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حالة   94من مارس/آذار( سجلت  10)على أساس المعلومات المنشورة في  من مارس/آذار 5 خالل األيام السبعة حتى
في منطقة برايتون وهوف. هذه الحاالت كالتالي:   19-مؤكدة جديدة لفيروس كوفيد  

 
 

 % مقارنة باألسبوع الذي ما قبله 30تراجع نسبة اإلصابة بنحو  •

شخص مقيم  100,000إصابة لكل  32هذه النسبة تساوي المعدل األسبوعي لإلصابات بنحو  •
 في المنطقة

  100,000إصابة لكل  61هذه النسبة هي أيضا أقل من معدل اإلصابات في إنجلترا، التي كانت  •
 نسمة.   100,000لكل   38شخص، أما في جنوب شرق إنجلترا فبلغت اإلصابات 

 
 

في   ضىمر 9بينهم في المستشفى الملكي لمنطقة ساسكس   19-مريضا بكوفيد 27من مارس/آذار كان هناك  10في 
 الرعاية الحرجة )المركزة(.  

 
 

 ماذا يعني هذا بالنسبة لمنطقة برايتون وهوف؟
 

في االلتزام  لكن من األهمية بمكان أن نستمر أسبوعا بعد أسبوع. يستمر في التراجع  19-وفيدبك دةكالمؤ عدد اإلصابات
.  من جديدقال العدوى انتارتفاع معدل هناك خطر كبير لعودة المعمول بها من أجل حماية أنفسنا وحماية اآلخرين. بالقيود 

تخفيف الضغط على   انتقال العدوى وذلك من أجليعتمد على انخفاض معدل للخروج من حالة االغالق برنامج الحكومة 
كورونا.  يروس فبينما يتلقى المزيد من األشخاص التلقيح المضاد لالخدمات الصحية   

 
 

الحاالت الخالية من األعراض اختبارات  
 

الذين  في المدينة عددا كبيرا من األشخاص ال تظهر عليهم األعراض، فإن  19-األشخاص المصابين بكوفيدوألن بعض 
بدون   شخاص آخرين أنقله إلى تو 19-عدوى كوفيديفوق هذه األعداد المنشورة. من الممكن أن تصاب بيحملون الفيروس 

 أن تعلم ذلك.  
 

العودة إلى الحياة  على وانتقال العدوى   سلسلةوقف  تحديد األشخاص الحاملين للفيروس في وقت مبكر يساعد على
المدينة. األعراض متاحا في جميع أنحاء لهذا السبب أصبح اختبار الحاالت الخالية من وقت ممكن.  أقربالطبيعية في   

 
. هذا  19-الخالية من االعراض الخاص بكوفيد بالمرض من أجل الحصول على اختبار الحاالتال يجب أن تشعر 

االختبارات لألشخاص الذي يتعين  إلجراءأخرى عملية إلجراء االختبارات في الصيدليات المحلية ومواقع األسبوع أطلقنا 
منازلهم.  عليهم العمل بعيدا عن   

 
ستنتقل   كما، ألطفال المدارس في المرحلة الثانوية داخل المدارساختبارات الحاالت الخالية من االعرض متوفرة أيضا 

إجراء االختبارات مرتين عالوة على ذلك، نشجع األسر التي لديها أطفال في المدارس على الختبارات إلى المنازل.  هذه ا
 في األسبوع. 

 
مساعدة األطفال على العودة إلى  االختبارات هذا األسبوع، إضافة إلى مذهلة لتوفير خدمة المدارس والكليات بذلوا جهودا 

 المدارس بشكل آمن.  
 
 



أجهزة للحصول على  عمال التجارية بكل األحجام التقدم بطلب مباشر إلى الحكومة ألكما يمكن لجميع أصحاب ا
الستعمالها في أماكن العمل للموظفين الذين ال يستطيعون العمل من المنزل.   عراضألاالختبارات للحاالت الخالية من ا   

 
 تجدون شرحا لمختلف الطرق للحصول على اختبارات الحاالت الخالية من األعراض على موقعنا.

 
 

اختبارات الحاالت الخالية من  إجراء جعلوا  ازلكم أو لديكم أطفال في المدارس، يرجى أن تإذا كنتم تعملون بعيدا عن من
األسبوعي.جزءا من الروتين بانتظام راض ألعا  
 
 

  

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing

