
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

   

 2021  اغسطس   12
   

حالة جديدة مؤكدة    1375  (، كان لدينا اغسطس   11)بناًء على البيانات المنشورة في    اغسطس   6في األيام السبعة حتى  

 هذا يعني: .  1135  كانت اعلى من معدالت األسبوع الماضي والتي    –   لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
   

 ٪ عن األسبوع السابق  21بنسبة    اعلى •  

 مواطن في األسبوع السابق    100,000لكل    390.2من  اعلى    –   مواطن   100,000لكل    471• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    253.3لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على ا •  

 مواطن   100,000لكل    296.6إنجلترا الذي كان    أعلى من مستوى •  
    

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

 جميع الفئات العمرية، وخاصة بين الشباب.   بين مرتفعة للغاية في مدينتنا    عدوى الكورونا ال تزال معدالت اإلصابة ب 

 

ما كان عليه عندما كانت  مقارنة ب في مستشفانا المحلي، ولكنه أقل بكثير    عدوى الكورونا زاد عدد األشخاص المصابين ب 

 . بفعالية   أعداد الحاالت مرتفعة جدًا في العام الجديد. هذا يدل على أن برنامج التطعيم يعمل 

 

من مناطق    لضمان حماية الجميع. معدالت التطعيم في مدينتنا أقل من العديد   للقيام به ومع ذلك، ال يزال أمامنا المزيد  

 البالد. فقط ثالثة من كل أربعة بالغين في برايتون وهوف تلقوا جرعة اللقاح األولى. 

 

 . لقي اللقاح عاًما. بدأ ستة فقط من كل عشرة أشخاص في هذه الفئة العمرية في ت   34إلى    25االستيعاب منخفض بين  

 

الكثير منا   اللقاح، خاصة ألن  يقبل الجميع عرض  ب من المهم أن  منازل  ال   داخل اجتماعًيا مرة أخرى    االختالط يقوم 

 في جميع أنحاء المدينة.   واألماكن المختلفة 

 

 فيروس الكورونا التطعيمات هي أفضل حماية من  

 

التطعيم بعد، من  تلقي . إذا لم تكن قد بدأت في الكورونا يمكن لكل شخص بالغ في المملكة المتحدة الحصول على لقاح 

 اآلن. فضلك ال تؤجله بعد  

 

لإلصابة   عرضة  أكثر  هم  والذين  مجتمعنا  في  للخطر  المعرضين  األشخاص  مراعاة  إلى  جميًعا  نحتاج  كمدينة، 

 إذا أصيبوا بالفيروس.   مضاعفات المرض ب 

 

 عندما تحصل على التطعيم فأنت ال تحمي نفسك فقط، بل تحمي كل من حولك من هذا الفيروس الخطير. 

 

 the Sussex Health and  على موقعي   الحديثة يادات التطعيم المحلية المتنقلة و يمكن العثور على تفاصيل جميع ع 

Care    وin vaccinations-NHS walk 

    

 . ة سكنك ال تحتاج إلى انتظار وصول إحدى العيادات المتنقلة إلى منطق 

 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016


من خالل خدمة حجز التطعيم    The Brighton Centre  مسبق يومًيا في بموعد  تتوفر مواعيد التطعيم المحجوزة  

يد في  للمواع   8060 303 0300وعن طريق االتصال بـ    NHS national vaccination booking serviceالوطنية  

Brighton Race Course   .باإلضافة إلى أماكن أخرى في جميع أنحاء المدينة 

 

 the Sussex Health and  على موقعي   الحديثة يمكن العثور على تفاصيل جميع عيادات التطعيم المحلية المتنقلة و 

Care    وin vaccinations-NHS walk 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016

