
 

 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ جانيوری ١٣

  ٤،١٧٠(، ما در برایتون و هوو شمار جانیوری ١٢)بر اساس داتای منتشرشدە در   جانیوری ٧روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 به این ترتیب:

 روز قبل    ٧در مقایسه با ش کاه ٪ ٧،٣میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ١٤٢٩،٤برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ١٣٩٧،٤کمتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ١٧٢٢،٧باالتر از میزان کلی انگلند، که عبارت بود از  •

 

 بیشتری در نحوە تست کردن و منزوی شدن اعالم شد. این هفته تغییرات 

: شما یجه تست سریع الترال فلو آنها مثبت باشدبرای کسانی صادر شد که نت  جدید هنمودرجانیوری، یک  ١١روز 
ست تست پی سی آر انجام دهید تا نتیچه را تأیید نیدر بیشترین حالتها الزم  باید بالفاصله خودرا منزوی نمائید، اما 

هنوزهم الزم است یک تست پی سی آر انجام   حمایتی تست و تعقیب میکنید کمک مالیاگر درخواست دریافت . نماید
 دهید.

آنها منفی   ٦و  ٥روز کامل از انزوا خارج شوند اگر تست روزهای  ٥مردم میتوانند بعد از جانیوری،  ١٧دوشنبە روز از 
   .باشد

 وو چيستمعنی اين امر برای برايتون و ه

موارد بیماری هنوز هم بسیار باال بودە در شمار موارد کووید است اما  یکاهش اندک گرداتای اطالعاتی این هفته نشان
 کووید هنوز هم بسرعت در سراسر شهر و منطقه درحال گسترش است.

عمل کنیم تا اطمینان یابیم خود و دیگران را   هاهنموددرمورد انجام دادن تست هشیار باقی بمانیم و به ر ما الزم است
 در سالمت نگاه میداریم.

ما  که ، میدانم درک این مسأله انجام تست و منزوی شدن مربوط به هنمودهایر باتوجه به شماری از تغییرات اخیر در
   باشد. دشوارمیتواند به کدام رهنمود عمل کنیم،  باید

همه ما وقتی دیگران را مالقات میکنیم یا به مکانهائی میرویم که شلوغ هستند یا تهویه کافی هوا ندارند، باید تست 
 الترال فلو انجام دهیم. 

را از طریق برنامه تست و باید نتایج مثبت و منفی تستهارا یادداشت کنیم. از این راه رهنمودهای درستی برای اج
تعقیب سازمان ملی خدمات درمانی دریافت میکنیم. این کار همچنین به ما کمک میکند که کیفیت شیوع ویروس در 

 شهر را هم تعقیب نمائیم. 

انجام دهد. وقتی که  یک تست پی سی آر بالفاصله هنوز هم باید کسی که هریک از نشانههای کووید را داشته باشد، 
 در مورد کارهائی که باید پس از آن انجام دهید، به شما دادەخواهد شد.  هم جواب تست بدستتان میرسد، راهنمائیهائی 

اگر نتیجه تست شما چه در تست الترال فلو چه در پی سی آر مثبت بود، باید خودرا بالفاصله منزوی کنید و 
 نمائید.رهنمودهای مربوط به انزوا را اجرا 

 ديگران سالمت بمانيم هم ما و هماقداماتی کهو  همه ما بايد انجام دهيم برای اينکه 

را برای خود  همچنين واکسن تقويتی و واکسن آنفلوآنزا کوويد واکسن ٢و  ١دوزهای  هراندازە زودتر که ميتوانيد
 . رزرو کنيد

یا  و  ،زنگ بزنید ١١٩یا به شمارە  آنالین رزرو کنیدبطور آنهارا تا  هستندشما در دسترس  کووید هایواکسن •
 بروید.در سطح شهر   مراجعه مستقیم به یک مرکزمیتوانید 

 مجانی است برای بسیاری از مردم   بودەواکسن آنفلوآنزا اکنون در دسترس  •

https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/


 

 هراندازە افراد کمتری را مالقات کنید، سالمتر میمانید. را کوچک کنيد.  يتانارتباطات نزديک خودرا کم و گروهها
 

 ساختمانها با ديگران مالقات نمائيد، اگر داخل ساختمان بوديد پنجرە را باز نگاهداريد.هرجا که ممکن بود در بيرون 
 

بیشتر قانون، پوشیدن ماسک صورت در  طبقاکنون  مکانهای شلوغ يا دربسته ماسک به صورت خود بزنيد.همه در 
ا شلوغ مانند ایستگاههای  همچنین در فضاهای باز ام الزامی است. نقلیه عمومی طمکانهای دربسته عمومی و وسائ 

 اتوبوس، مراسم بیرونی یا زمانیکه خرید میکنید، از ماسک صورت استفادە نمائید. 

يد و بگونهای مرتب از مواد ضدعفونی کنندە استفادە نمودە، جلو سرفه و عطسههايتان را ئدستهايتان را بشو
  بگيريد. 

 
  يک تست الترال فلو انجام دهيد.يا رفتن به مکانهای شلوغ يا دربسته، و کردن پيش از مالقات  با ديگران، معاشرت

  از یا از کتابخانه جیوبلی یا سالن شهرداری هوو  بستههای تست رایا  تستهارا به طریق آنالین درخواست کئیدمیتوانید 
 تا آخرین رهنمودهای بهروزشدەرا دریافت کنید. گزارش کنید لطفا همه نتایج را داروخانههای محلی خودتان بگیرید.

باید  بالفاصله اگر نتیجه تست شما مثبت بود دیگر الزم نیست تست پی سی آر درخواست کنید تا آنرا تأیید نماید، ولی 
 خودرا ایزۆله نمائید.  

 
  فراد خانوادە، همکاران و دیگران، تا خطر انتقال بیماری را به دوستان، ااگر احساس ناخوشی کرديد در منزل بمانيد

 درون جامعه خود بکاهید.
 

 اگر انجام دهيد. پی سی آر بالفاصله خودرا منزوی کنيد و يک تست بايد اگر هرگونه نشانهای از کوويد داشتيد، 

پشتیبانی  در صورت لزوم،میتوانید و  مقررات اخیر خود منزوی کردن را مراعات نمائید انجام تست شما مثبت بود،
   دریافت نمائید

مقررات خود منزوی  ەداگر نتیجه هریک از تستهای پی سی آر یا الترال فلو شما مثبت بود، باید خودرا منزوی نمو
  کنیدعملی کردن را  

 :در آنصورت، مثبت درآمدەباشد ١٩-اگر در رابطه نزديک با کسی بودەايد که انجام تست او برای کوويد

دريافت   از آن روز قبل ١٤بطور کامل واکسينه شدەباشيد )يعنی دومين دوز واکسن را بيش از چنانچه  •
الترال بطور روزانه تست روز،  ٧بمدت الزم است ، باشدماه  ٦ل و سا ١٨ کمتر ازد(، يا سنتان باشي کردە

   انجام دهید فلو

روز   ١٠بمدت   انجام دادە در منزل بمانید و  پی سی آرتست  ، یکاگر بطور کامل واکسينه نشدەباشيد •

 حتی اگر نتیجه تست پی سی آر شما منفی هم باشد.  خودرا منزوی کنید

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
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/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

