
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  

 

 2021  ديسمبر   16
 

حالة جديدة مؤكدة    1884  (، كان لدينا ديسمبر   16)بناًء على البيانات المنشورة في    ديسمبر   11في األيام السبعة حتى  

 .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 

 

 هذا يعني: 
 

   الماضية السبعة أيام    في ٪  1.7بنسبة    قل أ •  

   مواطن   100,000لكل    645.8• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    658.5لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   أقل •  

 مواطن   100,000لكل    540.1إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

 هذا األسبوع إلبطاء انتشار الفيروس.     أدخلت الحكومة المزيد من اإلجراءات والتغييرات على االختبار وأهلية اللقاح 

 

ضيين  ، فقد شهدنا في اليومين الما علن عنها على الرغم من حدوث انخفاض طفيف جدًا في معدل الحاالت األسبوعية الم  

في    المنوال وأتوقع أن يستمر هذا    Omicronإصابة جديدة. تفسر هذه الزيادة السريعة بانتشار متغير    900اإلبالغ عن  

 األيام القادمة. 

 

اإلجراءات التي تتخذها اآلن ستقلل من المخاطر عليك وعلى    - خالل فترة العطلة    خلى عن اتخاذ الحذر من فضلك ال تت 

 اآلخرين. 

 

 اإلجراءات التي يجب أن نتخذها جميعًا للحفاظ على سالمتنا وسالمة اآلخرين 

 

لقاح اإلنفلونزا بمجرد  باإلضافة الى    الجرعة المنشطة من لقاح الكورونا األول والثاني و   اللقاح أعط األولوية لحجز  

ن  م لتحديد موعد. إذا لم تتمكن من الحجز    119عبر اإلنترنت أو اتصل على    بالحجز م  ق    ذلك.   يكون بإمكانك فعل أن  

جلسات التطعيم المحلية  برجاء الحفاظ على  تم إضافة المواعيد كل يوم.  ي مرة أخرى حيث    رجاء المحاولة ب ،  المرة االولى 

 ألولئك الذين يحتاجون إليها حًقا. والمتاحة بدون موعد مسبق  

 

  91أشهر )   3عاًما أو أكثر حيث مضى    18اآلن لكل من يبلغ من العمر    ة متاح للقاح الكورونا    الجرعة المنشطة   • إن 

 يوًما( منذ الجرعة الثانية. 

 . كثير من الناس ل مجانية ل و • لقاحات اإلنفلونزا متوفرة اآلن  

 

مجموعات صغيرة. كلما قل عدد األشخاص الذين تقابلهم،  اللقاء في  واجعل    تواصلك عن قرب مع االخرين ن  قلل م 

 . تحتاج الى رؤيته إعطاء األولوية لمن    ، كما يُرجى   نسبة األمان من االصابة كلما زادت  

 

العام أو في السيارة للسماح بدخول  التِق بالخارج حيثما أمكن، أو افتح نافذة عندما تكون في الداخل، في وسائل النقل  

 الهواء النقي. 

معظم األماكن  ة الوجه مطلوبة اآلن بموجب القانون في قنع أ  لوجه في جميع األماكن المزدحمة أو المغلقة. قناع ا ارتِد 

الخارجية المزدحمة مثل محطات الحافالت    . يجب عليك أيًضا ارتدائها في المناطق العامة الداخلية وفي وسائل النقل العام 

 وفي المناسبات الخارجية وعند التسوق. 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


 

 السعال والعطس.   تغطية الوجه عند غسل يديك أو استخدم معقم اليدين بانتظام و قُم ب 

 

مزدحمة  ب إلى أماكن  ا ذه عند ال تواصل اجتماعيًا أو  ان ت اخضع الختبارات التدفق الجانبي قبل أن تلتقي باآلخرين، أو  

يرجى اإلبالغ عن جميع النتائج وإذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فيجب عليك عزل نفسك وطلب اختبار    أو مغلقة. 

PCR  يمكنك الحصول على مجموعات االختبار من مكتبة .Jubilee    أوHove Town Hall    أو من الصيدليات

 . طلب االختبارات عبر اإلنترنت المحلية ويمكنك  

 

 ، لتقليل مخاطر نقل األمراض األخرى إلى األصدقاء والعائلة واآلخرين في مجتمعك. ابق في المنزل إذا كنت مريًضا 

 

برجاء  ، أو كانت نتيجة االختبار إيجابية من خالل اختبار التدفق الجانبي،  الكورونا إذا كانت لديك أي أعراض لفيروس  

  على   احصل و   ة إيجابي   ت النتيجة استمر في العزل الذاتي إذا كان   . PCRإجراء اختبار الـ  عزل نفسك على الفور و ب   القيام 

 .   الدعم إذا كنت بحاجة إلى ذلك 

 

 )أي متغير( وكنت:   الكورونا بشخص ثبتت إصابته بفيروس    عن قرب إذا كنت على اتصال  

 

  6سنة و    18و    5  كان سنك ما بين جرعتك الثانية أكثر من أسبوعين(، أو    مضى )حيث    تلقيت تطعيماتك بالكامل •  

  تعرف على المزيد حول االختبار اليومي على أيام(.    7في اليوم لمدة    1يجب إجراء اختبارات سريعة يومية )   أشهر، 

UK.GOV   

 

  ت حتى إذا كان     أيام   10اعزل نفسك لمدة  و وابق في المنزل    PCRالـ  ، احصل على اختبار  لم يتم تطعيمك بالكامل •  

 . ة سلبي   PCRنتيجة اختبار الـ  

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

