
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ مارچ  ١٠

(، ما در برايتون و هوو شمار  مارچ ١٠)بر اساس داتای منتشرشدە در مارچ  ٥روز منتهی به  ٧طی  
 جديد داشتهايم.   ١٩-مورد تأييد شدە کوويد  ١٥١٦

 يعنی: 

 روز قبل    ٧در مقايسه با  ش افزاي ٪ ١٢،٦ميزان  •
 نفر از ساکنان    ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٥١٩،٦برابر با ميزان هفتگی  •
 نفر    ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر   ٤٧٨،٤باالتر از ميزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر    ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٣٦٩،٧باالتر از ميزان کلی انگلستان، که عبارت بود از  •

 
 ون و هوو چيست معنی اين امر برای برايت

 

ميآيد برای  وجود دارد و ما بايد آنچه از دستمان بربين جامعه ما   در طی هفته گذشته ما شاهد افزايش  
 جللوگيری از اشاعه بيشتر آن انجام دهيم. 

س باقیماندە باشد و  تستاین کار شامل ادامە دادن بە تست ها خواهد بود تا زمانیکە  ز  در دستر نت 
دیگران در مواقعیکە احساس ناخوشی کنیم یا نتیجە تست ما مثبت باشد،  با خودداری از ارتباط 

ی نزدیک.  ز خودداری از از رابطەگت   همچنی 

بویژە در مورد   –دە و جامعە خود اقدام بعمل آورید لطفا بە دیگران فکر کنید و و برای حفاظت خانوا
 . کسانز کە در معرض خطر باالتری از بیماری  های جدی هستند 

 ، حاال باید چکار کنم؟دارم ١٩-کووید  من عالئم
 

ل بمانید، از تماس با دیگران خودداری کنید و  ز درخواست کنید یک تست نی ش آر برایتان  در متز
  ku.vogرهنمودهانی را کە بر روی این سایت است اجرا نمائید بفرستند، و اگر نتیجە آن مثبت بود، 

 
  کە دارید صحبت کنید. *  در مدت ناراحتر نباید رس کار بروید. با صاحبکار خود در مورد انتخابهانی 

شیک عادی خودرا  ز *  از دعوت کردن دیگران بە خانە خود خودداری نمودە قرارهای پزشیک و دندانتی
   لغو کنید. 

ل داشتید   * ز متر از دیگران   ٢، ماسک بە صورت خود بزنید، دستکم  اگر اجباری برای خروج از متز
ید و از راب ی با کسانیکەفاصلە بگت   هستند خودداری ورزید.  ١٩-ی ابتال بە کوویددر خطر باال  طەگت 

 میکنم، یا شب را در خانە او برسبردەام، حاال باید چکار   ١٩-من با کسیکە کووید
ی

داشتەاست زندگ
 کنم؟ 

 دارند و ارتباطات آنان را عمیل نمائید  ١٩-هنمودهای مربوط بە کسانز کە کوویدر 
 

ل کار کنید. * چنان ز  جە بتوانید، سیع کنید در متز
در معرض خطر  ١٩-* از تماس با کسانز خودداری ورزید کە ممکن است در صورت ابتال بە کووید

ند.   باالی ابتال بە بیماری  های جدی قرار بگت 

 خطر ابتالی خود یا اشاعە دادن بیماری بە دیگران را کم کنید 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts


 میتوانید برای محافظت خود و اشخاص دوروبر خود انجام دهید: اقدامات دیگری هم هستند کە 

 را داشته باشيد  ١٩-خودرا واکسينه کنيد تا بهترين حفاظ عليه کوويد  •
 برويد.   مرکز مراجعه مستقيميا به يک  از راه آنالين واکسن رزرو کنيد سال به باال: ١٦   -

 
يک قرار ازراه  رزرو کردن  طريق واکسن را از طريق مدارس يا از سالهها:  ١٥تا   ١٢  --

. پدر يا مادر يا سرپرستان  دريافت داريد در ميدان چرچيل ويا مرجعه مستقيم به همانجا  آنالين 
  . د همراه آنها باشند باي
 
   اطالعات بيشتر دريافت نمائيد سالهها: ١١ - ٥ -

يرون ساختمان  يا در ب وای تازە وارد محيط نمائيد ه  اگر در داخل ساختمان مالقات ميکنيد، •
 مالقات کنيد. 

بويژە   استفادە از ماسک صورت را مورد توجه قرار دهيد، در جاهای شلوغ و مکانهای بسته  •
 در جاهائيکه با کسانی در ارتباط قرار ميگيريد که معموال آنهارا نميبينيد. 

  تا خطر سرايت دادن بيماری به ديگران را  کم کردەباشيد.   اگر بيحال هستيد در منزل بمانيد •

از اشاعه ويروس   تا و سرفه و عطسه خودرا بپوشانيد   دستهايتان را بطور مرتب بشوئيد  •
 جلوگيری کردەباشيد.  

 

 

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.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/

