
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

 

 2021  مايو   13

 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    43(، كان لدينا  مايو   12على البيانات المنشورة في    )بناء    مايو   7في األيام السبعة حتى  

 الكورونا في برايتون وهوف. هذا يعني: 

 

 السابق ٪ عن األسبوع  5زيادة بنسبة    - 

 مواطن   100,000  لكل   14.8  اسبوعيا    معدل  ما يعادل    - 

 مواطن   100,000لكل    14.4الذي كان    ، مماثل لمعدل الجنوب الشرقي   - 

 مواطن   100,000  لكل   21.8إنجلترا الذي كان    في   معدل ال أقل من    - 

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

 منخفضة نسبي ا.   الن   األرقام   نسبة ألن كل أسبوع    ية الحال اإلصابات  يمكن توقع تقلبات صغيرة صعود ا وهبوط ا في معدل  

 

في    شهدناها للمستويات التي    ماثل خالل أبريل وأوائل مايو، وهو م   100,000  لكل   20ظل المعدل اإلجمالي أقل من  

حالت في األسبوع. ينطبق هذا على    ة لحالت الجديدة اآلن حوالي خمس ا بداية سبتمبر من العام الماضي، ويبلغ متوسط  

ا.   60أدنى معدلت اإلصابة بين األطفال والذين تزيد أعمارهم عن    مع وجود جميع الفئات العمرية    عام 

 

 فيروس الكورونا موجود معنا ال يزال  

 

  ليس من الجيد أبد ا رؤية النسبة المئوية تزداد أنه  وهبوط ا، ف على الرغم من أنه من المتوقع حدوث تقلبات طفيفة صعود ا  

 حتى ولو قليال . 

 

، يظل خطر انتشاره مصدر قلق لنا  ازدياد الختالط بين الفراد في مجتمعنا، ومع    منتشرا    الكورونا   ل يزال فيروس 

 جميع ا. 

 

فيروس الكورونا واألشخاص  صابون ب لحتواء الفيروس، من الضروري أن يخضع األشخاص لالختبار حتى يتمكن الم 

 . العدوى   انتقال سلسلة  من عزل أنفسهم لكسر    ، حيطين بهم الم 

 

اختبار   إجراء  األعراض  من  يعاني  كل شخص  على  ثلث    PCRيجب  فإن  ذلك،  ومع  الفور.  على  الذاتي  والعزل 

إجراء  النتظام في  أعراض، وهذا هو سبب أهمية    ة ل تظهر عليهم أي   فيروس الكورونا األشخاص الذين يصابون ب 

 الختبار الخالي من األعراض. 

 

 الكورونا اجعل االختبار روتينًيا للتغلب على  

 

نشجعك على  ، كما  أو توصيله إلى منزلك    المجاني الخالي من األعراض   الكورونا   الحصول على اختبار من السهل  

ا من روتينك األسبوعي.   جعله جزء 

 

مع اللتزام  األكثر دقة    PCRالخالي من األعراض إيجابي ا، يجب تأكيد النتيجة باختبار    يكون اختبار الكورونا عندما  

 العزل الذاتي. ب 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone


أو عن      عبر اإلنترنت   PCRختبار  ل   اخذ موعد و     إرشادات العزل الذاتي عراض، فيرجى اتباع  نت تعاني من األ إذا ك 

 منزلك.   الختبار في لحجز موعد في مركز اختبار أو للحصول على مجموعة أدوات    119طريق التصال بـ  

 

 العزل الذاتي   اثناء الدعم  يم  تقد 

 

من أي نوع، فإن الشيء اآلمن    الكورونا ختبار  ظهور نتيجة إيجابية ل ، أو بعد  الكورونا عراض  أل عند ظهور أول عالمة  

 والمسؤول هو عزل الذات على الفور لحماية أي شخص آخر. 

 

البلدية  مجلس  كون  ي نحن نعلم أن الضطرار إلى عزل الذات يمكن أن يسبب القلق واإلزعاج والمخاوف المالية. قد  

ضافي، بما في  اإل دعم  ال يتوفر    . زل نفسك المساعدة المالية إذا كنت ل تستطيع العمل ألنك بحاجة إلى ع على تقديم    ا  قادر 

 الخاص بنا.   Community Hub  الـ   ، من الحتياجات الساسية الطعام و ذلك المساعدة في حالت الطوارئ فيما يتعلق ب 

 

 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

