
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  

 

 2022  يناير   13
 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    4,170  (، كان لدينا يناير   12)بناًء على البيانات المنشورة في    يناير   7في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 

 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  7.3بنسبة  اقل  •  

   مواطن   100,000لكل    1429.4• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    1397.4لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على أ •  

 مواطن   100,000لكل    1722.7إنجلترا الذي كان    من مستوى   قل أ •  

 

 . هذا األسبوع   المزيد من التغييرات على االختبار والعزل   راج تم إد 

 

ك  لألشخاص الذين لديهم اختبار تدفق جانبي سريع إيجابي: يجب أن تعزل نفس    إرشادات جديدة يناير، تم تقديم    11في  

إذا كنت ستتقدم للحصول على    لتأكيد النتيجة.   PCRالـ  معظم الحاالت لن تحتاج إلى إجراء اختبار  على الفور، ولكن في  

 . PCR  الـ   بحاجة إلى إجراء اختبار   في هذه الحالة   كون ، فست   دفعة دعم االختبار والتتبع 

 

ختبار سلبية  اال أيام كاملة إذا كانت نتيجة  5العزل الذاتي بعد  إنهاء يمكن لألشخاص يناير،  17اعتباًرا من يوم االثنين 

 . في اليومين الخامس والسادس 

 

 رايتون وهوف ماذا يعني هذا لب 
 

مرتفعة للغاية وال يزال فيروس  تعتبر  تُظهر بيانات هذا األسبوع انخفاًضا طفيًفا في الحاالت، لكن هذه األرقام ال تزال  

 ينتشر بسرعة في جميع أنحاء المدينة وفي جميع أنحاء البالد.   الكورونا 

 

 اآلخرين. وسالمة  يجب أن نكون يقظين بشأن االختبار واتباع اإلرشادات للتأكد من أننا نحافظ على سالمتنا  

 

إرشادات االختبار والعزل، أعلم أنه قد يكون من الصعب معرفة    بخصوص تغيرات األخيرة  م من خالل عدد من ال 

 النصيحة التي يجب اتباعها. 

 

ب إلى أماكن مزدحمة أو سيئة  ا ذه د ال ن ع الجانبي عندما نلتقي باآلخرين أو    يجب أن نجري جميًعا اختبارات التدفق 

 التهوية. 

 

 NHSل كال من النتائج اإليجابية والسلبية. بهذه الطريقة سوف تتلقى التوجيه الصحيح لتتبعه من  ي سج قوم بت يجب أن ن 

Test and Trace .كما أنه يساعدنا على تتبع انتشار الفيروس داخل المدينة . 

 

  الذاتي   والعزل   PCR  الـ   ، ال يزال يتعين عليك حجز أو طلب اختبار الكورونا بالنسبة ألي شخص يعاني من أي أعراض  

 حول ما يجب القيام به بعد ذلك.   ائح نص ال ك، سيتم إعطاؤك  االختبار الخاص ب   على الفور. عندما تتلقى نتائج 

عزل نفسك على الفور واتباع  عليك  ، فيجب  PCRالـ  إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية في التدفق الجانبي أو اختبار  

 أحدث إرشادات العزل. 
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 اإلجراءات التي يجب أن نتخذها جميعًا للحفاظ على سالمتنا وسالمة اآلخرين 
 

   ولقاح اإلنفلونزا في أقرب وقت ممكن.   المنشطة الجرعة  و   ة والثاني   ى األول   موعد لتلقي الجرعة   ز حج م ب ق 
 

في      تطعيمات بدون موعد مسبق ال . كما تتوفر  119أو االتصال بالرقم      للحجز عبر اإلنترنت   الكورونا   • تتوفر لقاحات 

 جميع أنحاء المدينة. 
 

 .   مجانية لكثير من الناس و • لقاحات اإلنفلونزا متوفرة اآلن  
 

االلتقاء  و   تواصلك عن قرب مع االشخاص قلل من   قل عدد    . في مجموعات صغيرة   باآلخرين الحرص على  كلما 

 األشخاص الذين تقابلهم، ستكون أكثر أماًنا. 
 

 التِق بالخارج حيثما أمكن ذلك أو افتح نافذة عندما تكون بالداخل. 

 

عظم األماكن العامة  م الوجه مطلوبة بموجب القانون في    قنعة أ   للوجه في جميع األماكن المزدحمة أو المغلقة.   قناعاً ارتِد  

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

 وفي المناسبات الخارجية وعند التسوق. 

 

 السعال والعطس.   قم بتغطية وجهك عند اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بانتظام و 

 

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

 Hoveأو    Jubilee Libraryأو الحصول على مجموعات االختبار من    طلب االختبارات عبر اإلنترنت يمكنك    مغلقة. 

Town Hall    االرشادات والنصائح   للحصول على احدث أو من الصيدليات المحلية. يرجى اإلبالغ عن جميع النتائج .  

 . ولكن يجب عليك عزل نفسك على الفور   لتأكيد النتيجة   PCRلم تعد بحاجة إلى طلب اختبار  

 

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

 

اتبع أحدث  .  PCRالـ  ، فيجب عليك عزل نفسك على الفور وإجراء اختبار  للكورونا إذا كان لديك أي من أعراض  

 . على الدعم إذا كنت بحاجة إلى ذلك   الحصول   يمكنك إيجابية و النتيجة  إذا كانت      قواعد العزل الذاتي 

 

اتباع  يجب عليك    . فوراً   ، فيجب عليك عزل نفسك إيجابية أو اختبار التدفق الجانبي    PCRالـ  إذا كانت نتيجة اختبار  

 . أحدث قواعد العزل الذاتي 

 

 وكنت:   الكورونا بشخص ثبتت إصابته بفيروس    عن قرب إذا كنت على اتصال  

 

أشهر، يجب    6عاًما و   18يوًما(، أو أن يكون عمرك أقل من    14الكامل )الجرعة الثانية منذ أكثر من  التطعيم  تلقيت  قد  •  

 . أيام   7إجراء اختبارات التدفق الجانبي يومًيا لمدة  

 

حتى  أيام    10لمدة    اعزل نفسك و وابق في المنزل    PCRاختبار الـ  قم بالحصول على  لم يتم تطعيمك بالكامل،  في حالة  •  

 . ة سلبي   PCRنتيجة اختبار الـ    ت لو كان 
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