
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  

 

 2022  يناير   20
 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    2,594  (، كان لدينا يناير   19)بناًء على البيانات المنشورة في    يناير   14في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 

 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  38بنسبة  اقل  •  

   مواطن   100,000لكل    889.2• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    875.2لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على أ •  

 مواطن   100,000لكل    986.2إنجلترا الذي كان    من مستوى   قل أ •  

 

في إنجلترا سيتم رفعها وسنعود إلى   ( ب ) أعلنت الحكومة هذا األسبوع أن اإلجراءات التي تم وضعها في إطار الخطة  

 خطة الشتاء.   ( أ ) اإلرشادات الموضحة في الخطة  

 

 هذا يتضمن: 

ك لالتفاق  . تحدث إلى صاحب العمل الخاص ب مكن أ منك العمل من المنزل إذا    مطلوباً   يكون   ن : ل يناير   19اعتباًرا من  •  

 على ترتيبات العودة إلى مكان عملك. 

لوجه في  ا   قناع من الموظفين والتالميذ في المدارس الثانوية والكليات ارتداء  يكون مطلوباً : لن  يناير   20اعتباًرا من  • 

 الفصول الدراسية. 

 بالمدارس.   تجمع األماكن الداخلية وأماكن ال بما في ذلك    لوجه، ا   قناع منك ارتداء    اً ب و طل يكون م : لن  يناير   27اعتباًرا من  •  

  المناسبات   الخاصة بك في أماكن   NHS COVID Passإلى إظهار بطاقة    ذلك : لن تحتاج بعد  يناير   27اعتباًرا من    • 

 بموجب القانون.   العامة 

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 

 

في    فيروس الكورونا الصحيح، لكن مستوى اإلصابة ب المدينة في التحرك في االتجاه  اإلصابة ب حاالت    معدل   ستمر ي 

أصيب  قد  ال يزال مرتفًعا. تظهر البيانات الوطنية أن واحدًا من كل عشرين شخًصا في الجنوب الشرقي    المحلي   المجتمع 

 مستويات عالية من الحذر. أخذ  حاجة إلى  زلنا ب األسبوع الماضي، لذلك ال  خالل    فيروس الكورونا ب 

 

. ال يزال  رشادات الوقاية كاملة إل ال نهاية  يعتبر ال   ال   ( ب ) كر أن إعالن الحكومة عن رفع تدابير الخطة  من المهم أن نتذ 

وخدمات الرعاية    NHSالـ  الضغط على  من    التخفيف للحد من انتقال العدوى وحماية صحتنا و   ات التوجيه علينا االلتزام ب 

 االجتماعية. 

 

هذا يعني أننا بحاجة إلى االستمرار في فعل ما في وسعنا للحفاظ على سالمة بعضنا البعض. يرجى االستمرار في  

الوجه في األماكن المزدحمة والمغلقة، فتح النوافذ، غسل    قناع نتيجة إيجابية(، ارتداء  ال   إذا كانت االختبار )والعزل الذاتي  

 ، والحصول على اللقاحات. اليدين 

 

تظل سارية    Covid Pass  الـ   الوجه واستخدام   قناع المتعلقة بارتداء    ( ب ) ًضا أن نتذكر أن متطلبات الخطة  نحتاج أي 

 لمدة أسبوع آخر ويجب أن نواصل اتباعها. 

 



 الذاتي   ملخص ألحدث المتطلبات حول االختبار والعزل 

 

دد من التغييرات في األسبوعين  لم يتم اإلعالن عن أي تغييرات أخرى حول االختبار أو العزل، ولكن مع إدخال ع 

 : كالتالي   الماضيين، قد يكون من الصعب معرفة النصيحة التي يجب اتباعها. لقد لخصنا النقاط الرئيسية 

 

 أعراض أية  إذا كانت لديك    PCRالـ  اختبار    قُم بإجراء 

 

لديك أي   كانت  ل إذا  الفور و   لكورونا أعراض  نفسك على  فيجب عليك عزل  اختبار، حتى ولو كانت خفيفة،    حجز 

 .  PCR  الكورونا 

 

عندما تتلقى نتائجك،    . العزل الذاتي كما هو موصى به إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فستحتاج إلى البقاء في المنزل و 

