
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

 

 2021ابريل    15

 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    37ابريل(، كان لدينا    14ابريل )بناء على البيانات المنشورة في    9في األيام السبعة حتى  

 الكورونا في برايتون وهوف. هذا يعني: 

   

 ٪ عن األسبوع السابق 14• انخفاض بنسبة  

 

 مواطن   100,000لكل    12.7• ما يعادل معدالً أسبوعياً  

 

 100,000لكل    18.3نوب الشرقي، الذي كان  • أقل من المعدل في الج 

 

 100,000لكل    27.9• اقل من المعدل في إنجلترا، الذي كان  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

إلى نفس    هذا المعدل انخفض عدد الحاالت المؤكدة لعدوى الكورونا في برايتون وهوف مرة أخرى هذا األسبوع. عاد  

 في نهاية صيف العام الماضي. المستوى المنخفض الذي كان عليه  

 

لكن يجب علينا تذكير المواطنين بأن هذه المعدالت تمثل فقط الحاالت التي نكون على دراية بها والتي تمثل األشخاص  

 الذين ثبتت إصابتهم. 

 

 ميع. في الوصول إلى الج   NHSتعتمد االحصائيات على كيفية احتواء الفيروس بينما يستمر برنامج التطعيم التابع لـ  

 

 اجراء االختبار روتينًيا 

 

على    واطنين ال تظهر عليهم األعراض. لهذا السبب، نشجع جميع الم   الكورونا واحد من كل ثالثة أشخاص مصابين ب 

 روتين األسبوعي. ال خاٍل من األعراض كجزء من  ال ختبار  اال إجراء  مواظبة  

 

، ويمكن إجراؤه  االختبار   مجاني، ولست بحاجة إلى الدفع مقابل متوفر بشكل  األعراض  لمن هم ال يعانون من  ختبار  اال 

في المنزل في الوقت الذي يناسبك. يمكنك الحصول عليه من الصيدليات والمراكز في جميع أنحاء المدينة أو يمكنك  

وجودة  م   التفاصيل حول كيفية الحصول على مجموعات االختبار المجانية عنوان منزلك. كل    على مباشرة    الحصول عليه 

   هنا 

   

 عاًما   45  هم فوق الـ   من ل اللقاحات    تمتد 

 

األخرى التي تمت    الفئات . هذا باإلضافة إلى جميع     اآلن   اخذ موعد للقاح عاًما    45  الـ   يمكن لكل شخص يزيد عمره عن 

طويلة  صحية    مشكلة ون للخطر الشديد سريرًيا، والذين يعانون من  دعوتها حتى اآلن، بما في ذلك األشخاص المعرض 

 في أسرع وقت ممكن. برجاء اخذ موعد للتطعيم  ، ومقدمي الرعاية غير مدفوعي األجر. إذا تمت دعوتك،  االمد 
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