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حالة جديدة مؤكدة    1559  (، كان لدينا ديسمبر   1)بناًء على البيانات المنشورة في    نوفمبر   26في األيام السبعة حتى  

 هذا يعني: .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
   

   الماضية السبعة أيام    في ٪  16بنسبة    على أ •  

   مواطن   100,000لكل    534.4• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    581.7لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   أقل •  

 مواطن   100,000لكل    441.1إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

هذا    ية إضافية ضد الكورونا ئ احتياطات وقا   باتخاذ   الحكومة   قامت الجديد،    Omicronبسبب المخاوف بشأن متغير  

 األسبوع. 

 

الوجه في المحالت التجارية ووسائل النقل العام واألماكن    قنعة ما يلي: اشتراط ارتداء أ   االحتياطات الحديثة وتشمل  

الداخلية األخرى؛ متطلبات اختبار إضافية للسفر؛ وتغييرات في قواعد العزل الذاتي للمخالطين المقربين ألي شخص  

 . Omicronمشتبه بها أو مؤكدة لمتغير    أعراض ب ثبتت إصابته  

 
    

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

 اآلن أعلى من المتوسط في إنجلترا.   المعدل   ارتفعت حاالت اإلصابة بالفيروس في المدينة وأصبح 

 

كورونا وانتشاره، خاصة في األماكن المزدحمة  ال كلما زاد اختالطنا مع أسر أخرى، زادت فرصنا في اإلصابة بفيروس  

 . حاملين للعدوى المزيد من األشخاص  هناك  نقي أو  ال هواء  كمية اقل من ال أو المغلقة حيث يوجد  

 

التي تسبق عيد    تفاالت االح يتضمن ذلك عندما نلتقي بأصدقائنا لتناول المشروبات أو التسوق في الخارج أو الذهاب إلى  

 الميالد. 

 

، يجب أن نكون حريصين بشكل خاص على االستمرار في اتباع النصائح لحماية بعضنا البعض من  حالة في هذه ال 

 الذين تلتقي بهم على فعل الشيء نفسه.   . ويرجى تشجيع األشخاص الكورونا جميع متغيرات  

 

 برايتون وهوف آمنة للجميع. ينة  د م دعونا نفعل ما في وسعنا للحفاظ على  

 

 حماية نفسك واألخرين ما يمكنك القيام به للمساعدة في  

 

 . ذلك   ، ولقاح اإلنفلونزا عندما يُعرض عليك الجرعة المنشطة ، و الكورونا ل على لقاحات  و حص ل ا قم ب 

 . اللقاح وكيفية الحصول على    ون مؤهل ال   م حول من ه   المعلومات أحدث    لالطالع على 

 

نت  ا أو إذا ك   لإلصابة بالعدوى األكثر عرضة  األشخاص  مع  قابل  ت التدفق الجانبي السريع قبل أن ت قم بإجراء اختبار  

يرجى اإلبالغ عن جميع النتائج وإذا    . بدرجة كافية الهواء النقي  ال يتوفر في مكان مغلق أو مزدحم، أو حيث  المقابلة  

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/


،  طلب االختبارات عبر اإلنترنت . يمكنك  CRPكانت نتيجة االختبار إيجابية، فيجب عليك عزل نفسك وطلب اختبار  

 (. ستالم اال أو من الصيدليات المحلية )باستخدام رمز    Hove Town Hallأو    Jubileeمن مكتبة    الحصول عليه أو  

 

لتقليل مخاطر نقل األمراض األخرى إلى األصدقاء والعائلة والزمالء وغيرهم في  ،  ابق في المنزل إذا كنت مريًضا 

 . المحلي   مجتمعك 

 

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

الذاتي إذا كان . استمر في  PCRاختبار    قم بإجراء عزل نفسك على الفور و عليك     ية إيجاب   ت نتيجة االختبار العزل 

 . واحصل على الدعم إذا كنت بحاجة إلى ذلك 

 

 . إذا لزم األمر   والعزل   ، ثبتت إصابته بالفيروس   شخص   المقربين من   فراد على األ (  PCR)   الـ يجب إجراء اختبار  

 

. فتح نافذة لمدة  داخلية مع فتح النوافذ قدر اإلمكان، مثل األماكن الخارجية أو ال ب في أماكن جيدة التهوية  باآلخرين  التِق  

 . شتت على الت   الكورونا دقائق فقط كل ساعة سيساعد جزيئات    10

 

لوجه في المتاجر  ا   قناع أصبح من اإللزامي اآلن ارتداء    لوجه في جميع األماكن المزدحمة أو المغلقة. قناع ا ارتِد  

الوجه    قناع اإلعفاء من ذلك. يجب أيًضا ارتداء  لديك    يكن واألماكن الداخلية األخرى، وكذلك في وسائل النقل العام، ما لم  

 وما فوق.   السابعة السنة     من ابتداءً في جميع أماكن التعليم من قبل الموظفين والزوار والطالب  و   في المناطق العامة 

 

 انتظام واستخدم المطهر عندما تكون بالخارج. استمر في غسل يديك ب 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

