
 ١٩-بيانيه تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد

 
 ٢٠٢٢ مارچ  ٢٣

شدە در مارچ  ١٨روز منتیه به  ٧یط  (، ما در برايتون و هوو شمار  مارچ ٢٣)بر اساس داتای منتشر
 جديد داشتەايم.   ١٩-مورد تأييد شدە کوويد ٢٧٩٥

 :  یعنی

 روز قبل    ٧در مقایسە با  ش افزای ٪ ٢٠،٥میزان  •
 نفر از ساکنان    ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٩٥٨،١برابر با میزان هفتگی  •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد بود در هر  ١٠٤٠،١از میزان جنوب شرقی کشور، کە  ترکم •
 نفر   ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٨٢٠،٦باالتر از میزان کلی انگلستان، کە عبارت بود از  •

 
 برایتون و هوو چە معنی میدهداین امر برای 

 
 .بوددر شهر، همچنان باال و در حال افزایش  این هفتە موارد مثبت بیماری

 
خدمات   گونەاکنون سازمان ملی بهداشت در سراسر کشور با سطح باالئی از نیاز مردم روبرواست و میزان ارائە همە

هم  ١٩-مردمی کە بە بیمارستانها مراجعە میکنند و کوویدهمچنان بر  ١٩ -افزایش موارد کوویدمحلی واقعا باال است. 
تأثیر گذاشتە، سبب افزایش فشار بر تأمین فضا و نیز  دارند و بە همان شیوە برروی کارمندان بهداشت و مراقبت

 کارمند در بیمارستانهایمان شدەاست. 
 

   ومشاغل ماهم تأثیر منفی گذاشتەاست.، بر مدارس افراد میزان باالی ابتال همچنین بخاطر بیماری و غیبت
 

  و گسترش ان بین مردم را کم کردەباشید. ١٩-لطفا تصمیمات معقولی اتخاذ نمائید تا امکان ابتالی خود بە کووید
 

جوامع ما کمک میکند، بلکە ادامە اجرای رهنمودهای بهداشت عمومی نەتنها بە حفاظت خانوادەهای ما و دوستان و 
 تی خواهد بود از سازمان ملی خدمات درمانی، مدارس و کسب و کارها.در عین حال حمای

 خود و کسانی را که در دوروبرتان هستند محافظت کنيد 

 واکسينه شويد

 ١٩-واکسنها بهترین راه محافظت شما و خانوادە و دوستانتان  از بیماری هستند. چنانچە تا حاال همە واکسنهای کووید
فت واکسن در برایتون و هوو کار آسانی است. مراکز واکسینە کردن وز دیر نیست و دریانکردەاید، هن خودرا دریافت

        در سطح شهر در دسترس هستند و نیاز بە منتظر ماندن هم ندارد. 

چنانچە در مورد دریافت واکسن مطمئن نیستید یا سئواالتی در زمینە آن دارید، میتوانید بە مراکز واکسیناسیون بروید 
صحبت کنید. هیچ فشاری هم درکار نخواهد بود تا همان روز واکسن بزنید، و   کسی با  سئوال خوددر مورد و در آنجا 

      تنها میتوانید اطالعات بیشتری دریافت نمائید. 

   اگر برای رفتن بە یک مرکز واکسیناسیون نیاز بە کمک داشتەباشید، یک سرویس حمل و نقل هم در دسترس است.
 
 بروید.   مرکز مراجعە مستقیمیا بە یک  رزرو کنید از راه آنالین واکسن  سال بە باال:١٦ * 
در    رزرو کردن یک قرار آنالینواکسن را از طریق مدارس، یا از طریق  سالەها: ١٥تا  ١٢* 

ها بچەیا رسپرستان باید همراە  . پدر یا مادر دریافت دارید میدان چرچیل ویا مرجعە مستقیم بە همانجا 
  باشند. 

