
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

   

 2021  اغسطس   20
   

حالة جديدة مؤكدة    1309  (، كان لدينا اغسطس   19)بناًء على البيانات المنشورة في    اغسطس   14في األيام السبعة حتى  

 هذا يعني: .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
   

   أيام الماضية السبعة  ٪ عن  4بنسبة    قل ا •  

   مواطن   100,000لكل    448.7• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    284.3لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على ا •  

 مواطن   100,000لكل    308.2إنجلترا الذي كان    أعلى من مستوى •  
    

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

في مدينتنا خاصة بين    منتشراً ل يزال الفيروس  إل انه  الجديدة،  الكورونا  طفيف في حالت  ال نخفاض  بالرغم من ال 

بين األشخاص الذين    الكورونا الشباب. في األسبوع الماضي، شهدنا نسبة أعلى من حالت اإلصابة الجديدة المؤكدة ب 

 . عاًما مقارنة بأي فئة عمرية أخرى   29و   15تتراوح أعمارهم بين  

   

أقل    معدل الصابات هذا األسبوع. ولكن بشكل عام، ل يزال    الكورونا دد المرضى في المستشفى المصابين ب ارتفع ع 

التابع    بسبب نجاح برنامج التطعيم وذلك  مما كان عليه عندما كانت أعداد الحالت مرتفعة جدًا في وقت سابق من العام،  

 . NHS  الى الـ 

   

 . بشكل عام خرى  األ مناطق  ال ا ما زلنا متأخرين عن  تتزايد معدلت التطعيم في مدينتنا لكنن 

   

جرعتين من اللقاح، لن تضطر    ك لن يؤدي تناول اللقاح اآلن إلى حمايتك أنت وأصدقائك وعائلتك فقط. من خالل تناول 

دعم متاح لألشخاص الذين لديهم أي مخاوف  . يوجد  الكورونا إلى عزل نفسك إذا كنت على اتصال بشخص مصاب ب 

 . أو أسئلة حول عملية التطعيم 

   

 العزل الذاتي   في تعليمات   ات ر ي تغي   تم اجراء 

   

انك    معرفة يوًما من اللقاح الثاني(، فلن تحتاج بعد اآلن إلى عزل نفسك عند    14إذا تم تطعيمك بالكامل )بعد أكثر من  

  حجز اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل . ستحتاج إلى  الكورونا بشخص ثبتت إصابته بفيروس    وثيق   تواصل على  

 (PCR )    علم للتأكد من أنك لست حاماًل للفيروس دون . 

 

 للعزل الذاتي ولكن يمكنك المساعدة في حماية اآلخرين من خالل: ( سلبية، فال داعي  PCR)   الـ نتيجة اختبار    كانت إذا  

 

 مرتين أسبوعياً   LFDاختبار  • إجراء  

 مغلقة وحيث ل يمكنك الحفاظ على التباعد الجتماعي ال ماكن  األ • ارتداء غطاء للوجه في  

 اإلصابة بالكورونا باألشخاص المعرضين لخطر أكبر من  الحد من التصال    األخذ في العتبار •  

 اخل شخاص بالد الجتماع باأل فتح األبواب والنوافذ للسماح بدخول الهواء النقي عند  القيام ب •  

 

 . الكورونا   إصابته بفيروس   ثبت بعد آخر اتصال لك مع الشخص الذي  من  أيام كاملة    10حتى    الرشادات هذه    تطبق 

 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/


ونصف( بحاجة أيًضا إلى العزل. تنطبق نفس القواعد    18أشهر )أي    6و   18لم يعد األطفال الذين تقل أعمارهم عن  

 . PCRالـ  ختبار  موعد ل عليهم بوصفهم بالغين ُملقحين بالكامل ويحتاجون فقط إلى حجز  

   

 : ان عزل نفسك إذا ك تقوم ب يجب أن  

 

درجة الحرارة،   : سعال مستمر جديد، أو ارتفاع في عدوى الكورونا لديك أي من األعراض الثالثة الرئيسية ل    •

 ( PCR)   الـ وإجراء اختبار    - أو فقدان أو تغير في حاسة التذوق أو الشم الطبيعي لديك  

 إيجابية   الكورونا جاءت نتيجة اختبار   •

   

 و:   الكورونا بشخص مصاب ب   تواصل عن قرب أو، إذا كنت  

 الكورونا أو تلقيت جرعة واحدة فقط من لقاح    إذا كنت لم تتلق اللقاح بعد  •

 تلقي اللقاح يوًما على الجرعة الثانية من    14مر أقل من    إذا كان قد  •

 

، فيجب عليك عزل نفسك بغض النظر عن عمرك أو إذا كنت قد  PCRالـ  إذا حصلت على نتيجة إيجابية الختبار  

 تلقيت التطعيم بالكامل. 

 

 . البلدية   متاح من مجلس   لعزل الذاتي على ا المساعدة والدعم  

 

 التطعيم للحفاظ على تقدم الحياة 

   

خروج والعمل،  أفضل طريقة لتجنب العزل الذاتي هي الحصول على التطعيم الكامل حتى تتمكن من الستمرار في ال 

 في المستقبل.   في حالة ما إذا كنت على اتصال بشخص مصاب 

   

خدمة حجز التطعيم الوطنية  من خالل    The Brighton Centreفي    المسبق   يومياً بنظام الحجز تتوفر مواعيد التطعيم  

NHS يمكن حجز المواعيد في مضمار برايتون لسباق الخيل .  Brighton Racecourse   0300رقم    بالتصال على 

يومًيا في مركز برايتون ومواقع أخرى في جميع أنحاء المدينة. ل    بدون موعد متاحة تطعيم  . جلسات ال 8060 303

. يتم سرد مواقع وتواريخ وأوقات جميع عيادات  اللقاح داعي للحجز مسبًقا، ما عليك سوى الحضور للحصول على  

   . Sussex Health and Careالتطعيم المحلية في موقع  

   

  15و   12عاًما، واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    17و   16سيتم التصال باألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  

في األيام القادمة.    الجراء م. سيبدأ هذا  لحجز مواعيد التطعيم الخاصة به   NHS  الـ   ، من قبل لتلقي اللقاح عاًما المؤهلين  

 . انظر هنا لمزيد من المعلومات،  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/support-self-isolation
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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/how-do-i-get-my-jab/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/