 حول ما يجب القيام به بعد ذلك.   االرشادات يتم إعطاؤك  وف  س 

 

 دما ال تكون لديك أعراض اختبار التدفق الجانبي عن قُم بإجراء  

 

أن  أو    فيروس الكورونا يجب عليك إجراء اختبار التدفق الجانبي في األيام التي يكون من المرجح أن تصاب فيها ب 

 شره، قبل أن تقابل اآلخرين أو تتواصل مع اآلخرين أو تذهب إلى أماكن مزدحمة أو مغلقة. تن 

 

 أحدث النصائح. يرجى اإلبالغ عن جميع النتائج حتى تتلقى  

 

لتأكيد النتيجة ولكن إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فيجب عليك عزل نفسك على    PCRلم تعد بحاجة إلى طلب اختبار  

 الفور. 

 

، فستظل بحاجة   دفعة دعم االختبار والتتبع بعض االستثناءات، بما في ذلك إذا كنت ستتقدم للحصول على   يوجد هناك 

 . PCRإلى إجراء اختبار  

 

 اختبار التدفق الجانبي المجانية   مجموعة أين تحصل على  من  

 

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

Town Hall   .أو من الصيدليات المحلية 

 

 كيفية استخدام مجموعات اختبار التدفق الجانبي 

 

 تعتمد طريقة إجراء االختبار على مجموعة االختبار التي تستخدمها. 

 

كما يجب ان تقوم    ، لديك من قبل كانت  التي    مجموعة التي لديك ألنها قد تكون مختلفة عن ال   مجموعة يرجى التحقق من ال 

 االختبار. إجراء  قراءة التعليمات قبل  ب 

 

مشاهدة مقطع فيديو يوضح لك كيفية استخدام مجموعات  مما يجب عليك فعله، فيمكنك    اً إذا كنت ال تزال غير متأكد 

 .     االختبار المختلفة 

 

 .   عنية حجز اختبار خاضع لإلشراف في الصيدليات الم إذا لم تكن واثًقا من إجراء االختبار بنفسك، يمكنك أيًضا  
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 ايجابية   PCRالـ  ذاتيًا إذا كانت نتيجة اختبار التدفق الجانبي أو  نفسك  اعزل  

 

  الـ   التدفق الجانبي أو اختبار اختبار  في    فيروس الكورونا إيجابية ل يجب على أي شخص تظهر عليه أعراض أو نتائج  

PCR   .أن يعزل نفسه على الفور 

 

أيام بعد اليوم الذي بدأت فيه األعراض    5من  LFD، يمكنك إجراء اختبار مرتفعة درجة حرارة من   تعاني إذا لم تكن 

آخر في اليوم التالي. إذا كانت كلتا    LFDواختبار    )أو اليوم الذي تم فيه إجراء االختبار إذا لم تكن لديك أعراض(، 

 عزل الذاتي بعد نتيجة االختبار السلبية الثانية. ال نتيجتي االختبار سلبية، ولم تكن لديك درجة حرارة عالية، فيمكنك إنهاء  

 

 بعد إجراء كل اختبار.     LFDاإلبالغ عن نتائج اختبار  يرجى  

 

ساعة   24قبل اليوم الخامس، وإذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، فيرجى االنتظار لمدة  LFDإجراء اختبار  عدم يجب 

 . مرة اخرى ختبار  اال قبل إجراء  

 

يفصل    LFDأيام كاملة ألولئك الذين لم تظهر عليهم نتائج سلبية من اختبارين من اختبارات    10الذاتي  تظل فترة العزل  

 بينهما يوم واحد. 

 

مع األشخاص خارج أسرتك،    عن قرب أيام كاملة، يُنصح بشدة بالحد من االتصال    10إذا أنهيت فترة العزل الذاتي قبل  

من    قم بممارسة عملك .  العدوى   فرصة انتشار من  تقليل  ل يئة التهوية، ل خاصة في األماكن المزدحمة أو المغلقة أو س 

 . مزمن المنزل إذا أمكنك وقلل من االتصال بأي شخص معرض لخطر اإلصابة بمرض  

 

التعليم أو أماكن رعاية    تواجدون في اماكن تنطبق إرشادات العزل هذه أيًضا على األطفال والشباب الذين عادةً ما ي 

 األطفال. 
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