
 ١٩-بیانیە هفتگی تیم بهداشت همگانی بر اساس موارد کووید
 
 ٢٠٢٠دسامبر  ٣
 

مورد   ١٧٤دسامبر(، ما در برایتن و کووید  ٢نوامبر )براساس داتای منتشر شدە در روز  ٢٧در هفت روز منتهی بە 
 زیر داشتیم: با مشخصات١٩-تأیید شدە جدید کووید 

 هفتە پیشدر مقایسە با  ،نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠٪ ی برای هر  ٣٢ کم شدن •

 نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠برای هر  مورد جدید ٪ ٥٩.٨میزان هفتگی  با میشودکە برابر  •

  ١٠٠،٠٠٠٪ از هر ١٤٠.١انگلستان و  در نفر از ساکنان ١٠٠،٠٠٠از هر  ١٥٧.٦کمتر است از میزان و  •

  شور.نفر از ساکنان منطقە جنوب شرقی ک

 ند؟تکجا هس مربوط بەاین موارد 
 

شامل کم   میزاندر میان همە گروههای سنی داخل شهر تقلیل یافت. این  ١٩-طی هفتە پیش، موارد تأیید شدە کووید
 است ٦٠+شمار موارد جدید در میان گروه سنی از ٪ ی ٤٩شدن 

 
 کردن پخش ویروس در شهر کمک کردەاست. داتای مزبور نشان میدهد کە تعطیلی همگانی چهارهفتەای بە کم 

 
 این مطلب برای شهر بە چە معنی است؟ 

 
بە میزان  برایتن و هوو با میزان کمتر عفونت، از تعطیلی چهارهفتەای برخاست چون در آن ایام مردم و خانوادها 

   کمتری باهم رابطە برقرار کردەبودند.
 

 همە ما بە این رهنمودهای اعالم شدە دولت عمل نمائیم:  الزم استآنچە بە دست آوردەایم،  اشتنهدانگ برای  حال
 

با کسی کە با شما زندگی نمیکند یا در حباب تحت حمایت شما نیست،   ،خانە یا یک مکان عمومینباید در  •

 اجتماع کنید 

جمع  های سربستە، شامل باغچە یا یک مکان عمومی، مکانبیرون از در نفرە  ٦نباید در گروههای بیش از  •

  ' مینامند. ٦این امر را 'قانون  – شوید

 دهند ادامە  بە کار خود ،بی خطر-کوویدیعنی  Secure-COVID ە شیوە میتوانند ب  کاری اماکنمشاغل و  •

 ارائە میکنند، خواستە شدەاست تا: در محل از مشاغل مهمانداری کە غذا یا نوشابە •

  د کنناماکنی انجام دهند کە مشروبات الکلی ارائە میخدمات سر میز را تنها در  -

 نمایند سروتنها همراه با غذاهای اساسی  را مشروب الکلی -

 صبح بستە باشند  ٥و  شب ١١بین ساعات  -

 : تامیخواهیم  گاناز هم انتقال ویروس،همچنین، بمنظور ادامە روند پائین آمدن میزان 
 
همیشە بە فکر 'دست، صورت، فاصلە' باشید و از ارتباط گیری مستقیم با  وقتیکە در خارج از منزل هستید،  •

 مردمی کە با آنها زندگی نمیکنید بپرهیزید 

ید، حتی اگر خیلی یعنی نشانەهای مربوط بە کووید شدCovid related symptoms چنانچە متوجە هرگونە  •

درخواست تست بنمائید و بالفاصلە همراه با کسانی کە در منزل شما هستند   apply for a testضعیف باشند، 

isolate-self  .خودتان را از مردم جدا کنید 

 چنانچە از بخش تست و تعقیب خدمات بهداشت ملی باشما تماس گرفتند، بە درخواست آنها پاسخ بدهید. •

ارائە کند کە  نی ابە کسالزم شهرداری میتواند حمایت و راهنمائی در   Community Hub جامعەبخش کانون 

 خودرا از مردم جدا کردەاند. 
   

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/request-help-yourself-or-someone-else

