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شدە در  )یم  ٢١یط هفت روز منتیه به    مورد  ٣٤ شمار ما در برايتون و هوو (، یم ٢٦ بر اساس داتای منتشر
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 ش بود از هفته پي ٪  کمتر٧٣ •

 فر از ساکنانن ١٠٠٫٠٠٠ورد در هر  م ١١،٧با ميزان هفتگی بود برابر  •

 ودفر بن ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر  ١٢،٢که  ،ميزان جنوب شرقی کشور زنديک بود به •

 بود نفر ١٠٠٫٠٠٠مورد در هر   ٢٣،١که  ،ميزان کلی انگلستانکمتر بود از  •
 

 ؟دارد چه معنی   ين مطلب برای برايتون و هوو ا     
 

کاهش موارد ابتال به کوويد طی اين هفته بسيار خوشحال کنندەاست. ولی ما بايد احتياط خودرا حفظ کنيم. کوويد هنوز  
شاهد شماری از موارد بودەايم که در   هنوز هم در شهر ما حضور دارد و در حاليکه ميزان ابتال نسبتا پائين است، ما

 داشتهاند. هم افزايش  ما بخشهای ديگری از منطقه
 

بيشترين موارد افزايش بيماری طی اين هفته، اينبار هم در ميان بزرگساالن جوان بودەاست. ما اکنون ميتوانيم در 
در   ەنفر ٣٠اعضای دو خانوادە، در داخل ساختمان يا در گروههای بزرگتر  همهگروههای کوچک تا شش نفری يا 

 ت ماندن از کوويد هنوز هم بشدت حائز اهميت هستند. همديگر را مالقات نمائيم، و دستورات سالم بيرون ساختمانها
 

 است باربهتر از یک بار واکسینە شدن دو     
 

برای استفادە دو مرحلهای طراحی شدەاند.   همگی استهر سه نوع واکسنی که اکنون در ممالک متحدە بريتانيا موجود  
خواهد بود.تزريق اول آن ايجاد مصونيت قويتر و و بهتر بدن شما و محافظت ماندگارتر تزريق هردو واکسن سبب 
نشان ميدهد که  آخرين تحقيق  نياز است. آن د اما برای تأثيربخشی کامل به هردو مقدارکنمحافظت خوبی را تأمين مي 

که ابتدا در هندوستان شناخته شد و گونه    B.1.617.2گونهواکسنهای فايزر و آستروزنيکا عليه  دوزتزريق هردو 
B.1.1.7  .کنت( که گونه غالب در ممالک متحدە بريتانيا است، بشدت موثر واقع ميشود( 

 
برای محافظت کسانی که دوستشان داريم و کم کردن فشار روی سازمان ملی خدمات درمانی، امر مهمی است که همه 

رزرو نمائيد و   اولين قرار خودی برای تاريخهرچه زودتر فت نمايند. مردم دو دوز يعنی دو مقدار واکسن را دريا
 دومين قرار واکسينهشدن را هم از دست ندهيد. 

 
سالگی هستند يا از نظر بالينی آسيب  ٥٠فاصله زمانی ميان اولين و دومين واکسيناسيون برای همه کسانی که باالی 

هفته تقليل يافتهاست. بنابراين اگر زمانی برای دومين واکسن شما تعيين  ٨هفته به   ١٢پذير به حساب ميآيند، اکنون از 
 فت کرديد، آنرا پشت گوش نياندازيد. شد و اطالعيه داير بر تغيير تاريخ آنرا دريا

 
ميشود، بنابراين هرکسی که ميخواهد  شامل حال همگانبرنامه واکسيناسيون سازمان ملی خدمات درمانی به سرعت 

 مهمبسيار واکسينه شود، ميواند هردو نوبت آنرا دريافت دارد. اين هفته در منطقه ساسکس ما به يک نقطه عطف 
اول و اين حاصل کار همه افرادی بود که بطور بار واکسيناسيون ميليون  ١ود از ارائه دست يافتيم که عبارت ب

 واقعيت پيدا کند. مهم خستگی ناپذير کوشيدند تا اين امر
 

واکسن خودتان رزرو کنيد ولی تاکنون موفق به انجام آن  نخستين چنانچه از شما دعوت شدە است تا زمانی برای 
  ١١٩يا از راه تلفن شمارە  آناليننشدەايد، هنوز هم دير نيست، دعوت شما هنوز سر جای خود باقی است. به شيوە 

ما همه توان خودرا به کار گرفتهايم که اين کار را تا جای ممکن آسان کنيم  د.يسينه کردن خود بگيرکوقتی برای وا
پيدا اگر نميتوانيد به يکی از مراکز اصلی واکسيناسيون دسترسی بنابر اين  ،که همگان بتوانند واکسينه شوندبگونهای 

برای کسانی که امکانات رفت  رفتنتان به محل واکسيناسيون وجود دارد،  بر سر راه مانعی  اگرديگری هم هست.   یگزينه ها کنيد

https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may


صبح    ١٠روزهای دوشنبه تا جمعه در فاصله ساعات  ميتوان آنرا است که  تهيه شدەو آمد در اختيار ندارند يک سرويس مجانی 
 رزرو نمود.  ٠٣٠٠ ٣٠٣ ٨٠٦٠مارە بعداز ظهر از راه تلفن ش ٥تا  ٢بعداز ظهر و  ١تا 
 

 را فراموش نکنید  ابتدائی موارد      
 

و سالم  در حاليکه برنامه واکسيناسيون سازمان ملی خدمات درمانی در حال اجرا است، برای جلوگيری از پخش ويروس 
 نگاهداشتن برايتون و هوو، شما بايد همچنان: 

و اطمينان پيدا کنيد که بهشيوەای درست  در خارج از منزل ماسک به صورت خود داشتهباشيدبتوانيد،  اگر •

 دماغ و دهان خودرا بپوشانيد

 مداوما دستهايتان را بشوريد و از ژل ضدعفونی دست استفادە نمائيد  •

 از کسانی که عضو خانه شما يا حباب وابسته به شما نيستند، يک فاصله سالم را حفظ نمائيد  •

 بيرون منزل از داخل آن سالمتر است –اجازە ورود بدهيد  به هوای تازە از راه باز نگاهداشتن در و پنجرەها •

 يجه مثبت يا منفی آنرا گزارش کنيد و نت بدون عالئم را انجام دهيدبيماری هر هفته دوبار تست  •
 هرچه زودتر واکسيناسيون خودرا رزرو نمائيد و هردو دوز واکسن را دريافت کنيد 


