بيانيه هفتگی تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد١٩-
 ٣٠سپتامبر ٢٠٢١
طی  ٧روز منتهی به  ٢٤سپتامبر (بر اساس داتای منتشرشدە در  ٢٩سپتامبر) ،ما در برايتون و هوو تعداد ٦٨٨
مورد تأييد شدە کوويد ١٩-جديد داشتهايم .به شرح زير:
•
•
•
•

 ٪٤٠بيشتر ازشمار هفت روز قبل
برابر با ميزان هفتگی  ٢٥٥،٨مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور ،که  ٢٨٨،٤مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از ميزان کلی انگلستان ،که عبارت بود از  ٣٣٠مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

اين مطلب برای برايتون و هوو به چه معنی است؟
موارد بيماری کوويد ١٩ -با گرايشی که منعکس کنندە اوضاع سراسری انگلستان است ،اين هفته در اينجا هم مانند
مناطق جنوب شرقی کشور ،افزايش داشته است .اين موارد يکبار ديگر به گونهای برجسته در گروه سنی صفر تا ١٤
سال نمود پيدا کرد ،که ميزان مبتاليان آنها به نسبت هفته پيش تقريبا دوبرابر بود.
ميزان ابتال در ميان افراد گروههای سنی باالتر همچنان کمتر است اما در روزهای اخير شاهد افزايش اندکی بودە
است.
واکسيناسيون و تست کردن در رابطه با پائين نگاهداشتن اين ميزانها،همچنان حياتی باقی ماندەاند .لطفا هرآنچه از
دستتان بر ميآيد برای جلوگيری از اشاعه بيماری انجام دهيد.

آنچه شما ميتوانيد انجام دهيد
•
•
•
•
•
•

اگر به شما پيشنهاد واکسينه شدن کردند ،آنرا انجام دهيد.
در داخل جمعيت و داخل وسائل حمل ونقل عمومی ماسک به صورت خود بزيند.
هرگاه ممکن باشد ،در بيرون ساختمان با ديگران مالقات نمائيد ،و اگر داخل ساختمان بوديد ،اجازە دهيد
هوای تازە وارد آنجا شود.
همچنان در منزل هفتهای دوبار تست جريان جانبی انجام دهيد (تنها برای  ١١سالگان بهباال)
اگر هرگونه عالئمی از کوويد داشتيد حتی اگر نشانههای آن ماليم بود ،يا انجام تست جريان جانبی شما
مثبت بود ،در هردو صورت يک تست پی سی آر انجام دهيد .اگر جواب آنهم مثبت در آمد ،مدت  ١٠روز
در منزل بمانيد و خودرا منزوی کنيد.
اگر ارتباط نزديک با کسی داشتيد بايد هرچه زودتر يک تست پی سی آر انجام دهيد .اگر بطور کامل
واکسينه شدەباشيد يا سنتان زير ١٨سال و  ٦ماه باشد ،ديگر الزم نيست خودرا منزوی کنيد .کسانيکه
واکسينه کامل نشدەاند تا زمانيکی نتيجه تست را دريافت ميکنند بايد خودرا منزوی کنند.

