
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

 

 2021  مارس   25

 

عدوى  مؤكدة ل جديدة  حالة    114(، كان لدينا  مارس   24مارس )بناء على البيانات المنشورة في    19في األيام السبعة حتى  

 : يعني في برايتون وهوف. هذا    الكورونا 

   

 األسبوع السابق   عن ٪  36بنسبة    زيادة   • 

 

 مواطن   100,000لكل    39.2  اا أسبوعي   • ما يعادل معدلا 

 

 100,000لكل    34.1  الذي كان   ، الجنوب الشرقي في  معدل  ال من    أعلى •  

 

 100,000لكل    55.7  اقل من المعدل في إنجلترا، الذي كان •  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

ا من    محلياا منذ أوائل الخريف.   صابات أدنى معدلت ال شهدت األسابيع الثالثة الماضية بعضا

 

بينما ارتفع المعدل هذا األسبوع، فإن هذا يعادل ثالث حالت إضافية كل يوم مقارنة باألسبوعين الماضيين، قبل إعادة  

 فتح المدارس بالكامل. 

 

األعراض في المدارس وأماكن    من المحتمل أن تكون هذه الزيادة ناتجة جزئياا عن بدء تطبيق الختبارات الخالية من 

. يتم تشخيص المزيد من الحالت التي ل تظهر عليها أعراض، مما يعني أن البرنامج يصل  المحلي   العمل والمجتمع 

، مما يمكنهم من عزل أنفسهم واحتواء الفيروس  فيروس الكورونا ب   مصابون نهم  ل يدرون ا بنجاح إلى األشخاص الذين  

 قبل أن ينتشر. 

 

كل من يحتاج إلى العمل أو التطوع بعيداا عن المنزل، أو لديه أطفال في المدرسة أو الحضانة، لجعل الختبار  نحن نشجع  

ا من روتين     الرابط   هذا   في   التفاصيل   جميع   شرح   يتم األسبوعي.    هم الخالي من األعراض جزءا

 

ا في مكان عملك، فيمكنك حجزه في الصيدليات   في جميع أنحاء المدينة  إذا لم يكن الختبار الخالي من األعراض متاحا

   . النترنت   عبر   هذا   الختبار   حجز   موقع من خالل    Hove Town Hallو 

 

 مارس   29القيود    في التغيير  

 

ا من يوم الثنين المقبل،   مارس، ستنتهي قاعدة البقاء في المنزل وستتمكن المجموعات المكونة من ستة    29اعتبارا

ا السماح بالرياضات الخارجية مرة أخرى. لكن السفر   أشخاص أو أسرتين من الجتماع في الهواء الطلق. سيتم أيضا

 . بعد   يُسمح بهما   م ل   تجمعات الداخلية المحلية وال   ة منطق ال خارج  

 

بما في ذلك التباعد الجتماعي، وعدم الختالط باآلخرين    - نحتاج جميعاا إلى مواصلة السيطرة الجيدة على العدوى  

 حتى يُسمح لنا بذلك، وغسل اليدين وارتداء األقنعة عندما يُطلب منا ذلك. 
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مستقبلية، وإنقاذ األرواح والعودة إلى أسلوب    اطر مخ أي  إذا مضينا جميعاا إلى األمام بحذر، فسنكون قادرين على تقليل  

 حياة أكثر طبيعية. 

 

 المحلي    التطعيمات في المجتمع 

 

ا   50األشخاص المعرضين للخطر سريرياا أو الذين تزيد أعمارهم عن   NHS ناشد الـ ت    يوم  قبل   للقاح   بأخذ موعد عاما

 دون تأخير.   موعد القيام بأخذ ال ، يرجى  ة دعو ال مارس. إذا كنت قد تلقيت    29

 

في جميع أنحاء  المحلية متنقلة جديدة في زيارة المجتمعات   لقاح ، بدأت خدمة تلقي اللقاح لمنح الجميع فرصة متساوية ل 

منطقتهم من   لقاح المتنقل عندما تزور خدمة ال  لقاح ار األشخاص المحليين المؤهلين للحصول على ال ط المدينة. سيتم إخ 

 العام والعالن في المتاجر والمحلية.   طبيب ال   عيادة خالل  

 

لل  الذين ليس لديهم وسيلة  ويحتاجون إلى    لقاح ال   قع إلى مو   تنقل كما تم إطالق خدمة نقل مجانية لمساعدة األشخاص 

- 10:00  بين   0300  303  8060  المساعدة للوصول إلى هناك والعودة. خدمة الحجز متاحة عن طريق التصال بالرقم 

 ، من الثنين إلى الجمعة. 17:00- 14:00و   13:00

 


