
   Covid-19الكورونا  الصحة العامة بناًء على حاالت  هيئةان أسبوعي من بي
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 إنذار مرتفع –  2برايتون وهوف ال تزال في المستوى  منطقة المستوى الوطني الصادرة اليوم أن  التي تمت على مراجعة الدت أك

 

في   Covid-19 لكوروناحالة مؤكدة جديدة ل 283ديسمبر(، كان لدينا  16ديسمبر )بناًء على البيانات المنشورة في    11حتى وفي األيام السبعة 

 برايتون وهوف. 
 

 :يعنيهذا 

 مقيم عن األسبوع السابق  100،000٪ لكل  61زيادة بنسبة  •

 ساكن 100.000لكل   97.3ما يعادل المعدل األسبوعي للحاالت الجديدة   •

 100،000لكل  230.2والجنوب الشرقي   100،000لكل   196.3معدل إنجلترا الذي كان  أقل من  •

 

 الحاالت؟ توجد ن اي
   

 في جميع الفئات العمرية في المدينة.   Covid-19 لكورونا الحاالت المؤكدة ل عدداألسبوع الماضي، ارتفع في 

 

أن  وقتها ديسمبر، نتوقع  14  يوم األيام المقبلة. عند نشر البيانات حتى خاللستمر في الزيادة بشكل كبير ي الحاالت س عدد أن الى البيانات  تشير

 تتضاعف الحاالت على األقل في غضون ستة أيام. 

 

 لكنه ال يزال أقل من جنوب شرق إنجلترا وإنجلترا.  100.000لكل   91.6٪ إلى  52بنسبة   60لمن هم فوق ال ارتفع المعدل 

   

 للمدينة؟ بالنسبة ماذا يعني هذا 
   

ق.  نه أمر مقلق، ولكن ليس من المستغرب، أن معدل اإلصابة لدينا بدأ في االرتفاع مرة أخرى بعد االنخفاض الكبير الذي شهدناه بسبب اإلغالإ

 التغيير الذي شهدناه محليًا سريع للغاية. 

 

في كينت وأجزاء    -   من المدينة  يالشرقالجانب    فيشرقي وأصبحت المناطق الواقعة  كما زادت معدالت الحاالت في جميع أنحاء لندن والجنوب ال

اآلن في أجزاء أخرى من    تكررأعلى المعدالت في البالد. نحن قلقون من أن الزيادات الكبيرة في هذه المناطق ست   تشكل   -  من شرق ساسكس

 ستستمر في االرتفاع.  برايتون وهوففي  معدالت االصابةالجنوب الشرقي وأن 

 

من االنتشار على نطاق واسع هنا كما هو الحال في المقاطعات المجاورة. تؤثر الزيادة في أعداد  الكورونا جب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع ي 

ة أعلى مستوياته  في المنطق   NHS  الـ  في مستشفيات  الكورونا  عبر الجنوب الشرقي. بلغ عدد مرضى  NHS هيئة الصحة القومية  الحاالت على

 منذ أواخر أبريل ويتزايد بسرعة في بعض المناطق. 

 

 عيد الميالد؟ بالنسبة لفترة  اذا يعني هذا م

 

   ديسمبر 27إلى   23قامت الحكومة بمراجعة اللوائح الخاصة بفترة عيد الميالد من 

revised regulations for the Christmas period 23 to 27 December. 

 

وأحبائهم ومجتمعهم. عند وضع خطط عيد الميالد الخاصة    هملها    ونن الضروري أن يفكر الجميع بعناية في كيفية تقليل المخاطر التي يتعرضم

شكل  ب   من تنقالتنا  تأكدبك، يرجى التفكير مليًا في المخاطر المرتبطة بها. يجب أن نلتقي بأقل عدد ممكن من األشخاص، وألقصر وقت ممكن ون 

 أكثر أمانًا. بشكل ميالد العيد قضاء . انظر إلى قائمتنا المرجعية لآمن

checklist for a safer Christmas 

 

  يرجى عزل نفسك   -حتى لو كانت خفيفة جًدا    -   symptomsCovid relatedمرض الكورونا  إذا كنت تعاني من أي أعراض مرتبطة ب 

     book a test  ختبار على الفوراال  مع أفراد أسرتك والتقدم إلجراء isolate-you must immediately self فوراً 

 

بورتسليد وشرق برايتون والموقع الجديد في بريستون   ، وهممدينةالديسمبر، سيكون لدينا ثالثة مواقع اختبار محلية في    20  يوم  من  عتباراً ا

 بارك.

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

