
 

 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ جانيوری ٢٠

  ٢٥٩٤جانیوری(، ما در برایتون و هوو شمار  ١٩جانیوری  )بر اساس داتای منتشرشدە در  ١٤روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 به این ترتیب:

 روز قبل    ٧مقایسه با در   ٪ ٣٨ کاهش •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٨٨٩،٢برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٨٧٥،٢باالتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٩٨٦،٢، که عبارت بود از ستانتر از میزان کلی انگلپائین •

 

  اجرای همان برداشتهشدە وما به ،مقرراتی که در پالن ب انگلستان وضع شدەبودند دولت اعالم کرد کهاین هفته 
 رهنمودهائی برمیگردیم که در پالن الف از پالن زمستانی تنظیم شدەبودند.

 : بە ترتیب زیر 

از منزل کار کنید. با صاحب کار خود صحبت کنید تا الزم نخواهد بود دیگر ید، بتواناگر جانيوری:  ١٩از  •
 رتیبات برگشت به کار در محل کارتان موافقت شود.با ت

کارمندان و دانش آموزان دبیرستانی و کالجها الزم نخواهد بود در کالسهای درس از  جانيوری:  ٢٠از  •
 ماسک صورت استفادە کنند.

درون ساختمان و  مراکزالزم نخواهد بود ماسک به صورت خود بزنید، این امر شامل  جانيوری: ٢٧از  •
 ی عمومی مدارس خواهد بود.امکانه

مطابق قانون، شما الزم نخواهد بود برای ورود به هیچ محل یا مراسمی کارت عبور  جانيوری: ٢٧از  •
 هداشتی ارائه کنید.بخدمات سازمان ملی 

 معنی اين امر برای برايتون و هوو چيست

در جامعه همچنان باال  میزان آلودگیدر یک راستای درست حرکت میکند، اما موارد ابتال در شهر، همچنان 
باقیماندەاست. داتای اطالعاتی کشوری نشان میدهد که هفته قبل یک بیستم مردم در جنوب شرقی کشور دچار کووید 

 بودەاند، بنابراین وجود میزان باالئی از هشیاری همچنان ضروری است. 

ی  برداشته شدن پالن ب، پایان کامل رهنمودها نیست. رهنمودهایم که اعالمیه دولت در مورد شیاد داشتهباهالزم است ب
سازمان ملی خدمات بهداشتی و  محدود کردن سرایت بیماری، محافظت از سالمت خود و مدیریت کردن فشار بر 

  . میمانندخدمات اجتماعی، همچنان در جای خود باقی 

لطفا همچنان به تست کردن )و  دیگر انجام دهیم.که هرآنچه از دستمان برمیآید برای حفظ سالمت یک  به این معنی
، بازکردن  ساختمان داخلشلوغ و  منزوی کردن خود بدنبال نتیجه مثبت تست(، استفادە از ماسک صورت در مکانهای

 ادامه دهید.  هکردن خود پنجرەها، شستن دستهایتان و واکسین

کار بردن صورت و بدر رابطه با استفادە از ماسک  تهباشیم  که اجرای آنچه در پالن ب شیاد داههمچنین الزم است ب
 باید آنهارا اجرا نمائیم. کماکان کارت کووید از ما خواسته میشد، همچنان تا یکهفته دیگر الزامی باقی میمانند و ما

 خرين مقررات در رابطه با تست و انزوا بطور خالصهآ

تغییراتی که ایجاد نشدەاست ولی با توجه به شمار  ود،خ هیچ تغییرات دیگری در رابطه با تست کردن و منزوی کردن
باید به کدام رهنمود عمل نمود. ما نکات کلیدی را در اینجا خالصه   بدانیم، مشکل است اخیر دادەشدطی دوهفته 

 کردەایم:

 اگر نشانهای از کوويد داريد، يک تست پی سی آر انجام دهيد. 

پی سی  یک تست و  خودرا منزوی کنید بالفاصله دارید، حتی اگر مالیم باشد، باید  ١٩-نشانهای از کوویداگر هرنوع 
   رزرو کنید ٩-آر کووید 
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وقتی که نتیجه را به    .منزوی کنید  بق رهنمودهاط خودرااگر نتیجه تست شما مثبت بود، الزم است در منزل بمانید و 
 شما اعالم میکنند، رهنمودهائی در رابطه با آنچه در مرحله بعد باید انجام دهید به شما دادەخواهد شد.  

