بەروز شدە کووید ٢٥ -نوامبر ٢٠٢١
طی  ٧روز منتهی به  ١٩نوامبر (بر اساس داتای منتشرشدە در  ٢٤نوامبر) ،ما در برايتون و هوو شمار ١٣٣٩
مورد تأييد شدە کوويد ١٩-جديد داشتهايم .به شرح زير:
•
•
•
•

 ٪٢٥افزايش در مقايسه با ميزان  ٧روز قبل
برابر با ميزان هفتگی  ٤٥٩مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر از ساکنان
کمتر از ميزان جنوب شرقی کشور ،که  ٥١٧مورد بود در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر
کمتر از ميزان کلی انگلستان ،که عبارت بود از  ٤٢٤مورد در هر  ١٠٠٫٠٠٠نفر

آنچە برای کمک بە پائین نگاهداشتن موارد کووید میتوانیم انجام دهیم
هرگاه به شما پيشنهاد دريافت واکسن ويروس کوويد ،دوز تقويتی و واکسن آنفلوآنزا شد ،آنرا دريافت کنيد.
•
•
•
•

•
•

دوزهای اول و دوم دردسترس هستند که از راه آنالين آنهارا رزرو کنيد يا يک مرکز مراجعه مستقيم و بدون
قرار قبلی را در نزديکی خودتان پيدا کنيد.
کسانی که سنشان  ١٨يا بيشتر است يا در سهماه آيندە  ١٨ساله ميشوند ميتوانند  ٨هفته پس از دوز اول ،دوز
دوم را دريافت کنند.
کسانی که سنشان  ١٦و  ١٧سال است اکنون ميتوانند  ١٢هفته يا بيشتر پس از دريافت دوز اول ،دوز دوم
خودرا دريافت کنند.
بوسترهای تقويتی کوويد برای همه افراد  ٤٠ساله و باالتر ،کارمندان بهداشت و مراقبتهای اجتماعی و
کسانيکه شرايط نهفته بيماری دارند ،در دسترس است ،مشروط بر اينکه مدت  ١٨٢روز (يعنی  ٦ماه و ١
هفته) از دريافت دوز دوم واکسن آنها سپری شدەباشد .مراکز مراجعه مستقيم واکسيناسيون در دسترش هستند
يا ميتوانيد برای دريافت آن قرار قبلی تعيين نمائيد.
امکان واکسيناسيون برای افراد  ١٥-١٢ساله از راه مدارس فراهم شدەاست و يا هم اکنون ميتوانيد از طريق
سرويس ملی رزرواسيون ،قراری برای آن تعيين کئيد.
واکسنهای آنفلوآنزاهم برای بسياری از مردم در دسترس و مجانی است .ببينيد چه کسانی استحقاق آنرا دارند
و چگونه ميشود آنرا رزرو نمود .دريافت همزمان واکسنهای کوويد ١٩-و آنفلوآنزا باهم ،سالم است .لطفا
هراندازە زودتر که ممکن باشد آنهارا در يافت کنيد.

در مکانهای شلوغ يا دربسته ،شامل وسائل نقليه عمومی ،به صورت خود ماسک بزنيد .اين کار تنها برای محافظت
خودتان و ديگران نيست ،بلکه کمک ميکند مطمئن شويد که ديگران هم احساس امنيت ميکنند.
هرجا که ممکن باشد ،در خارج ساختمان با ديگران مالقات نمائيد ،يا اجازە دهيد هوای تازە داخل شود.
همچنان تست جريان جانبی را دوبار در هفته انجام دهيد بويژە هنگامی که با ساکنان خانههای ديگر يا با کسانی
معاشرت ميکنيد که در معرض خطر بيشتری هستند .لطفا همه نتايج را گزارش کنيد و چنانچه نتيجه تست شما مثبت
بود ،بايد خودرا منزوی نمائيد و درخواست يک تست پی سی آر کنيد.
•
•
•
•

بستههای مجانی تست را بطور آنالين درخواست کنيد تا آنرا به آدرس منزلتان بفرستند
بستههای مزبور را از کتابخانه جيوبيلی يا سالن شهرداری هوو بگيريد
بستههای تست را از يک داروخانه بگيريد – الزم است قبل از گرفتن تستها از داروخانه ،برای دريافت کد
ويژەی گرفتن تست ،ثبت نام بعمل آوريد
يک تست نظارت شدە از داروخانه دريافت کنيد

اگر هرگونە نشانەای از کووید داشتید حتی اگر عالئم آن مالیم بود ویا 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 بمانيد و

خودرا منزوی کنيد .چنانچه نشانهای از کوويد داريد ،ضروری است که يک تست پی سی آر انجام دهيد و از
بستههای تست خانگی جريان جانبی يعنی ال اف دی استفادە نکنيد.
کسانی کە ارتباط نزدیک با کسی داشتە باشند کە نتیجە تست او مثبت باشد ،باید یک تست پی سی آر انجام دهند.
اگر شما ارتباط نزديک داشته اما بطور کامل واکسينه نشدەباشيد ،بايد بمدت  ١٠روز در منزل ماندە خودرا منزوی
کنيد حتی اگر نتيجه تست پی سی آر شما منفی هم باشد.
اگر ارتباط نزديک داشته اما بطور کامل واکسينه شدەباشيد (مشروط بر اينکه دومين دوز واکسن خودرا بيش از
دوهفته پيش از آن دريافت کردەباشيد) يا سنتان زير ١٨سال و  ٦ماه باشد ،ديگر تا زمانيکه نتيجه تست پی سی آر را
دريافت ميکنيد الزم نخواهد بود خودرا منزوی کنيد.

