
 الكورونا  الصحة العامة بناًء على حاالت هيئةبيان أسبوعي من 

 

 2021  فبراير  25

 

حالة جديدة مؤكدة   146( كان لدينا  فبراير  23)بناء على البيانات المنشورة في    فبراير  19في األيام السبعة حتى  

 : عني هذا ي  هوف.وفي برايتون  لعدوى الكورونا

 

 عن األسبوع السابق   % 27اقل بنسبة  • 

 

ا  • ما يعادل معدلا      مواطن 100,000لكل  50 أسبوعيا

 

 100,000لكل    82، والجنوب الشرقي الذي كان  100,000لكل    120في إنجلترا، الذي كان  اقل من المعدل العام  •  

 

هناك    24في   كان  ب  51فبراير،  مصابين  ا  الكورونامريضا مستشفى    مرض   Royal Sussex Countyفي 

Hospital ا  18، بما في ذلك  . وبحاجة الى الرعاية حرجة في حالةمريضا

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

جميع السلطات ب   األدنى مقارنة٪  10  فئة الـ  انخفضت الحالت مرة أخرى في برايتون وهوف. معدلتنا تضعنا في

 المحلية في إنجلترا. 

 

. طويلا   ل يزال الطريق أمامنالكن و ،للغايةمرتفع    مستوى إصابةبينما نتحرك في التجاه الصحيح، فقد نزلنا من  

ا بالغ األهمية وما زلنا في حالة إغلق. يرجى مواكبة العمل الجيد الذي كنت تقوم به.   ل تزال الوقاية أمرا

 

ي إنجلترا. هذا شيء يمكن أن نتطلع إليه جميعاا، لكني أريد خطتها لرفع اإلغلق التدريجي فعن  الحكومة    قد اعلنت 

. لن يتم رفع القيود في هذه التواريخ إل إذا أبقينا الفيروس تحت السيطرة. لذا يرجى خطة مبدئيةالتأكيد على أن هذه  

أن تتمكن من   بمجرد   موعد لتلقي التطعيم/اللقاحوحجز    القيام بإجراء الختبار الستمرار في اتباع اإلرشادات، و

 ذلك. 

 

 التطعيم اخر المستجدات بخصوص اللقاح/

 

سجل  في  المسجلين  واألشخاص  الرسميين  غير  الرعاية  مقدمي  إلى  األسبوع  هذا  التطعيم  دعوات  إرسال  يتم 

 صعوبات التعلم. إذا لم تكن قد تلقيت دعوة بعد، فيرجى النتظار حتى تسمع من طبيبك العام.

 

عليك في وقت سابق من العام ولم تكن قد تناولته بالفعل، فيرجى حجز موعد في أقرب وقت إذا تم عرض اللقاح  

ا أو أكثر، أو في حالة ضعف شديد سريرياا، أو عامل رعاية    65ممكن. بالنسبة ألي شخص يبلغ من العمر   عاما

أسرع طريقة للحصول   في الخطوط األمامية، أو مؤهل للحصول على علوة مقدم الرعاية، فإن  ةصحية أو اجتماعي

 لذهاب إلى مركز برايتون. وا  دوليالحجز من خلل نظام الحجز العلى التطعيم هي 

 

لقاح لحماية نفسك واآلخرين، ال، فل تزال بحاجة إلى الحصول على تم اصابتك بفيروس الكورونا من قبلتى لو ح

 والمساعدة في وقف انتشار المرض.
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ا من الختبارات  بالنسبة ألي شخص يشعر بالقلق أو غير متأكد من الحصول على اللقاح، أود أن أذكرك أن شهورا

مشاكل البالغين من جميع األعمار، واألشخاص الذين يعانون من    اللقاح على  م اختبارأثبتت أن اللقاحات آمنة. ت 

 خلفيات عرقية مختلفة. هم من  ومن    مختلفة صحية

 

وبالنسبة ألولئك الذين يساورهم القلق بشأن مغادرة المنزل للذهاب إلى مركز تطعيم مزدحم، يرجى الطمئنان إلى 

  متاح  وإذا كنت بحاجة إلى دعم للوصول إليه فهوتأكد من سلمتهم، أنه يتم اتخاذ كافة الحتياطات لل

 

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

https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
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/

