
 الكورونا  الصحة العامة بناًء على حاالت هيئةبيان أسبوعي من 

 

 2021  فبراير  11

 

حالة جديدة مؤكدة   346( كان لدينا  فبراير  10)بناء على البيانات المنشورة في    فبراير  05في األيام السبعة حتى  

 : عني هذا ي  هوف.وفي برايتون  لعدوى الكورونا

 

 عن األسبوع السابق   % 39اقل بنسبة  • 

 

ا  • ما يعادل معدلا     مواطن 100,000لكل  119 أسبوعيا

 

العام  •   المعدل  من  كان  اقل  الذي  إنجلترا،  كان  100,000لكل    203في  الذي  الشرقي  والجنوب  لكل   166، 

100,000 

 

هناك    10في   كان  ب  82فبراير،  مصابين  ا  الكورونامريضا مستشفى    مرض   Royal Sussex Countyفي 

Hospital ا  25، بما في ذلك  . وبحاجة الى الرعاية حرجة في حالةمريضا

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

في جميع الفئات العمرية حيث يؤدي اإلغالق إلى   لكورونايستمر النخفاض المطرد في عدد الحالت المؤكدة ل 

ا   ا في  انخفاض معدلت اإلصابة. نرى أيضا في مستشفياتنا،   الكوروناالذين يتلقون العالج من    األشخاص   عدد انخفاضا

ا من المرضى ل يزالون   رعاية.البحاجة إلى في حالة حرجة و على الرغم من أن عدداا كبيرا

 

يزيد قليالا   مما هوف  وفي برايتون    لكورونافي الشهر الماضي، انخفض العدد اليومي للحالت الجديدة المؤكدة ل

 يناير.  31حالة يومياا بحلول  60حالة يومياا في بداية يناير إلى أقل من  330عن  

 

بقاء في منطقتنا وال  توجيهات الحكومة بالبقاء في المنزل، من المهم أن نواصل جميعاا اتباع  المعدلللحفاظ على هذا  

 خاصة خالل نصف الفصل الدراسي األسبوع المقبل.  -ج ألسباب أساسية وخرفي حالة الالمحلية 

 

على الفور   اخذ موعد يرجى    –حتى لو كانت خفيفة جداا    –أعراض ذات صلة بالكوروناإذا كنت تعاني من أي  

 في منزلك مع عائلتك. عزل نفسكإلجراء الختبار ويجب عليك 

 

 التوسع في التطعيمات

 

، تلقى أكثر  فقطشخص في جميع أنحاء ساسكس. في نهاية األسبوع الماضي    350.000بالفعل بتلقيح    NHSقامت  

شخص لقاحاتهم في مراكز التطعيم وخدمات التطعيم المحلية والصيدليات ومراكز المستشفيات. يتم   10000من  

 زلية.التصال باألشخاص الموجودين في المنزل من قبل الفرق المحلية لترتيب زيارة من

 

ا أو يعاني من الضعف الشديد سريرياا ولم يتم تطعيمه بعد أن ي  70يمكن ألي شخص يزيد عمره عن    قوم بأخذ عاما

ا و 7مجاناا بين الساعة   119أو التصال برقم  NHSمن  اإلنترنت مباشرة عبر موعد  .  11صباحا  مساءا

 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والجتماعية المؤهلين الذين لم يتم تطعيمهم بعد، ويرغبون في ذلك، 

 التحدث إلى صاحب العمل لترتيب ذلك.

 

( NHSستتصل دائرة الخدمات الصحية الوطنية ) -لي بالصبر إذا لم تكن في إحدى هذه المجموعات، يرجى التح

 بك عندما يحين دورك. 

 

اليدين اتباع قواعد اإلغالق وإرشادات  المهم حقاا أن تستمر في  تم تطعيمك، فمن  إذا  ا،  التباعد    –الوجه    –  أيضا

 . الجتماعي

 

ساسكس للصحة   موقعى  عل  Sussex NHS Covid-19مزيد من المعلومات حول برنامج التطعيم يوجد 

   والرعاية

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/

