
  

 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ فبريوری ٣

  ٣٥٥٨(، ما در برایتون و هوو شمار فبریوری  ٢)بر اساس داتای منتشرشدە در   جانیوری ٢٨روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.   ١٩-مورد تأیید شدە کووید

 : یعنی

 روز قبل    ٧در مقایسه با افزایش   ٪ ١٨،٧میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ١٢١٩برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ١٢٨٩،٢کمتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ١٠٨٢،٦، که عبارت بود از  انگلستاناز میزان کلی  کمتر •

 
 و هوو چيستمعنی اين امر برای برايتون 

 
میزان مورد مثبت کووید در شهر، هنوز هم باال است، بنابراین هنوز هم ضروری است در جهت مدیریت خطری که 

 متوجه ما و دیگران است اقدام نمائیم.  
 

ایجاد میکند،  تفاوت واقعی جلوگیری از بیماری جدی یا بستری شدن در بیمارستانامر میدانیم که واکسیناسیون در
 بنابراین چنانچه هنوز واکسن کووید نزدەاید، لطفا آنرا دریافت کنید.

 
تست و خود انزوائی هنوز هم برای تشخیص عفونت و جلوگیری از گسترش آن امری حیاتی است. لطفا مطمئن شوید  

عالئم آن،  داشتن مثبت  یا  تیجهن یک که تستهای الترال فلو را در منزل داشتهباشید تا آنهارا بهکار ببرید و در صورت
 خودرا منزوی نمائید.  

 
در شرایطی که خطر گرفتار شدن به کووید یا سرایت دادن آن به دیگران در اجتماعات و مکانهای دربسته یعنی 

باید همچنان از ما جاهائی که احتمال آلودگی به ویروس وجود داشته، امکانات تهویه و ورود هوای تازە کم باشد،  
 بکاهیم.  یڤ که متوجه ما استخطرات

 
ورت استفادە کنید، در اجتماحات از دیگران فاصله بگیرید، پنجرەهارا باز کنید و دستهایتان لطفا همچنان از ماسک ص

 را بشوئید. 
 

بسیاری از مکانها، مردم برای  برایشرایط موجود برای برخی از مردم هنوز هم نامطمئن است. با حذف محدودیتها 
 بیرون رفتن از منزل احساس ناامنی میکنند. 

 
 اجرای رهنمودها تنها برای امنیت خودتان نیست، بلکه کمکی به دیگران هم هست که احساس امنیت کنند. 

 

 رهنمودهای کليدی برای سالمت نگاهداشتن خود و ديگران
 

 را در برابر ويروس داشته باشيد. حفاظهراندازە زودتر که ميتوانيد واکسن کوويد بزنيد تا بهترين 
 

 سربزنید. مرکز مراجعه مستقیمیا به یک  بطور آنالین واکسن رزرو کنیدسال به باال:  ١٦ •

در میدان چرچیل ویا مرجعه  آنالینرزرو کردن  ەواکسن را از طریق مدارس یا از را: ههاسال١٥-١٢ •
  ١٦متر از ان باید همراه کسانی باشند که سنشان کت. پدر یا مادر یا سرپرسدریافت داریدمستقیم به همانجا 

 سال باشد. 
 

 ارتباطات نزديک خودرا کم و گروههای خودرا کوچک کنيد.  
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


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

مرتبا دستهايتان را بشوئيد يا از مواد ضدعفونی کنندە دست استفادە کنيد و سرفه و عطسههای خودرا هم پوشيدە  
 نگاهداريد.   

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

 استفادە کنيد. 
 

  ديدارهای جمعی، يا رفتن به مکانهای شلوغ يا دربسته، يک تست الترال فلو انجام دهيد.قبل از مالقات ديگران، يا  
 آنالین درخواست از راهمیتوانید تستهارا  د.نمائیاگر نتیجه تست شما مثبت بود، آنرا گزارش کردە خودرا منزوی 

 . داریددریافت و بسیاری از داروخانهها یا سالن شهرداری هوو کتابخانه جیوبیلی، را از آنیا بستههای  کنید
 

 ديگران را کم کردە باشيد. تا خطر سرايت دادن بيماری به ، اگر احساس ناخوشی ميکنيد، در منزل بمانيد

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

را   کردنخودانزواخرين مقررات آاگر نتيجه تست پی سی آر يا تست الترال فلو شما مثبت بود، بايد در منزل بمانيد و 
 به دستتان میرسد، در مورد اقدامات بعدی به شما اطالعات الزم دادەخواهد شد.  وقتی نتیجه تست  . دنمائيعملی 

نتیجه منفی از تست الترال فلو   ٢پس از پنج روز کامل و را  میتوانید دورە خودانزوائی را در روز ششم خودانزوائی
ت سریع الترال فلو نتیجه منفی در تس ٢برای کسانی که از  که در دو روز پیاپی پس از آن انجام دادەباشید، پایان دهید.

 روز قبلی است.  ١٠دوروز متفاوت نگرفته باشند، دورە خودانزوائی همان 

 و:  او مثبت بودە است، رابطه نزديک داشتيد ١٩-که نتيجه تست کوويد اگر با کسی

پياپی تست الترال روز  ٧هرروز، بمدت ماه باشد،  ٦سال و  ١٨بطور کامل واکسينه شدە يا سنتان کمتر از  •
   فلو انجام دهيد

ی  تح خودرا منزوی کنيدروز  ١٠اگر بطور کامل واکسينه نشدەايد، يک تست پی سی آر انجام دادە بمدت  •
 سی آرتان منفی هم باشد. اگر نتیجه تست پی 
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