 اگر نشانهای از کوويد نداريد از تست الترال فلو استفادە کنيد 

ت قبل الزم اس شایع کنید، مشدەاید یا ممکن است آنرا بین مرد ١٩-شما در روزهائیکه احتمال زیاد بدهید دچار کووید
   از مالقات دیگران، یا دیدار جمعی یا رفتن به مکانهای شلوغ یا دربسته، یک تست الترال فلو انجام دهید.

 را دریافت دارید.   تا آخرین رهنمودهای بهروزشدە گزارش کنید لطفا همه نتایج را

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

میکنید، هنوز هم باید      برای تست و تعقیب حمایتی پرداختبرخی استثنائات وجود دارد، شامل اینکه اگر درخواست 
 یک تست پی سی آر انجام دهید. 

 کجا ميتوان بستههای مجانی تست الترال فلو را دريافت کرد 

  از یا لی یا سالن شهرداری هوو یاز کتابخانه جیوب بستههای تست رایا  تستهارا به طریق آنالین درخواست کئیدمیتوانید 
 داروخانههای محلی خودتان بگیرید.

 ميتوان از بستههای تست الترال فلو استفادە نمود چگونه 

 نحوە استفادە شما از تستها بستگی به تستهائی دارد که از آنها استفادە میکنید. 

باشید متفاوت  قبال استفادە کردە  که چه بستهای در اختیار دارید چون ممکن است با آنچهو ببینید لطفا بررسی کنید 
 باشد، آنگاه دستورالعمل آنرا قبل از استفادە مطالعه کنید. 

تستهای که چگونگی انجام دادن  تماشا کنید ویدیوئی راچنانچه هنوز هم مطمئن نشدید که چکار باید بکنید، میتوانید  
 . .دهدجداگانه را نشان می

یک تست نظارت شدە را در  دین امیتوهمچنین اگر احساس میکنید که مطمئن نیستید چگونه خودتان تست را انجام دهید، 
   مشارکت کنندە در طرح رزرو نمائیدداروخانههای 

 خود منزوی کردن در صورتيکه نتيجه يک تست الترال فلو يا پی سی آر شما مثبت باشد 

مثبت بودەباشد، باید   اوداشته یا نتیجه هریک از تستهای پی سی آر یا الترال فلو  ١٩-هرکسی که نشانهای از کووید
 بالفاصله خودرا منزوی نماید.

روز بعد از روزی که نشانههای بیماری ظاهر شدند )یا اگر نشانهای از بیماری   ٥، میتوانید اگر تب نداشتهباشید
نداشتید، پس از روزی که تست انجام دادید( میتوانید یک تست ابزار الترال فلو یعنی ال اف دی انجام دادە همان تست  

در نداشته باشید، ممکن است هم تب  بودە،ی را روز بعد هم انجام دهید.  اگر نتیجه هردوی این تستها منفال اف دی 
 بیرون بیائید. بتوانید از انزواروز دوم پس از نتیجه منفی تست، 

   گزارش کنیدنتیجه تست ال اف دی را  پس از هر تستی لطفا

شما نباید تست ال اف دی را قبل از روز پنجم انجام دهید، و اگر نتیجه تست مثبت بود لطفا پیش از انجام تست بعدی، 
 ساعت صبر کنید.  ٢٤

  نتیجه منفی گرفتهباشند، دورە منزوی کردن خود ست ال اف دیت ٢از  دیگر،ز از یک برای کسانیکه با فاصله یکرو
 روز است.  ١٠همچنان 

روز کامل، دورە منزوی کردن خودرا پایان بخشید، به شما شدیدا توصیه میشود که تماسهای نزدیک   ١٠اگر قبل از  
محدود  رای تهویه اندک،خودرا با افراد خارج از دایرە خانوادگی خودتان، بویژە در مکانهای شلوغ، دربسته یا دا

 را کم کنید.  ١٩-نمائید تا شانس گسترش کووید

 باشد، از خانه کار کنید و ارتباط خودرا با افرادی که در خطر بیماریهای متعدد هستند محدود نمائید.    برایتان ممکن اگر 

ی آموزشی یا مراقبت از بچهها  جوانانی هم میشود که معموال به مکانهااین راهنمای خود منزوی کردن شامل بچهها و 
  میروند.
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