
 

 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 

 ٢٠٢٢  جانيوری ٢٧

  ٢٧١٨(، ما در برایتون و هوو شمار جانیوری ٢٦)بر اساس داتای منتشرشدە در   جانیوری ٢١روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 : یعنی

 روز قبل    ٧در مقایسه با افزایش  ٪ ٤،٥میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٩٣١،٧برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٢،٨٥١٠کمتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٩٩٦، که عبارت بود از  انگلستاناز میزان کلی  کمتر •

 
قانونی الزام مقرراتی که بموجب پالن ب در انگلستان وضع شدەبود، اکنون دیگر حذف شدەاند؛ این مقررات شامل 

دیگر بدالیل  ،رویدادها  محل اجرای و مراکز کارکردن از خانه و استفادە از ماسک صورت در داخل ساختمانها میشد.
ن ملی خدمات درمانی را ارائه دهند. رهنمودهای ملی قانونی از مردم نخواهند خواست تا برگه عبور کووید سازما

 همچنان عبارت خواهند بود از ادامه اجرای امور سالمت بخشی بهخاطر حفاظت خود و دیگران .   
 

 معنی اين امر برای برايتون و هوو چيست

همچنان مدارس ابتدائی، بویژە با میزان باالی آن در  ،بچههای سنین مدرسه در برایتون و هووهمه موارد مثبت در 
 این امر در سراسر کشور مشاهدە شدەاست.درحال افزایش است،.  بودە،باال 

 
الئی، ما شاهد غیبت دانش آموزان در سنین سالهای اولیه مدارس ابتدائی و متوسطه و نیاز  ابا بودن چنان موارد ب

 دور بودەایم. کارمندان و پدرومادران به تغییر آموزش روبرو به یادگیری از راه 
 

 همه همگان میخواهند بچههارا در مدرسه نگاهداشته، مدارس را باز نگاهدارند. برای انجام این امر الزم است ما
تشویق به انجام آنها  هماجرا نمودە بچهها، دوستان و اعضای خانوادەرا  یادگرفتهایمدر گذشته رفتارهای خوبی را که 

  نمائیم. 
 

در داخل  و نیز  بزرگساالن و بچههای سانین باالتر توصیه میکنیم تا در مکانهای شلوغ  و دربستهما هنوز هم به 
 از ماسک صورت استفادە نمایند.  ،وسائط نقلیه عمومی

 
احساس همینکهدە، نموهشیار باشیم تا از شیوع ویروس جلوگیری  کردن، همه ما باید در رابطه با تست و خود انزوا

 دور نگاهداریم.، ماناز مدرسه یا محل کار راناخوشی کردیم خود
 

سیناسیون نشدەاند، میتوانید وقتی برای آنها  سال دارید که در مدرسه موفق به انجام واک  ١٥-١٢اگر بچههای بین سنین 
 رزرو نمائید یا آنهارا در یکی از روزهای هفته به مرکز مراجعه مستقیم واقع در میدان چرچیل ببرید. 

 
 رهنمودهای کليدی برای سالمت نگاهداشتن خود و ديگران

 
 هراندازە زودتر که ميتوانيد واکسن کوويد بزنيد. 

 

دریاف     رزروکردن آنالینخودرا از طریق مدرسه یا از راه   ٢و  ١سالگان میتوانند واکسن دوز  ١٥تا  ١٢ •
انجام   مراجعه به یک مرکز بدون قرار قبلی راه از گسال آنهارا همراهی کند، آنرا اگر یک فرد بزردارند ویا 

 دهند.

یا مراجعه به یک  رزروکردن آنالین میتوانند واکسن خودرا  از راە ،دشیا باالتر با ١٦ان شهمه کسانیکه سن •
 دریاف دارند.  مراجعه بدون قرار قبلی مرکز 
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در میدان چرچیل برای کسانیکه در آنجا واکسن دریافت میکنند، پارکینگ ماشین بمدت یکساعت مجانی   •
 است.

 
 ارتباطات نزديک خودرا کم و گروههای خودرا کوچک کنيد.  

 
 هرجا که ممکن باشد، خارج از ساختمان با ديگران مالقات کنيد يا يکی از پنجرەهارا باز نگاهداريد.

 
پوشيدە  هم با دستهايتان را بشوئيد يا از مواد ضدعفونی کنندە دست استفادە کنيد و سرفه و عطسههای خودرا رتم

 .   نگاهداريد
 

زمانی که سوار يکی از وسائط نقليه هستيد، همچنان از ماسک صورت  در همه مکانهای شلوغ يا دربسته، شامل
 استفادە کنيد. 

 
يا جائيکه با کسانی روبرو  يا رفتن به مکانهای شلوغ يا دربسته،  ،جمعی هایقبل از مالقات ديگران، يا ديدار 

مدارس متوسطه همچنان بستههای تست را  ميشويد که معموال آنهارا مالقات نميکنيد، يک تست الترال فلو انجام دهيد.
آنالين )از راه  در اختیار شاگردان قرار میدهند تا هفتهای دوبار خودرا تست کنند، و دیگر اعضای خانوادە باید 

لطفا لی، یا سالن شهرداری هوو دریافت کنند.  یمزبور را از داروخانهها، کتابخانه جیوبنمایند یا بستههای  (درخواست
تا آخرین رهنمودهای بهروزشدە را دریافت دارید. دیگر الزم نیست تست پی سی آر  گزارش کنید همه نتایج را

 را تأیید نماید.   تاندرخواست کنید تا تست مثبت

 باشید. کم کردە را  ، تا خطر سرایت دادن بیماری به دیگراناگر احساس ناخوشی ميکنيد، در منزل بمانيد

 له خودرا منزوی کنيد و يک تست پی سی آر انجام دهيد. اگر هرنوع نشانهای از کوويد داريد بايد بالفاص 

وقتی نتیجه به دستتان بايد خودرا منزوی کنيد. اگر نتيجه تست شما در تست پی سی آر يا تست الترال فلو مثبت بود، 
 میرسد، در مورد اقدامات بعدی به شما اطالعات الزم دادەخواهد شد.  
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