
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢آپريل  ١

مورد   ٢٥٣٧(، ما در برایتون و هوو شمار آپریل ١)بر اساس داتای منتشرشدە در مارچ  ٢٧روز منتهی به  ٧طی 
 جدید داشتهایم.  ١٩-تأیید شدە کووید

 یعنی: 

 روز قبل    ٧در مقایسه با ش کاه ٪٨،٩میزان  •
 نفر از ساکنان  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٨٦٩،٦برابر با میزان هفتگی  •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر   ٩٩٨از میزان جنوب شرقی کشور، که  کمتر •
 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر    ٨٦٠،٦باالتر از میزان کلی انگلستان، که عبارت بود از  •

 
 ه معنی ميدهد اين امر برای برايتون و هوو چ

 
برمیداریم، باید تأثیراتی را که این بیماری فراگیر   ١٩-در جهت زندگی کردن با کووید جدیدیکه گامهای نیاعین ما در 

 . منمائییید تڵ بر زندگی همه ما داشتهاست

ماباید قدر همه افراد خستگی ناپذیری را بدانیم که طی دوسال گذشته کوشیدند تا مردم را سالم نگاهدارند و از همه  
غییر دادند به تناسب آن تدولت را بهکار بستند و شیوە زندگی یا کار خودرا آنهائیکه خودرا واکسینه کردند، رهنمودهای 

   تشکر نمائیم.

 نیست. ١٩-ته باشیم که این پایان کوویداکنون مهم است به خاطر داش

معالجات واکسیناسیون  و  تباوجود اینکه در هفتههای اخیر شاهد افزایش میزان موارد مثبت بیماری بودەایم، اما موفقی
حفاظت   ١٩-در برابر کوویدکه ما اکنون  به معنی آن هستند، همراه با آگاهی بیشتر در مورد ویروس، یضد ویروس

 یم. موثرتری دار

استحقاق دریافت دفاعی ما در برابر ویروس هستند. با دریافت همه واکسنهائی که  وسیلهواکسنها همچنان بهترین 
به دوستان، افراد   را آنهارا دارید، میتوانید حفاظ شخصی خودتانرا تقویت نمودە، در عوض، شانس اشاعه بیماری

 .خانوادە و کسانی که آسیب پذیری بیشتری دارند، کم کنید

بر کسانی متمرکز خواهد بود که در خطر باالتری قرار دارند.  ها تأمین تستاز این بهبعد ما همچنان که پیش میرویم، 
که در باالترین میشود  شامل کسانیو این امر  تست مجانی همچنان برای گروههای خاصی در دسترس خواهد بود

 مانی و مراقبت. برخی از کارمندان سازمان ملی خدمات در همچنینماریهای جدی قرار دارند بی خطر

اتخاذ تصمیمهای معقول برای ها کاهش یافتهاند،  تست اکثراکنون، در عین اینکه محدودیتها از میان برداشته شدە و  
محافظت نهتنها خودمان بلکه فکر کردن به دیگران و محافظت کسانی که در اطرافمان هستند، هنوز هم در دست ما  

 .است

 

 کنيد خود و ديگران را محافظت 

 ایفا نمائید. ١٩-کردن سالم با کوویدلطفا نقش خودرا در کاهش واگیری عفونی و کمک به زندگی 

 داشته باشید.  ١٩-اطمینان یابید که بطور کامل واکسینه شدەباشید تا بهترین محافظت ممکن را در برابر کووید •

 نمائید یا در خارج ساختمان مالقات کنید. اگر قرار مالقاتی در داخل ساختمان داشتید هوای تازە وارد  •

تا زمانیکه میزان عفونت بین مردم، باال است، استفادە از ماسک صورت را در مکانهای بستههمچنان مورد  •
 توجه قرار دهید. 

را  و عطسه، همچنین شستن مرتب دستها اصول اولیه نظافت را مانند پوشاندن دهان و دماغ در مواقع سرفه •
  فراموش نکنید.

 به دیگران  کم کردەباشید. را اگر بدحال بودید و توانستید، در منزل بمانید تا خطر اشاعه هرنوع بیماری •

ید که از شداشتید یا ابتالیتان به آن تأیید شدەبود، تا جائیکه ممکن است مراقب با ١٩-اگر نشانههائی از کووید •
 . نمائیددیگران دووری 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/

