
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  

 

 

 2022  يناير   27
 

 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    2,718  (، كان لدينا يناير   26)بناًء على البيانات المنشورة في    يناير   21في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 

 

 هذا يعني: 

   الماضية السبعة أيام    في ٪  4.5بنسبة    على ا •  

   مواطن   100,000لكل    931.7• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    1052.8لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   قل أ •  

 مواطن   100,000لكل    996إنجلترا الذي كان    من مستوى   قل أ •  

 

في إنجلترا بما في ذلك المتطلبات القانونية للعمل من    تم اآلن رفع اإلجراءات التي تم وضعها في إطار الخطة "ب" 

لتحقق  ا   المناسبات   او اماكن   المواقع من  بموجب القانون    يعد مطلوباً   م . ل ية داخل األماكن ال الوجه في    قنعة المنزل وارتداء أ 

لحماية  والذي يجب االلتزام به  كثر أماًنا  األ   هو السلوك التوجيه الوطني    ظل للزوار. ي   NHS COVID Passمن بطاقة  

 نفسك واآلخرين. 

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 

 

معدالت بشكل خاص  ال ، مع ارتفاع  زايد جميع األطفال في سن المدرسة في برايتون وهوف مرتفع ومت ل   صابة اإل   عدل م  

 أيًضا في جميع أنحاء البالد.   شهده في أطفال المرحلة االبتدائية. وهذا ما ن 

 

الحاجة  مع    ، االبتدائية والثانوية   في المراحل هذه المعدالت المرتفعة، نرى حاالت الغياب في السنوات األولى و ل   نسبة 

 وأولياء األمور للتوفيق بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بعد.   عاملين بالمدرسة إلى ال 

 

وإبقاء المدارس مفتوحة. للقيام بذلك، نحتاج إلى االستمرار في اتباع السلوكيات    الكل يريد إبقاء األطفال في المدرسة 

 الجيدة التي تعلمناها ونشجع األطفال واألصدقاء والعائلة على فعل الشيء نفسه. 

 

 ل العام. للوجه في األماكن المزدحمة والمغلقة وفي وسائل النق   قناع ال نزال نوصي البالغين واألطفال األكبر سًنا بارتداء  

 

المدرسة أو    بعيداً عن يجب علينا جميًعا أن نكون يقظين بشأن االختبار والعزل لوقف انتشار الفيروس، ويرجى البقاء 

 العمل إذا شعرت بتوعك. 

 

لقاح في المدرسة، فيمكنك حجز موعد  ال على    يتم حصولهم   ولم عاًما    15و   12إذا كان لديك أطفال تتراوح أعمارهم بين  

 . Churchill Squareبدون موعد مسبق في    المتاح كل يوم   مركز التطعيم أو اصطحابهم إلى  

 

 

 

 



 نصيحة أساسية للحفاظ على سالمتك أنت وعائلتك 

 

 في أسرع وقت ممكن.   الكورونا   على لقاحات   الحصول 

 

عاًما الحصول على جرعتهم األولى والثانية من خالل    15و   12يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   •  

موعد   أو يمكنك الذهاب      الحجز عبر اإلنترنت عن طريق    Churchill Squareالمدارس أو من    بدون 

 . مصاحباً لك شخص بالغ    هناك إذا كان  

 

  الحجز عبر اإلنترنت عن طريق    اللقاح عاًما أو أكثر الحصول على    16يمكن ألي شخص يبلغ من العمر   •  

 . المواقع المتاحة بدون موعد أو عن طريق   

 

لقاح  ال ألي شخص يحصل على    Churchill Squareمجاني لمدة ساعة واحدة في  سيارات  موقف    يتوفر  •  

 هناك.  

 

 مجموعات صغيرة. باآلخرين في  لقاء  واجعل ال   عدد األشخاص الذين تتواصل معهم عن قرب قلل من  

 

 بالخارج حيثما أمكن ذلك أو افتح نافذة. باآلخرين  التِق  

 

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

 

 الوجه في جميع األماكن المزدحمة أو المغلقة، بما في ذلك عندما تكون في وسائل النقل العام.   قناع استمر في ارتداء  

 

ب إلى أماكن مزدحمة أو  ا ذه ل تواصل اجتماعًيا أو ا ال اآلخرين، أو    ختلط قم بإجراء اختبارات التدفق الجانبي قبل أن ت 

س الثانوية في تقديم مجموعات االختبارات للطالب  ستستمر المدار   تتواصل مع أشخاص ال تقابلهم عادةً.   ن مغلقة أو حي 

أو الحصول على    طلب أدوات االختبار عبر اإلنترنت الستخدامها مرتين أسبوعياً، ويجب على أفراد األسرة اآلخرين  

. الرجاء اإلبالغ عن جميع النتائج حتى  Hove Town Hallأو    Jubileeمجموعات االختبار من الصيدليات أو مكتبة  

 لتأكيد االختبار اإليجابي.   PCRتتلقى أحدث اإلرشادات. لم تعد بحاجة إلى طلب اختبار  

 

 اآلخرين. األشخاص  خرى إلى  خطر نقل األمراض األ من  تقليل  ل ل   ، ابق في المنزل إذا شعرت بتوعك 

 

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

 

  . عند تلقى نتائج على الفور   فيجب عليك عزل نفسك   إيجابية،   PCRاو الـ  التدفق الجانبي  إذا كانت نتيجة االختبار  

 يجب القيام به بعد ذلك.   االجراء الذي حول    النصائح يتم إعطاؤك  وف  ، س االختبار 
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https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

