ی
ی
همگان بر اساس موارد کوويد١٩-
بيانيه هفتگ تيم بهداشت
١١نوامب ٢٠٢١
ر
منتششدە در  ١٠نوامب) ،ما در برايتون و هوو تعداد  ٨٩٩مورد تأييد
یط  ٧روز منتیه به  ٥نوامب (بر اساس داتای
شدە کوويد ١٩-جديد داشتەايم .بە رشح زیر:
•
•
•
•

 ٪٢٣کاهش در مقایسە با میزان  ٧روز قبل
برابر با میزان هفتگی  ٣٠٨،٢مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از میزان جنوب شرقی کشور ،کە  ٣٧٩،٢مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از میزان کلی انگلستان ،کە عبارت بود از  ٣٥٦،١مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

اين مطلب برای برايتون و هوو بە چه ی
معن است؟

جای خوشحالی است کە رویهمرفتە ،در این هفتە شاهد کاهش موارد بیماری هستیم ،ولی نرخ بیماری
در میان ما ،بویژە در بین بچەهای سنین مدرسە ،هنوز هم باال است.
برای جلوگیری از افزایش میزان موارد بیماری ،مهم است کە همە ما مواظب عالئم کووید باشیم و
مطمئن شویم هرکسی این عالئم را دارد ،خودرا تست نمودە منزوی شود.
اکنون کە کووید همراه با آنفلوآنزا و سرماخوردگی زمستانی در میان مردم میچرخد ،میتواند کار
سختی باشد تشخیص دهیم کووید کدام و سرماخوردگی کدام است.
گرچە عالئم کووید دقیقا برای همە افراد مانند هم نیستند ،ولی نشانەهای اصلی همچنان عبارتند از تب
باال ،از دست دادن یا تغییر حس چشائی یا بویائی ،و سرفە جدید یا مداوم.
این عالئم معموال با نشانەهای کمتر عمومی دیگری همراه هستند مانند سردرد ،حالت تهوع ،درد
ماهیچەای ،گلودرد یا آب ریزش بینی ،کە بە آسانی میتواند با سرماخوردگی یا آنفلوآنزا اشتباهی
گرفتە شود.
چنانچە متوجە یکی از نشانەهای اصلی کووید شدید ،حتی اگر معتدل باشد ،باید هرچە زودتر یک
تست پی سی آر برای خود رزرو نمائید و تا زمان دریافت نتیجە آن ،در خانە بمانید .همچنین اگر
دوستان یا اعضای خانوادە یا همکارانتان اظهار کنند کە احساس ناخوشی میکنند ،لطفا بە آنها
یادآوری کنید کە یک تست انجام دهند.
اگر شما خودتان احساس ناخوشی کردید و معلوم شد کە کووید نیست ،هنوز هم بهتر است در خانە
بمانید تا از شیوع عفونت بە دیگران جلو گرفتە باشید.
آنچە کە شما برای پائین نگاهداشتن موارد بیماری کووید و کاهش گسترش آن میتوانید انجام دهید
ی
تقوین و واکسن آنفلوآنزا شد ،آنرا دریافت کنید.
هرگاه بە شما پیشنهاد دریافت واکسن ویروس کووید ،دوز
•

دوزهای اول و دوم (پس از  ٨هفتە) دردسترس است از راه آنالین آنرا رزرو کنید یا در سطح شهر یک
مرکز مراجعە مستقیم و بدون قرار قبلی پیدا کنید

•

بوسترهای تقویتی کووید برای همە افراد باالی  ٥٠سال ،کارمندان بهداشت و مراقبتهای اجتماعی و کسانیکە
شرایط نهفتە بیماری دارند ،در دسترس است ،مشروط بر اینکە مدت  ١٨٢روز (یعنی  ٦ماه و  ١هفتە) از
دریافت دوز دوم واکسن آنها سپری شدەباشد .مراکز مراجعە مستقیم در دسترش هستند اما لطفا آگاه باشید کە
بسیاری از این مراکز اکنون مشغول هستند ،بنابراین بهترین کار این است کە یک قرار قبلی با آنها تعیین
کنید تا از معطل شدن زیاد جلوگیری کردەباشید.

