
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ فبريوری ١٧

  ٢٥٩٤فبریوری(، ما در برایتون و هوو شمار  ١٦فبریوری  )بر اساس داتای منتشرشدە در  ١١روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 یعنی: 

 روز قبل    ٧در مقایسه با کاهش  ٪ ٢٣،٦میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٨٨٩،٢برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٧٧٣،٢باالتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٥٩٤،١باالتر از میزان کلی انگلستان، که عبارت بود از  •

 
 نگاهداريمامن و سالم رهنمودهای کليدی که همه ما بايد به آنها عمل کنيم تا همديگر را 

هراندازە زودتر که میتوانید واکسنهایتان را دریافت کنیدتا بهترین  ئايا هنوز واکسن کوويد را دريافت نکردەايد؟
 محافظت را در برابر  ویروس داشته باشید.

 

 سربزنید.  مرکز مراجعه مستقیمیا به یک  ن واکسن رزرو کنیداز راه آنالیسال به باال:  ١٦ •

در میدان چرچیل    آنالین قرار بطور رزرو کردنواکسن را از طریق مدارس یا از راە سالهها: ١٥-١٢ •
 . پدر یا مادر یا سرپرستان باید در آنجا حضور داشته باشند.دریافت دارید

یک تست الترال فلو انجام دهید، نتیجه آنرا گزارش کنید.  مکانهای شلوغ يا دربسته ميرويد؟به مالقات ديگران يا  به 
ا بستههای آنرا ی   آنالین درخواست کنید تستهارا از راهمیتوانید  اگر نتیجه تست شما مثبت بود، خودرا منزوی نمائید.

 از کتابخانه جیوبیلی، یا سالن شهرداری هوو و بسیاری از داروخانهها دریافت دارید. 
 

مکانهائیکه شلوغ هستند یا هوای تازە در داخل آنها  چگونگی کم کردن شانس ابتالء به ویروس یا سرایت دادن آن در 
 کم است:

 

 هرجا که ممکن باشد، خارج از ساختمان با دیگران مالقات کنید یا یکی از پنجرەهارا باز نگاهدارید. •

در همه مکانهای شلوغ یا دربسته، شامل زمانی که سوار یکی از وسائط نقلیه هستید، همچنان از ماسک  •
 صورت استفادە کنید.  

مرتبا دستهایتان را بشوئید یا از مواد ضدعفونی کنندە دست استفادە کنید و سرفه و عطسههای خودرا هم   •
 پوشیدە نگاهدارید.  

 
 مانید، تا خطر سرایت دادن بیماری به دیگران را کم کردە باشید.در منزل باحساس ناخوشی ميکنيد؟ 

 . .یک تست پی سی آر انجام دهیدبالفاصله خودرا منزوی کنید و  باید؟ نشانهای از کوويد داريد هرنوع 

را   ئیخرین مقررات خودانزواآ باید در منزل بمانید وپی سی آر يا تست الترال فلو شما مثبت است؟  نتيجه تست 
 .  وقتی نتیجه تست به دستتان میرسد، در مورد اقدامات بعدی به شما اطالعات الزم دادەخواهد شد . دعملی نمائی

 او مثبت بودە است، رابطه نزديک داشتهايد؟  ١٩-با کسی که نتيجه تست کوويد

روز پیاپی تست   ٧هرروز، بمدت ماه باشد،  ٦سال و   ١٨اگر بهطور کامل واکسینه شدە یا سنتان کمتر از  •
 .الترال فلو انجام دهید

ی اگر تح خودرا منزوی کنیدروز  ١٠ست پی سی آر انجام دادە بمدت اگر بطور کامل واکسینه نشدەاید، یک ت •
 نتیجه تست پی سی آرتان منفی هم باشد.
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