
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ مارچ ٣

مورد  ١٣٤٦(، ما در برایتون و هوو شمار مارچ ٣)بر اساس داتای منتشرشدە در  فبریوری ٢٦روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.  ١٩-تأیید شدە کووید

 یعنی: 

 روز قبل    ٧در مقایسه با کاهش  ٪٢٧،٥میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٤٦١،٤برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ٣٩٥باالتر از میزان جنوب شرقی کشور، که  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٣٠٦،٨باالتر از میزان کلی انگلستان، که عبارت بود از  •

 

 و هوو چيست معنی اين امر برای برايتون
 

 یک خبر خوبکه این اینطی هفته گذشته موارد مثبت بیماری در شهر همچنان به کاهش خود ادامه دادند. درعین  
 ما باید بهیاد داشته باشیم که کووید همچنان بین مردم در گردش است.ااست، 

نهتنها در مورد خودمان بلکه در مورد دیگران هم  ما باید  بقیه محدودیتهای قانونی ازمیان برداشته شدەاند از آنجائیکه
خود به ویروس  یاتخاذ کنیم تا خطر ابتالآنهارا که ما همگی میتوانیم  وجود دارندفکر کنیم. برخی تصمیمات منطقی 

 کنیم. تراشاعه آنرا کم و ١٩-کووید

بهداشت عمومی برای محافظت از خود و افراد خانوادە ما، بویژە کسانیکه در خطر سازمان ادامه اجرای رهنمودهای 
 بزرگتری از بیماری جدی قرار دارند، همچنان ضروری است. 

 

 از خود و ديگرانی که در اطرافتان هستند محافظت کنيد 
 

 واکسن بزنيد 

را ١٩-هیچیک از واکسنهای کوویدتاکنون محافظت شما و خانوادە و دوستانتان هستند. اگر  وسیلهواکسنها بهترین 
دیر نیست. اگر دوزهای اول و دوم  آنرا زدەباشید، مهم است که واکسن تقویتی را هم دریافت کنید تا هم نزدەاید، هنوز 

 بهترین حفاظ ممکن را برای خود ایجاد کردەباشید.

 بروید.   مرکز مراجعه مستقیمیا به یک  از راه آنالین واکسن رزرو کنیدسال به باال: ١٦ •

در میدان چرچیل ویا مرجعه  رزرو کردن آنالینواکسن را از طریق مدارس یا از راە سالهها: ١٥ -١٢ •
  . پدر یا مادر یا سرپرستان باید همراه آنها باشنددریافت داریدمستقیم به همانجا 

 ید نمائعات بیشتر دریافت اطالسالهها: ١١ - ٥ •

 هوای تازە وارد محيط  کنيد 

که در داخل یا   مواردیهوای تازە در  ورودواند شروع به رشد کند. در مکانهائی که جریان هوا کم است، ویروس میت
 را کم میکند.  ١٩ –خارج ساختمان به مالقات کسانی میروید، شانس اشاعه ویروس کووید 

  استفادە از ماسک صورت را مورد توجه قرار دهيد

مورد توجه   در جاهای شلوغ و مکانهای بسته را استفادە از ماسک صورت تا زمانیکه نرخ واگیری ویروس باال است،
ئیکه با کسانی در ارتباط قرار میگیرید که معموال آنهارا نمیبینید. انجام این امر زمانی  هاقرار دهید، بویژە در جا

 هرنوع اثری از عالئم کووید داشته باشید.خودتان  اهمیت بیشتری پیدا میکند که
 

 داريد يک تست انجام دهيد و در منزل بمانيد  ١٩ –اگر عالئمی از کوويد 

راه اجتناب از ماندن در منزل و دوری از تماس گرفتن با دیگران موثرترین در صورتیکه دچار بیماری شدەباشید، 
 یا هرنوع دیگر بیماریها به مردم است. ١٩-کووید  اشاعه

https://www.gov.uk/coronavirus
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/


یک تست پی سی آر را رزرو   تا پایان ماه مارچ در دسترس مردم است و ضروری است کههمچنان تست مجانی 
 در بدن خودتان شدید.   کوویدهرنوع عالئم اگر متوجه وجود البته   کنید

ولی باید در  آنها مثبت باشد، قانونا موظف نخواهند بود خودرا منزوی نمایند ١٩-از این به بعد، کسانیکه تست کووید
و چگونگی تماس  دارند  ١٩-رهنمودهای مربوط به کسانیکه کوویدیگران خودداری کنند و منزل بمانند، از تماس با د

 را عملی نمایند.  گیری آنها

 دستهايتان را بطور مرتب بشوئيد

ثانیه و بیشتر، مراقبت از خود و دیگران   ٢٠ستها بمدت در حالت عطسه و شستشوی مرتب دو دهان با پوشاندن بینی 
 باشید.  جلوگیری کردە ١٩-را همچنان ادامه دهید تا از اشاعه کووید

 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts

