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 : علیك البقاء في المنزل)19-كوفید الكورونا (
 

 أعلنت الحكومة أن إنجلترا اآلن في حالة إغالق.
 

أنھ یجب على الجمیع البقاء في المنزل. ھذا ھو اإلجراء الوحید األكثر أھمیة   نص علىالقیود الجدیدة أكثر صرامة من اإلغالق في نوفمبر وت
 وإنقاذ األرواح. NHS منظمة الصحة الدولیة الذي یمكننا جمیعًا اتخاذه لحمایة

 
في الیوم، وطلب منزلك إال عند الضرورة. وھذا یشمل التسوق لشراء األشیاء الضروریة، ممارسة الریاضة مرة واحدة    مغادرة  علیك عدمیجب  

 المساعدة الطبیة، والھروب من العنف المنزلي، أو العمل إذا كنت ال تستطیع العمل من المنزل.
 

 www.gov.uk/coronavirus الموقع االلكتروني مزید من التفاصیل علىیوجد 
 
 ي برایتون وھوفف
 

 جدیدة في برایتون وھوف.إصابة  حالة  1768دیسمبر، كان ھناك  31حتى وفي األیام السبعة  
 

 :یعنيھذا 
 شخص مقیم 100،000لكل  608ما یعادل المعدل األسبوعي للحاالت الجدیدة  •
 )100،000حالة لكل  318٪ مقارنة باألسبوع السابق (91زیادة بنسبة  •
 )100،000لكل  651) وأقل قلیالً من المعدل الجنوبي الشرقي (100.000لكل  547أعلى من المعدل في إنجلترا ( •

 
 في جمیع الفئات العمریة في المدینة فیروس الكوروناارتفع عدد حاالت اإلصابة المؤكدة ب

 
 للمدینة؟بالنسبة ماذا یعني ھذا 

 
مرات مما كان علیھ   10في برایتون وھوف. العدد األسبوعي لالختبارات اإلیجابیة أعلى اآلن بأكثر من  فیروس الكورونا بشكل سریع ینتشر

 كل جزء من مدینتنا.على عمریة وال اتفئالكل  یؤثر المرض علىفي نھایة نوفمبر. 
 

 شخًصا في الجنوب الشرقي مصاب بالفیروس. 45من كل  1أن  االحصائیاتتظھر أحدث 
 

نتیجة للموت  المزید من السكان المحلیین    تعرضلمزید من الناس مرضى للغایة، كما أن دخول المستشفیات یتزاید بسرعة وسیلألسف، أصبح ا
 للفیروس.

 
 .من أجل إنقاذ األرواحانتقال العدوى سلسلة  نوقفمن الضروري للغایة أن 

 
منزلك یجب علیك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع انتشار الفیروس: یجب على الجمیع اتباع قواعد اإلغالق والبقاء في المنزل. إذا كنت خارج 

 .تباعدال -الوجھ  -فكر في الیدین 
 

على وضع قائمة أولویات ألولئك األكثر  NHSالثاني ھذا األسبوع خبًرا جیًدا، ولكن یجب أن تتحلى بالصبر. تعمل  الكورونا یعد إطالق لقاح
لقاح. سیتم االتصال بك عندما یحین الللحصول على  NHSون بالقرب منھم. یرجى عدم االتصال بـ عرضة للخطر أوالً، وأولئك الذین یعمل

 دورك.
 
 حصول على المساعدة إذا كنت في حاجة إلیھا لل
 

الخاص بنا للحصول على مساعدة في حاالت الطوارئ بشأن الطعام وفواتیر   حليإذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي، یمكنك االتصال بالمركز الم
 الطاقة والضروریات األخرى.

 help-hove.gov.uk/coronavirus-www.brightonبرجاء الدخول على موقع  
 ). یتوفر مترجمون عبر الھاتف.2 (الخیار 01273293117ل على اتصالأو ا

http://www.gov.uk/coronavirus
http://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help


 
 ختبار عند أول بادرة لألعراضقم بأخذ موعد لال 

 
 حتى لو كانت خفیفة جًدا: -ال تغادر المنزل إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعیش معھ أیًا من األعراض التالیة 

 حرارة عالیة •
 ومستمرلم یكن موجود من قبل سعال جدید  •
 حاسة الشم أو التذوقفي فقدان أو تغیر  •

 
  119أو اتصل بالرقم  http://www.nhs.uk/coronavirusموقع  احجز اختباًرا على

 
 اإلغالق الوطنيفترة ا یمكنك وما ال یمكنك فعلھ أثناء م
 

 أال تغادر منزلك إال عند الضرورة. علیك یجب
 

 یمكنك مغادرة المنزل فقط من أجل:
 

 یحتاج للمساعدةتسوق الضروریات األساسیة لك أو لشخص  •
 الذھاب إلى العمل، أو تقدیم خدمات تطوعیة أو خیریة، إذا لم یكن بإمكانك القیام بذلك من المنزل •
تباعد  االلتزام بالالدعم أو شخص آخر (مع  من ھم داخل دائرة ممارسة الریاضة في الھواء الطلق مرة واحدة یومیًا مع أسرتك أو  •

 جتماعي)اال
 رعایة الطفلاو القائمون بالدعم  مقابلة من ھم داخل دائرة •
 ف المنزلي)طلب المساعدة الطبیة أو تجنب اإلصابة أو المرض أو خطر الضرر (بما في ذلك العن •
 ألولئك المؤھلین -حضور التعلیم أو رعایة األطفال  •

 
)، فیجب علیك الخروج فقط من أجل المواعید الطبیة أو صحیاً بحاجة الى رعایة خاصةإذا كنت معرًضا لخطر اإلصابة بفیروس كورونا (

 ل ما یعنیھ ھذا.ممارسة الریاضة أو إذا كان ذلك ضروریًا. سوف تتلقى رسالة مع مزید من التفاصیل حو
 

 یمكن لألطفال التنقل بین المنازل إذا كان والدیھم منفصلین.
 

 بما في ذلك البناء والتصنیع. -ستبقى أماكن العمل مفتوحة إذا لم یتمكن الناس من العمل من المنزل 
 

. سیتعلم جمیع في المواقع الحساسةطفال العاملین  وأ  ذوي االحتیاجات الخاصةستبقى الكلیات والمدارس االبتدائیة والثانویة مفتوحة فقط لألطفال  
 األطفال اآلخرین عن بعد حتى نصف الفصل الدراسي في فبرایر.

 
ذوي االحتیاجات یمكن أن تظل إعدادات السنوات األولى مفتوحة ولكن دور الحضانة التي یدیرھا المجلس مغلقة أمام الجمیع باستثناء األطفال 

 .في المواقع الحساسةوأطفال العاملین  الخاصة
 

 المھمة في المستقبل. سیظل توفیر التعلیم العالي عبر اإلنترنت حتى منتصف فبرایر للجمیع باستثناء دورات العمال
 

لیة إال إذا غادرت المنزل لسبب مسموح بھ، فیجب علیك دائًما البقاء محلیًا في الجزء الذي تعیش فیھ من المدینة. ال یمكنك مغادرة منطقتك المح
 لسبب مسموح بھ قانونًا، مثل العمل.

 
الدعم، ولكن یمكنك ممارسة الریاضة في الھواء الطلق مرة واحدة یومیًا مع  داخل دائرةفقط مع من ھم في منزلك أو  علیك قضاء الوقتیجب 

 التباعد االجتماعي.االلتزام بالدعم، مع  دائرةشخص من خارج أسرتك أو 
 

 یجب أن تبقى على بعد مترین من أي شخص لیس في منزلك.
 

http://www.nhs.uk/coronavirus

