريافت کنيد.

در مکانهای شلوغ يا دربسته ،به صورت خود ماسک بزنيد.
هرجا که ممکن باشد ،در خارج ساختمان با ديگران مالقات نمائيد ،يا اجازە دهيد هوای تازە داخل شود.
به انجام دادن تستهای جريان جانبی خود دوبار در هفته ادامه دهيد .نتيجه آنرا گزارش کنيد و در صورت لزوم خودرا
منزوی نمائيد.
.
•
•

درخواست کنيد بستههای مجانی تست را بطور آنالين به آدرس منزلتان بفرستند
بگیید
بستههای مزبور را از کتابخانه جيوبلی يا سالن شهرداری هوو ر

•
•

بگیید –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

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 یعت ال اف دی استفادە نکنید.
خانگ جریان ی
در صورت ارتباط داشت نزدیک با کیس کە نتیجە تست او مثبت باشد ،باید هرچە زودتر یک تست یپ یس آر انجام
دهید .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
( ر
دومت دوز واکسن خودرا بیش از دوهفتە پیش از آن دریافت کردەباشید) یا سنتان زیر ١٨سال و ٦
مشوط بر اینکە
ر
ماە باشد ،دیگر تا زمانیکە نتیجە تست یپ یس آر را دریافت میکنید الزم نخواهد بود خودرا میوی کنید.

