
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 
 

 نوفمبر 26تم التحديث بتاريخ الخميس 
 

المستوى   الحكومة أن منطقة برايتون وهوف سوف تكون في  المحلي  2أعلنت  الحظر  ليل    عندما تنتهي فترة  الثاني في منتصف 

 ديسمبر.  2األربعاء 

 

 في برايتون وهوف  فيروس الكوروناعدالت الحاالت الجديدة المؤكدة لم
 

في   لكوروناحالة مؤكدة جديدة ل  264(، كان لدينا  رنوفمب  25نوفمبر )استنادًا إلى البيانات المنشورة في    20في األيام السبعة حتى  

 برايتون وهوف. 

 

 :يعنيهذا 

 ٪ عن فترة السبعة أيام السابقة50انخفاض بنسبة  •

 مقيم  100،000لكل  90.8ما يعادل المعدل األسبوعي للحاالت الجديدة  •

 100،000لكل  218.4أقل من معدل إنجلترا الذي كان  •

 خالل نفس الفترة  100،000لكل  162.3أقل من المعدل في جنوب شرق إنجلترا والذي كان  •

 

 األرقامماذا تعني هذه 
 

استنادًا إلى البيانات المقدمة من هيئة الصحة العامة بإنجلترا، فقد انخفضت معدالت اإلصابة بفيروس الكورونا في برايتون وهوف 

 خالل األسبوع الماضي.

 

اًما ع  60لقد واجهنا عددًا أقل من اإلصابات في جميع الفئات العمرية. انخفض معدل الحاالت بين األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

 شخص. هذا أمر مشجع، لكن هذا المستوى من العدوى لدى كبار السن ال يزال مصدر قلق.  100000لكل  89.7إلى 

 

شهدنا في الشهر الماضي تقلبات كبيرة في عدد الحاالت على المستوى المحلي. يتضمن هذا ارتفاًعا حادًا في عدد الحاالت األسبوع  

 هذا األسبوع في هذا السياق.الماضي، لذا يجب النظر إلى االنخفاض 

 

المؤكدة إلى أن   حاالت االصابة. يشير االنخفاض في  الحظرانتقال الفيروس خالل فترة    اً في حاالتتعكس أحدث األرقام انخفاض

 في مدينتنا. عدوى الكورونا فعالة في إبطاء انتشارإيجابية و، كانت الحظرالجهود اإلضافية التي نبذلها جميعًا منذ بدء 

 

من خالل االستمرار في اتباع القيود المفروضة في األسبوع األخير من    انخفاض عدد االصاباتنحتاج إلى التأكد من أننا نحافظ على  

 .فترة الحظر

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 
 

 ديسمبر.  2ستظل قيود الحظر سارية حتى منتصف ليل 

 

 من الحظر.  2ديسمبر، ستكون برايتون وهوف في المستوى  2اعتباًرا من األربعاء 

 

 

 



 ستشمل القيود الجديدة التالي: 

 

 ال يوجد تجمعات داخل المنازل •

 في الهواء الطلقفقط بالتجمع ستة اشخاص السماح بعدد  •

 العمل من المنزل إن أمكن والحد من السفر •

 مساءً  10ساًء، وآخر خدمة بحلول الساعة م 11الحانات والمطاعم تغلق الساعة   •

 يتم تقديم الكحول كجزء من الوجبة األساسية فقط •

 أعمال الخدمات الشخصية، على سبيل المثال، أماكن تصفيف الشعر مسموح به •

 

 سنقوم بتحديث موقع مجلس مدينة برايتون وهوف لتقديم تفاصيل عن جميع القيود الجديدة.

 القيام بما يلي: مواطنين، نطلب من جميع العدوىنا على االستمرار في إبطاء انتشار الباإلضافة إلى ذلك، لمساعدت

 

ارتفاع  ، حتى لو كانت مجرد  مرض الكوروناأعراض مرتبطة ب  ةأيمعه يعاني من  إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعيش  •

 ختبار على الفوراالعزل نفسك وتقديم طلب إلجراء القيام بأو سعال، فيرجى  طفيف في درجة الحرارة

 اتباع إرشادات العزل الذاتي عن كثب لوقف إصابة المزيد من األشخاص بالفيروس  •

 في المدينةالكورونا  انتشار عدوىإذا اتصلوا بك حتى نتمكن من تحديد وإبطاء  NHS Test and Traceالتعاون مع  •


