
 

 

 تيم بهداشت همگانی بر اساس موارد کوويد
ی

 ١٩-بيانيه هفتگ
 

 ٢٠٢١ یمماه  ٦
 
 

شدە در )آپریل  ٣٠یط هفت روز منتیه به   مورد   ٤٠ تعداد ما در برايتون و هوو  (، یم ٤ بر اساس داتای منتشر

ح زير ەجديد داشت  ١٩  -تأييد شدە کوويد  : ايم. به شر
 

 ش ر از هفته پیبیش ١٨٪ •

 نفر از ساکنان١٠٠٫٠٠٠ورد در هر  م ١٣،٨برابر با میزان هفتگی  •

 ودنفر ب١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ١٦،٣که  میزان جنوب شرقی کشورکمتر از  •

 نفر  ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ٢٢،٦از میزان کلی انگلستان که عبارت بود از  کمتر •
 
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا  
 
هفته پیش، اکنون میزان آن به همان سطح اواسط ماه   برای  ١٩-اندک در شمار موارد تأیید شدە کووید یافزایشبعداز  

موارد تأیید شدە بیماری در  از با مجموع تعداد اندک وآپریل گزارش شد( برگشتهاست.  ٢٢آپریل )مانند آنچه در روز 
 قابل انتظار است.  ،ئی از این دستی شهر، پائین و باال شدنها

 
به گونهای ایدئالی، ما مایلیم ببینیم که شمار بیماران هفته به هفته بطور ثابت کاهش پیدا میکند. اماشمار موارد کنونی، 
باوجود ثابت بودن، نشان میدهند که ویروس هنوز هم در میان جامعه ما حضور داشته، این امکان را دارد که دوبارە 

 شایع شود. 
 

 م بە حالت عادی نزدیکتر میکندهر واکسینە کردنی مارا یک گا
 

غلبه بر ویروس، ما نیاز به مردمان هرچه بیشتری داریم که واکسینه شدەباشند. برنامه واکسینه کردن ادامه کار برای 
 پیش میرود.به میان گروههای سنی  دررسیدە است  و به سرعت  ٤٠اکنون به گروه سنی باالی 

 
واکسیناسیون به سرعت انجام میشود. ما  برای هستند و رزرو کردن تاریخ کار مشغولمراکز واکسینه کردنهای محلی  

به برخی  واکسن را اول  دوزقرار دریافت  ،در خارج از برایتون و هوو ،میدانیم که سیستم رزرو کردن کشوری هم
نید به محل پیشنهاد شدە آنها عرضه میکنند. چنانچه این اتفاق برای شما هم افتاد و دیدید که نمیتوااز ساکنان اینجا 

آنجا قابل  در هم  ایو دوبارەبه آن مراجعه نمائید چون جاهای خالی تازە آن صفحه اینترنتی را نشانه کنیدبروید، لطفا 
، از جمله،  رزرو کرد موجود است که میتوان بطور مستقیم آنهارا دسترسی خواهد شد. همچنین امکانات دیگری 

 .سرویس واکسیناسیون سیار
 

 باال به ٦٠ سنی گروه در مارچ ماه پایان تا آنهابسیار تأثیرگذار هستند، ١٩ -کاهش دادن عفونتهای کوویدواکسن ها در 
بخش بهداشت عمومی انگلستان نشان میدهد  یک مطالعه جدید توسط  . جلوگیری کنند نفر ١٠،٤٠٠از مرگ  توانستهاند

مقدار نزدیک به نصف  میتواند میزان انتقال آن به افراد دیگر خانوادە را تا  واکسن کووید از هر نوع یک دوزتنها که 
هستند و   متنوعآن، کاهش دهد. این یک خبر اطمینان بخش دوبارە برای خانوادەهائی است که شامل افرادی از نسلهای 

میکنند، هنوز واکسینه  باهم زندگیساکن در آن که  همه افراد کهزندگی میکنند  یمشترک هاینیز کسانی که در مسکن 
 دوروبرتان هستند مواظبت بعمل میآورید. در نشدەاند. با واکسینه کردن خود، شما از کسانی هم که

 
این یک امر حیاتی است که   –بسیاری از ساکنان اینجا هم اکنون برای دریافت مایهکوبی دوم خود دعوت شدەاند 

 دریافت دارند.   همگان آنرا بپذیرند تا باالترین میزان حفاظت را
 

 تست کردن مداوم هم از کووید جلوگیری مینماید 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/new-location-mobile-vaccination-service-weekend
https://www.gov.uk/government/news/new-data-show-vaccines-reduce-severe-covid-19-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/new-data-show-vaccines-reduce-severe-covid-19-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/one-dose-of-covid-19-vaccine-can-cut-household-transmission-by-up-to-half#history


حتی در حالی هم که مردم واکسن دریافت میکنند، الزم است به تست کردن خود ادامه دهیم تا اطمینان پیدا کنیم اشاعه  
 ویروس را تخفیف میدهیم. 

 
یا درخواست کنیم آنها را به آدرس منزلمان   داریم تتستهای مجانی بدون نشانه کووید را دریافکار آسانی است که 

 تا تست را به یک کار معمولبفرستند و ما همه کسانی را که در خارج از منزل خود کار میکنند، تشویق میکنیم 
   هفتگی خود تبدیل کنند.

 
ان مناسب  ید تست های بدون نشانه )جریان جانبی( برایتشداشته با ١٩-کوویدبیماری اگر شما هرگونه نشانهای از 

عمل    راهنمای منزوی کردن خودهمچنین به  یدکنتست مجانی پی سی آر برای خود رزرو شما باید یک نخواهند بود، 
بدلیل منزوی شدن نتوانید کار کنید، به شما کمک مالی ارائه  اگرنمائید. کانسل یعنی شهرداری شهر ممکن است بتواند 

   یدنما

 

 بە مراقبت کردن ادامە دهید

کمک کردەاند تا    'دست، صورت، فاصلە اجتمایع و هوای تازه' سالمت ماندن در برابر کووید کە عبارتند از  عادات 
ل باقر بماند. ت ان عفونت کاهش یابد. ادامە آنها سبب خواهد شد تا ویروس در کنیر ز ک آنها بە کووید امکان میدهد  ر می 

 تا دوبارە اشاعە پیدا کند.  
 

در حالیکە ما بە سوی مرحلە بعدی از نقشە راە برای خروج از تعطیل همگانز در اواخر این ماە گام برمیداریم، لطفا  
 همچنان مراقب باقر بمانید و از یکدیگر مواظبت بعمل آورید. 

 
 
 
 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone
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/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips

