
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  

 

 2021  ديسمبر   9
 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    1882  (، كان لدينا ديسمبر   8)بناًء على البيانات المنشورة في    ديسمبر   3في األيام السبعة حتى  

 هذا يعني: .  الكورونا في برايتون وهوف 

 

 - نسبة العدوى كالتالي:  
   

   السبعة أيام الماضية   في ٪  20.3بنسبة    على أ •  

   مواطن   100,000لكل    645.1• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    659.1لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   أقل •  

 مواطن   100,000لكل    493.3إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

 انتشار الفيروس.   لتقليل من ل     وإدخال المزيد من اإلجراءات في إنجلترا   Bاالنتقال إلى الخطة    أعلنت الحكومة عن 

 

 : ت التالي تشمل هذه اإلجراءا 

 

 الوجه في معظم األماكن الداخلية )وليس الضيافة(   قناع ديسمبر: يجب ارتداء    10• اعتباًرا من الجمعة  

 ديسمبر: يجب على العاملين في المكاتب الذين يمكنهم العمل من المنزل القيام بذلك   13• اعتباًرا من يوم االثنين  

لقاحات او نتيجة تحليل حديثة تثبت عدم  ال   تلقي الحصول على ما يثبت  ديسمبر: يلزم    15• اعتباًرا من يوم األربعاء  

 . عدد كبير من االفراد ها  ب   واجد ت ي دخول األماكن التي  لسماح ب ل   اإلصابة بالعدوى 

 
    

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

في جميع أنحاء المملكة المتحدة،    Omicronلالنتشار السريع لمتغير    نسبة البالد و مع ارتفاع الحاالت في جميع أنحاء 

في أسرع وقت    اللقاح حمايتنا من الفيروس. من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نحصل جميًعا على    كثيف نحتاج إلى ت 

 . لذلك   إذا كنت مؤهالً حالًيا   الجرعة المنشطة ممكن. من الضروري أن تحصل على  

 

. إذا شعرت بتوعك، يرجى البقاء في المنزل، وإذا  العدوى   انتشار من  تقليل  ل أمًرا حيوًيا ل الذاتي  ختبار والعزل  يعد اال 

 عبر اإلنترنت.   االختبار أو اطلب    PCRالـ  ختبار  ال   برجاء اخذ موعد ، ف الكورونا كنت تعاني من أي أعراض لفيروس  

 

الخروج إلى أي مكان مزدحم أو مغلق، يرجى إجراء اختبار التدفق  قبل االختالط باآلخرين، أو مقابلة اآلخرين، أو  

باالخرين  لوجه، وإذا كنت ستلتقي  قناع ا ، وارتداء  عدد األشخاص الذين تلتقي بهم المجموعة او  التقليل من  الجانبي، و 

 الهواء النقي.   مجاالً لدخول بالداخل، اترك  

 

انتشار العدوى والحفاظ    للحد من في اتباع نصائح الصحة العامة    ، نحتاج جميًعا إلى االستمرار نوع الفيروس كان    اياً 

 على سالمة بعضنا البعض. 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do


 

 حماية نفسك واألخرين القيام به للمساعدة في    يجب عليك ما  

 

 . 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 

 

في مكان مغلق أو  المقابلة  نت  ا أو إذا ك   االخرين األشخاص  مع  قابل  ت قم بإجراء اختبار التدفق الجانبي السريع قبل أن ت 

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

PCR  من مكتبة    الحصول عليه ، أو    طلب االختبار عبر اإلنترنت . يمكنكbileeJu    أوHove Town Hall    أو من

 (. ستالم اال الصيدليات المحلية )باستخدام رمز  

 

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

 . واحصل على الدعم إذا كنت بحاجة إلى ذلك 

 

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

 

برجاء الحد من عدد األشخاص  .  يساعد على التقليل من خطر انتشار العدوى األشخاص الذين تتقابل معهم  التقليل من  

 تجتمع معهم. الذين  

 

 ، او افتح النافذة للسماح بدخول الهواء النقي. في الخارج وفي األماكن المفتوحة   باآلخرين قُم بااللتقاء  

 

معظم  في  طبقاً للقانون    اً اجباري   ارتداء قناع الوجه اجراءً   في جميع األماكن المغلقة او المزدحمة. ارتداء قناع الوجه  

 . األماكن العامة المغلقة والمواصالت العامة 

 

 . احرص على تغطية الوجه عند السعال او العطس و   غسل يديك بانتظام واستخدم المطهر أ 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
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.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/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
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