•

امکان واکسیناسیون برای اکثر افراد  ١٥-١٢سالە از راه مدارس فراهم شدەاست ،و یا هم اکنون میتوانید از
طریق سرویس ملی رزروکردن ،قراری برای آن تعیین نمائید .درمورد واکسیناسیون افراد  ١٥-١٢سالە
اطالعات بیشتری بگیرید

•

واکسنهای آنفلوآنزاهم برای بسیاری از مردم در دسترس و مجانی است .ببینید چە کسانی استحقاق آنرا دارند
و چگونە میشود آنرا رزرو نمود  .بسیاری از مردم استحقاق دریافت واکسن آنفلوآنزا و واکسن تقویتی
کووید ١٩-را دارند .چنانچە پیشنهاد هردوی آنها بە شما رسید ،دریافت آنها بطور همزمان ،سالم است.

در مکانهای شلوغ یا دربستە ،شامل اتوبوس و قطارهای پرجمعیت ،بە صورت خود ماسک بزنید .این امر نەتنها
ن
مطمئ شوید دیگران هم احساس امنیت کنند.
برای محافظت خودتان است ،بلکە کمک میکند تا
هرجا کە ممکن باشد ،در خارج ساختمان با دیگران مالقات نمائید ،یا اجازه دهید هوای تازه داخل شود.
ی
ی
بیشب است باید هر هفتە دوبار تست جریان جانن انجام دهند و نتیجە آنرا
کسان کە سنشان  ١١سال و
همە
گزارش کنند .اگر تست شما مثبت بود ،باید خودرا ن ن
مبوی نمائید و درخواست یک تست یپ یس آر کنید.
•
•
•
•

بستەهای مجانی تست را بطور آنالین درخواست کنید تا آنرا بە آدرس منزلتان بفرستند
بستەهای مزبور را از کتابخانە جیوبیلی یا سالن شهرداری هوو بگیرید
بستەهای تست را از یک داروخانە بگیرید – الزم است قبل از گرفتن تستها از داروخانە ،برای دریافت کد
ویژەی گرفتن تست ،ثبت نام بعمل آورید
یک تست نظارت شدە از داروخانە دریافت کنید

اگر هرگونە نشانەای از کووید داشتید حتی اگر عالئم آن مالیم بود یا انجام تست جریان جانبی شما مثبت بود ،در
هردو صورت یک تست پی سی آر انجام دهید .اگر جواب آنهم مثبت در آمد ،مدت  ١٠روز در منزل بمانید و خودرا
منزوی کنید .چنانچە نشانەای از کووید داشتید ،واقعا الزم است کە یک تست پی سی آر انجام دهید و از بستەهای
تست خانگی جریان جانبی یعنی ال اف دی استفادە نکنید.
ی
کسان کە ارتباط نزدیک با کیس داشتە باشند کە نتیجە تست او مثبت باشد ،باید هرچە زودتر یک تست ین یس
آر انجام دهند .اگر شما ارتباط نزدیک داشتە اما بطور کامل واکسینە نشدەباشید ،باید بمدت  ١٠روز در ن ن
مبل ماندە
حت اگر نتیجە تست پ یس آر شما ن
خودرا ن ن
مبوی کنید ی
منف هم باشد .اگر ارتباط نزدیک داشتە اما بطور کامل
ی
واکسینە شدەباشید ر
ن
دومئ دوز واکسن خودرا بیش از دوهفتە پیش از آن دریافت کردەباشید) یا
(مشوط بر اینکە
سنتان زیر ١٨سال و  ٦ماە باشد ،دیگر تا زمانیکە نتیجە تست یپ یس آر را دریافت میکنید الزم نخواهد بود خودرا
نن
مبوی کنید.

