
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

 

 2021  مايو   20

 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    54مايو(، كان لدينا    19مايو )بناًء على البيانات المنشورة في    14في األيام السبعة حتى  

 الكورونا في برايتون وهوف. هذا يعني: 

 

 السابق ٪ عن األسبوع  39زيادة بنسبة    - 

 مواطن   100,000لكل    18.6ما يعادل معدالً اسبوعياً    - 

 مواطن   100,000لكل    11.9أعلى من معدل الجنوب الشرقي الذي كان    - 

 مواطن   100,000لكل    21من معدل إنجلترا الذي كان    أقرب   - 

   

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

هوف األسبوع الماضي. علينا أن نتذكر أنه في حين أن  و ٪ في الحاالت المؤكدة في برايتون  39لقد شهدنا زيادة بنسبة  

 المعدالت اإلجمالية في المدينة منخفضة نسبًيا، إال أن عددًا قليالً من الحاالت يمكن أن يمثل زيادة مضاعفة. 

 

يمكننا  حيث    3لخروج من اإلغالق إلى المرحلة  ا   بعد خطة اآلن    خاصة   - ومع ذلك، يجب أخذ االرتفاع على محمل الجد  

 االختالط بالداخل مرة أخرى. 

 

إعادة  كان أكبر ارتفاع في عدد الحاالت هذا األسبوع بين الشباب، الذين من المرجح أن يكونوا أول من يستفيد من  

 . العامة   لالختالط االجتماعي داخل أماكن الضيافة   السماح 

 

 مقيم أعلى اآلن من جنوب شرق البالد وتقريباً نفس معدل إنجلترا ككل.   100,000تفاع أن معدلنا لكل  يعني هذا االر 

 

مرة  الكورونا  انتشار  ثانياً بسبب  لقد كان من الصعب تحقيق تخفيف القيود. سيكون من المروع العودة إلى اإلغالق  

 أخرى. 

 

 تطعيمات للحفاظ على برايتون وهوف آمنة تقديم ال 

 

( يبدو أنه أكثر قابلية لالنتقال  B1.617.2تم تحديده ألول مرة في الهند )   قد لقلق  الشكل المثيرل ترى في األخبار أن  وف  س 

 وهذا يسبب القلق على المستوى الوطني. التطعيم في أسرع وقت ممكن هو أفضل طريقة لحماية نفسك واآلخرين. 

 

لم يفت األوان، تظل الدعوة مفتوحة. يمكن ألي شخص  فأنه    ، ن ولكنك لم تفعل ذلك حتى اآل   ، لتطعيم ل إذا تمت دعوتك  

بدائل إذا لم تتمكن من الوصول إلى  . وهناك  119أو االتصال بالرقم      اإلنترنت عاًما الحجز عبر    36يزيد عمره عن  

تجد تفاصيل عن خدمة النقل  وف  التطعيم يمثل عقبة، فس مركز  إلى    االنتقال . وإذا كان  أحد مراكز التطعيم الرئيسية 

 . هنا   تنقل الذين ليس لديهم وسيلة لل المجانية لألشخاص  

 

 من المهم بنفس القدر االستمرار في عادات النظافة التي تعلمناها أثناء اإلغالق. 

 

 

 الهواء الطلق أكثر أماًنا من الداخل 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/vaccinations


 

 ال يعني أننا مضطرون لذلك. فهذا  نستطيع أن نلتقي في الداخل اآلن،    إذا كنا 

 

  الكورونا   يمكن أن يؤدي التواجد في الداخل، مع أشخاص مختلفين، لفترات أطول من الوقت، إلى زيادة خطر انتشار 

 بشكل كبير. 

 

من المساحات الخارجية اآلمنة والمريحة.  المحلية الكثير    االماكن لقد أوجدت    - ال يزال االلتقاء بالخارج هو األكثر أماًنا  

الداخل، فتأكد من تقليل المدة التي تقضيها بالداخل وتجنب الجلوس بالقرب من  ب  يحتم عليك اللقاء ولكن إذا كان الطقس 

 األشخاص اآلخرين. 

 

أن يقلل من خطر انتشار    الذي يمكن بدوره إبقاء األبواب والنوافذ مفتوحة بحيث يمكن أن ينتشر الهواء النقي    يفضل 

   هنا   الكورونا، الشرح 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

