
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

   

 2021  اغسطس   26
   

حالة جديدة مؤكدة    1277  (، كان لدينا اغسطس   25)بناًء على البيانات المنشورة في    اغسطس   20في األيام السبعة حتى  

 هذا يعني: .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
   

   السبعة أيام الماضية ٪ عن  1.7بنسبة    قل ا •  

   مواطن   100,000لكل    438• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    318لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على ا •  

 مواطن   100,000لكل    328إنجلترا الذي كان    أعلى من مستوى •  
    

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

. ال يمكننا أن  عدوى الكورونا تغيًرا بسيًطا جدًا في عدد الحاالت الجديدة المؤكدة ل لألسبوع الثاني على التوالي، شهدنا  

في االرتفاع في    المعدالت هوف قد بلغ ذروته. تستمر  و نكون واثقين من أن هذا يعني أن معدل اإلصابة في برايتون  

 بقية أنحاء إنجلترا والجنوب الشرقي. 

   

لتؤثر على جميع    المختلفة   ى بين الشباب والمراهقين وتنتشر عبر األجيال أعل منتشرة بشكل    الكورونا ال تزال عدوى  

عاًما في األسبوع الماضي ولدينا    60الفئات العمرية. كان هناك ارتفاع آخر بين األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  

 اآلن واحد من أعلى معدالت اإلصابة في هذه الفئة العمرية في الجنوب الشرقي. 

   

قد    NHSـ  محلًيا. لكن برنامج التطعيم التابع لهيئة ال   عدوى الكورونا مريًضا في المستشفى مصابين ب   20ن  يوجد أكثر م 

والتي رأيناها في    المصابين الذين يتضررون بشدة من اعراض المرض المزمنة نجح في منع الزيادة الكبيرة في أعداد  

 العام. هذا  وقت سابق من  

   

 عاًما   17و   16وح أعمارهم بين  لذين تترا ل مركز التطعيم  انتقال  

   

السابق في    Topshopهوف إلى متجر  و أغسطس، سينتقل مركز التطعيم في برايتون    30يوم االثنين القادم  بدءاً من  

 . Churchill Squareمركز تسوق  

 

  حجز الموعد مسبقأ خدمة  مساًء كل يوم، مع تقديم    8صباًحا حتى    8:30التطعيمات من الساعة    قديم سيقوم نفس الفريق بت 

appointments booked    مساًء كل يوم(.   7توفر حتى الساعة  ت ي  ت )وال موعد    الحضور بدون خدمة  او 

   

الذين تتراوح أعمارهم    خدمة التطعيم بدون موعد مسبق لألشخاص   Churchill Squareبـ  مركز التطعيم    وف يوفر س 

 عاًما.   17و   16بين  

   

تسوق    يوفر  في    Churchill Squareمركز  واحدة  ساعة  لمدة  للسيارات  مجانية   Orange car parkمواقف 

(Churchill 1)    فيRegency Road East    على التطعيم.   من يتقدم للحصول لكل 

 

  Hove Lawnsللبالغين في مواقع أخرى في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك  بدون موعد مسبق  التطعيم    حمالت تستمر  

التي يمكنك الذهاب    المراكز جميع  ومواقع      أوقات العمل .  Racecourseو   Rainbow Hubو   St Peter's Churchو 

 . Care and Health Sussex theإليها للحصول على التطعيم مذكورة في موقع  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


   

تم االتصال    قد ،  أغسطس أو بعده   30يوم االثنين    Brighton Centreفي  مسبقاً  األشخاص الذين لديهم مواعيد محجوزة  

بشأن تغيير الموقع. سيبقى تاريخ ووقت    National Booking Serviceبهم مباشرة من قبل خدمة الحجز الوطنية  

 . موقع موعدهم كما هو، ولن يتغير سوى ال 