 اطالعات بیشتر دریافت نمائید سالەها: ١١  -٥ -
دوز تقوینی بهارە: کسانی کە استحقاق دریافت آنرا داشتە باشند از سوی سازمان  سال بە باال ٧٥ -
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میل خدمات درمانی با آنها تماس گرفتە خواهد شد. لطفا صبر کنید تا از شما دعوت بعمل میآید،  
   ت بیشبی دریافت نمائید طالعاا

   کنیداطاق  هوای تازە داخل 

در نقایط کە تهویە کافی ندارند امکان رشد هرنوع ویرویس وجود دارد. وارد نمودن هوای تازە در صورنی  
ا در فضای بستە مالقات میکنید، کە کسان یا مالقات آنها در خارج ساختمان، احتمال اشاعە  و بر

 را کم میکند.  ١٩-ویروس کووید

 استفادە از ماسک صورت را مورد توجه قرار دهيد 

جاهای  در شرایطی کە عفونت بیماری هنوز در سطح باال است، استفادە از ماسک صورت را در 
بویژە در جاهائیکە با کسانی در ارتباط قرار میگیرید    مورد توجە قرار دهید شلوغ و مکانهای بستە 

رگذارتر  کە معموال آنهارا نمیبینید. این امر چنانچە عالئمی از بیماری را داشتە باشید، بسیار تأثی
 خواهد بود. 

این مراکز شامل   بە صورت داشتەباشیدهم در بسیاری از مراکز پزشکی و مراقبتی از شما میخواهند ماسک 
بیمارستانها، کلینیکهای پزشکان یعنی جی پی ها و داروخانەها، همچنین همە کسانی میشود کە در خانەهای مراقبت از  

 بیماران و سالمندان کار میکنند یا برای مالقات بە آنجا میروند.

 اگر بيحال هستيد در منزل بمانيد  

یا هرنوع دیگر از بیماریها  درصورتیکە بە آن    ١٩-راه برای جلوگیری از اشاعە کووید موثرترین 
 مبتال شدەباشید، ماندن در خانە و دوری از تماس با دیگران است.  

 داريد تست انجام دهيد  ١٩-عالئم کوويد اگر 

   استفادە کنید.تاپایان ماه مارچ تستهای مجانی در دسترس هستند، بنابراین لطفا از آنها 

  پی سی آرک تست  یباید در خانە بمانید، از تماس با دیگران خودداری ورزید و   دارید هرنوع عالئمی از کوویداگر 
 رزرو کنید 

اگر نتیجە آن مثبت بود، دیگر از نظر قانونی موظف نیستید خودرا منزوی نمائید اما باید در منزل بمانید، از تماس با  
 را اجرا نمائید.  شاندارند و ارتباطات ١٩-رهنمودهای راجع بە کسانی کە کووید دیگران خودداری کنید و 

   دستهايتان را بطور مرتب بشوئيد 

  ٢٠فە و عطسە و نیز شستن مداوم دستهایتان بمدت از راه پوشاندن بینی و دهان تان در حاالت سر
و از توزیع هرنوع ویروس بین مردم هم    ە محافظت خود و دیگران ادامە دهید ثانیە یا بیشتر، ب 

 جلوگیری نمائید.  

خدمات   ننقش خودرا ايفا نمائيد تا به سازمان ملی خدمات درمانی کمک کردە باشيد بتوانند بهتري
 ارائه نمايند.  ممکن را در اين زمان پرکاری 

 در زمان مناسب، سرویسهای متناسب با نیاز خود را بەکار ببرید  •

 خدمات اورژانس را مراعات نمائید تا بتوانند جانهای مردم را نجات دهند  •

 با کارمندان ما صبور و با حوصلە باشید، آنها سعی در سالمت مردم دارند  •

 بیمارستانها و مراکز بهداشتی از ماسک صورت استفادە نمائید در  •

 ال فلو انجام دهید راگر میتوانید، پیش از مراجعە بە مراکز درمانی یک تست الت •

 و آنفلوآنزا حفاظت کردەباشید   ١٩-واکسن دریافت نمائید تا خودرا علیە کووید  •

نمائید، اما لطفا سرویسهارا از  مراجعە  سرویسهای ما لطفا در صورت وجود نگرانیهای پزشکی بە 
 بهترین راه ممکن مورد استفادە قرار دهید. 
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بطور معمول با جی  نگرانیهای پزشکی، لطفا    در صورت وجود موارد اضطراری، مداوم یا  •
 پی خودتان تماس بگیرید 

 تماس بگیرید   ١١١روز هفتە با شمارە   ٧ساعتە در   ٢٤برای کمک و راهنمائی   •

برای کارهای فوری از داروخانەها و مراکز معالجە اضطراری در کانونهای اجتماعی   •
 استفادە کنید.   

 

 


