
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ فبريوری ٢٤

  ١٨٥٥فبریوری(، ما در برایتون و هوو شمار  ٢٤)بر اساس داتای منتشرشدە در  ریفبریو ١٩روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 یعنی: 

 روز قبل    ٧در مقایسه با کاهش   ٪٢٥،٧میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٦٣٥،٨برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٥٥٣،٦باالتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٤٢٢،٢باالتر از میزان کلی انگلستان، که عبارت بود از  •

 
 . بقایای محدودیتهای خانگی در انگلستان تهیه دیدەاستدولت برنامهای برای حذف 

   فبريوری ٢٤از روز 

در  ،آنها مثبت باشد، قانونا موظف نخواهند بود خودرا منزوی نمایند. اگر میتوانید ١٩-کسانیکه تست کووید •
 منزل بمانید و از تماس با دیگران خودداری کنید.

موظف نخواهید بود پس از ارتباط با کسیکه نتیجه تست  هم قانونا  واهد بود تست روزانه انجام دهید والزم نخ •
 مثبت بودە است، خودرا منزوی نمائید.  ١٩-او برای کووید

   پرداخت حمایتی برای تست و تعقیب طرح •
خودرا منزوی کنید، هنوز هم میتوانید   تا باشد  هشدەخواستشما  ازفبریوری  ٢٤پایان مییابد. اگر پیش از روز 

 درخواست نمائید. این پرداخت حمایتی را آپریل  ٦تا روز 
 

 آپريل  ١از روز 

تست مجانی دیگر برای بیشتر مردم در دسترس نخواهد بود. تست مجانی عالئم کووید به شیوەای محدود و   •
 برای شمار اندکی از گروههای زیر خطر شامل کارکنان مراقبتهای اجتماعی ادامه خواهد یافت. 

دە داویتی تق هستند، یک دوز واکسن ١٩ –طی ماههای بهار به کسانیکه در معرض بیشترین خطر کووید   •
 خواهد شد. 

 معنی اين امر برای برايتون و هوو چيست 
 

هنوز پایان نیافتهاست. اما بهرحال، در شرایط فعلی که شمار مبتالیان در حال کاهش است و واکسیناسیون  ١٩-کووید 
یک محافظت قدرتمند در برابر بیمارشدن جدی ایجاد کردەاست، خطر در جامعه کمتر بودە ما میتوانیم به آیندە چشم 

 ه باشیم.زندگی سالمی داشت ١٩ –بودن کووید  در عینبدوزیم و 

ه  این سالها همچنین به ما آموختند که کوشش بی اندازە ما چدوسال گذشته برای بسیاری از ما سخت بودەاست. 
من مایلم از همگان بخاطر نقش مهمی که در دریافت واکسن، بهکار بستن رهنمودهای تغییرات واقعی ایجاد کردەاست. 

از شما میخواهم صبور باشید و یکبارە به  حالکر نمایم. ضرورت، تشدر صورت بهداشت عمومی و ماندن در خانه 
 سرعت رفتارتان را تغییر ندهید. 

و ما خودرا با زندگی همراه با کووید تطبیق دادەایم، لطفا که محدودیتهای باقیماندە هم از بین برداشته شدەاند،  اکنون
 مراقبت از دیگران انجام دهید.  در عین این تغییرات را با احتیاط و

 
، آمار بیماران در ساسکس از همه نقاط کشور خوشحال کنندەعلیرغم یک کاهش  لطفا همچنان محتاط باقی بمانيد.

میشوند. تصمیم گیریهای معقول، مانند ماسک به صورت  ١٩ –دچار کووید  شخصهفته هزاران   رباالتر است و ه
جلوگیری از اشاعه بیشتر ویروس کمک خواهد  مسأله  به ،زە به داخل اطاقها آوردنزدن در مکانهای شلوغ و هوای تا

 کرد. 

 . اگر احساس بیماری کردید، تا زمانیکه عالئم آنرا داشتید، در منزل بمانید و از دیگران دوری کنید مالحظهکار باشيد.

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/test-and-trace-support-payment


شیار باشید چون عملکرد  وفراموش نکنید که برخی از ما همچنان در خطر زیاد بسر میبریم. ه به ديگران بيانديشيد.
  بر خود شما تأثیر میگذارد.   همچنینشما بر مردمی که در اطرافتان هستند و 

 برای حفاظت خود و ديگرانی که در اطرافتان هستند، بايد چکار کنيد 

 و اشاعه آن جلوگیری نمائید:   ١٩ –د تا از خطر گرفتار شدن به کووید هنوز اقداماتی هست که میتوانید انجام دهی

 داشته باشید  ١٩ -برابر کووید  تا بهترین محافظت را درواکسن کوويد بزنيد  •

 رسبزنید   مرکز مراجعە مستقیمیا بە یک  از راه آنالین واکسن رزرو کنیدل به باال: سا ١٦   -

در میدان چرچیل ویا مرجعە مستقیم بە   رزرو کردن آنالینواکسن را از طریق مدارس یا از راە سالهها: ١٥  -١٢     -
 آنها باشند . پدر یا مادر یا رسپرستان باید همراه دریافت داریدهمانجا 

 اطالعات بیشتر دریافت کنیدسالهها: ١١ - ٥   -

 .یدنمائ ، یا در بیرون همدیگر را مالقات کنيد آنجافضای  هوای تازە وارددر مالقاتهای داخل ساختمان  •

، بویژە در جاهائیکه با  ماسک صورت را مورد توجه قرار دهيداستفادە از در مکانهای شلوغ و دربسته،  •
 . کسانی در ارتباط قرار میگیرید که معموال آنهارا نمیبینید

و اگر نتیجه تست مثبت بود در منزل بمانید و از  داريد يک تست انجام دهيد ١٩ –اگر عالئمی از کوويد  •
 تماس با دیگران خودداری کنید.

تا از خطر سرایت دادن هرنوع بیماری به دیگران   اگر احساس بيحالی کرديد سعی کنيد در منزل بمانيد •
 بکاهید. 

را محدود   ١٩-شتر، تا اشاعه ویروس کوویدثانیه یا بی ٢٠آنهم بمدت  دستهايتان را بطور مرتب بشوئيد، •
 کردەباشید. 

 

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/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

