
 الكورونا  الصحة العامة بناًء على حاالت هيئةبيان أسبوعي من 

 

 2021  فبراير  18

 

حالة جديدة مؤكدة   200( كان لدينا  فبراير  17)بناء على البيانات المنشورة في    فبراير  12في األيام السبعة حتى  

 : عني هذا ي  هوف.وفي برايتون  لعدوى الكورونا

 

 عن األسبوع السابق   % 43اقل بنسبة  • 

 

ا  • ما يعادل معدلا      مواطن 100,000لكل  69 أسبوعيا

 

العام  •   المعدل  من  كان  اقل  الذي  إنجلترا،  كان  100,000لكل    102في  الذي  الشرقي  والجنوب  لكل   143، 

100,000 

 

هناك    16في   كان  ب  63فبراير،  مصابين  ا  الكورونامريضا مستشفى    مرض   Royal Sussex Countyفي 

Hospital ا  22، بما في ذلك  . وبحاجة الى الرعاية حرجة في حالةمريضا

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

ا أثناء  عدوى مرض الكورونا  سارة للغاية أن انتشارالألخبار ا من  اإلغالق. فترة في مدينتنا قد انخفض كثيرا

 

 الذين يقيمون في المنزل أثناء اإلغالق واتباع تدابير السالمة  وأصحاب العمالهذا بفضل جهود جميع األشخاص  

 المنزل. خارجعندما يكونون الخاصة بالوقاية من الكورونا 

 

 ا. إنجلترفي  العام  متوسط  عن الهوف من باقي مناطق ساسكس وويمكننا أن نفخر بأن المعدل اآلن أقل في برايتون  

 

ا ل  الحالي أصبح   المعدللكن األرقام ل تزال مرتفعة للغاية.   عندما احتاجت    2020بداية نوفمبر  ما كان في  مشابها

 الدولة إلى اإلغالق للمرة الثانية. 

 

في حالة والبقاء في منطقتنا المحلية    المنزل  في  بالبقاء  الحكومة  توجيهات أن نواصل جميعاا اتباع  جداا  من المهم  

 مع الطقس الحار المتوقع.خاصة  -ج ألسباب أساسية وخرال

 

 م التطعيمات يتقد

  

 اآلن جرعتهم األولى من التطعيم.شخص في ساسكس  450.000تلقى أكثر من 

 

م  يقد تم تهام حيث    إنجاز( إلى  NHSهذا األسبوع، وصل برنامج التطعيم التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ) 

 التطعيم للجميع في المجموعات األربع ذات األولوية القصوى. 

 

عن   أعمارهم  تزيد  الذين  لألشخاص  التطعيمات  تقديم  اآلن  وا  65يتم  ا  مرتفع عاما لخطر  المعرضين  ألشخاص 

ا إلى قائمة الحماية. عدوى الكورونامن  ومتوسط   ، بما في ذلك جميع أولئك الذين تمت إضافتهم مؤخرا
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حالياا بالتصال بهذه المجموعات لدعوتهم لحجز موعد التطعيم. سيتم التصال بأي شخص   NHS  هيئة الـ  تقوم

 دعوتك، يرجى التأكد من تسجيلك لدى طبيب عام محلي. . لتلقي هعندما يحين دور NHSآخر من قبل 

 

 لتلقي دعوتك، يرجى التأكد من تسجيلك لدى طبيب عام محلي.

 

  والرعاية   للصحة  ساسكس  موقععلى    Sussex NHS Covid-19مزيد من المعلومات حول برنامج التطعيم  يوجد  

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/

