
 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی
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 ٢٠٢١  دسامب   ٢

 

شدە در     نوامب    ٢٦روز منتیه به  ٧یط  مورد تأييد   ١٥٥٩شمار (، ما در برايتون و هوو دسامب   ١)بر اساس داتای منتشر
 : یعن  جديد داشتەايم.  ١٩-شدە کوويد

  
 روز قبل    ٧ در مقایسە با میزان افزایش٪  ١٦ •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٥٣٤،٤برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٥٨١،٧کمتر از میزان جنوب شرقی کشور، کە  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٤٤١،١کمتر از میزان کلی انگلستان، کە عبارت بود از   •

 

   بهبودیافتەای برای کووید معرف  کردەاست  موازیندولت  این هفتە  ر دنگران  در بارە نوع جدید امیکرون  دلیلب

وسائل نقلیە عمویم و دیگر مکانهای دربستە؛   ماسک صورت  در مغازەها،  استفادە از شامل: لزوم  بەروز شدە  موازین
انی در قوانیر    تر لزوم انجام تست اضافە وی کردنخود  برای سفر؛ و تغیبر در صورت تماسهای نزدیک با کیس کە  ، مب  

 موارد مشکوک یا تأییدشدە نوع امیکرون مثبت بودەباشد. در زمینە نتیجە تست او 

 ين مطلب برای برايتون و هوو بە چە معنی است؟ ا

 انگلستان است.اکنون بیشتر از حد متوسط موارد کووید در شهر ما افزایش داشتە 

، شانس ابتالی ما و گسترش  داشتەباشیم رفت وآمدما هراندازە بیشتر در خارج از منزل با افرادی از خانوادەهای دیگر 
و   کم بودە هامکان آنهوای تازە در  چنانچەباالتر خواهد بود  هم، ویروس کورونا در مکانهای شلوغ یا فضاهای بستە

 .  بیشتر باشد بیماری واگیردارشمار مبتالیان بە این 

برای باهم نوشیدن بە مالقات دوستان میرویم، در خارج منزل خرید میکنیم، یا بە   ما  این امر شامل مواردی است کە
 مراسمی میرویم کە بە کریسمس منتهی میشود. 

، عمل از انواع کورونا برای محافظت همدیگر دادەشدە رهنمودهایدر چنین حاالتی، الزم است بویژە دقت نمائیم تا بە 
 همان کاررا انجام دهند. آنها هم نمائیم. و لطفا مردمی را کە مالقات میکنید تشویق نمائید تا 

 هرآنچە کە از دستمان برمیآید انجام دهیم تا برایتون و هوو برای همگی امنیت داشتەباشد. بگذارید

 خود و ديگران ميتوانيد انجام دهيد المت برای کمک بە سآنچە کە شما 

 . بپذیرید را شد، آن واکسن آنفلوآنزا  کووید، دوز تقویتی و   هایواکسن  دریافتهرگاه بە شما پیشنهاد  

 ببینید. رادر بارە کسانی کە استحقاق دریافت واکسن دارند و  نحوە دریافت آن راآخرین رهنمودها

، ویا میرویدمکان بستە یا فضای شلوغی بە ە کسانی را مالقات کنید کە بیشتر در خطر  هستند، یا  اگر پیش از اینک 
نتیجە همە آنهارا ، یک تست سریع جریان جانبی انجام دهید. لطفا استهوای تازە کم  ی سر میزنید کە در آنجائ

د و درخواست یک تست پی سی آر کنید. میتوانید  گزارش کنید. اگر نتیجە تست شما مثبت بود، باید خودرا منزوی نمائی
یا آنهارا از کتابخانە جیوبلی یا سالن شهرداری هوو بگیرید، یا )با بکار   ,درخواست نمائید تستهارا بە طریق آنالین

 بردن کد دریافت(، آنرا از داروخانە محلی خودتان بگیرید. 

، تا خطر انتقال بیماری را بە دوستان، افراد خانوادە، همکاران و دیگران  اگر احساس ناخوشی کرديد در منزل بمانيد
  در درون جامعە خود بکاهید.

بالفاصلە خودرا منزوی کنيد و  يا انجام تست جريان جانبی شما مثبت بود،  ،هرگونە نشانەای از کوويد داشتيد اگر
  در صورتبە منزوی کردن خود ادامە دهید و انجام تست شما مثبت بود، اگر  انجام دهيد. ی آريک تست پی س

 .پشتیبانی بطلبید ،ضرورت

، باید یک تست نی یس آر انجام بودهکە ارتباط نزدیک با کیس داشتە باشند کە نتیجە تست او مثبت اشخایص  
وی کنندو   دهند   . در صورت لزوم خودرا مب  

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/


ون هرجا کە ممکن است در مکانهانی با دیگران مالقات کنید کە بخو ن یا  ساختمان  تهویە شدهباشند، مانند ببر
کمک میکند تا ذرات کووید پخش    همدر ساعت دقیقە  ١٠پنجرە بمدت یک  بازکردن   . باز داخل آن با پنجرههای 

 شوند.  

اکنون پوشیدن ماسک صورت در مغازەها و دیگر   خود بزنید.  در مکانهای شلوغ یا دربستە یک ماسک بە صورت
کارمندان،  همچنیر   و وسائل نقلیە عمویم اجباری است مگر اینکە شخص مستثن  شدەباشد.  مکانهای داخل ساختمان

ماسک بە صورت خود   مراکز آموزشر مکانهای عمویم داخل و باالتر باید در  ٧مراجعە کنندگان و دانش آموزان کالس 
 بزنند. 

ل هستد از مواد ضدعفونی کننده استفاده نمائید. دستهای ی ون از مبی   تان را بطور مدام بشورید و هنگایم کە ببر

 

 
 

 


