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حالة جديدة مؤكدة لعدوى    3558  (، كان لدينا فبراير   2)بناًء على البيانات المنشورة في    يناير   28في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 

 

 هذا يعني: 

   الماضية السبعة أيام    في ٪  18.7بنسبة    على ا •  

   مواطن   100,000لكل    1219.6• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    1289.2لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   قل أ •  

 مواطن   100,000لكل    1082.6إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 

 

للحد من خطر  ال يزال عدد الحاالت اإليجابية مرتفًعا في المدينة، لذلك نحتاج إلى االستمرار في اتخاذ اإلجراءات  

 آلخرين. ل نفسنا و أل   االصابة 

 

، لذلك إذا  الحاجة الى تلقي العالج بالمشفى نحن نعلم أن التطعيمات تحدث فرًقا حقيقًيا في منع األمراض الخطيرة أو  

 . في اسرع وقت   ، فيرجى الحصول عليه الكورونا اح  ق ل كنت مستحًقا ل 

 

 ال يزال االختبار والعزل ضروريين للعثور على العدوى ووقف انتشارها.  

 

يرجى التأكد من إجراء اختبار التدفق الجانبي في المنزل الستخدامه والعزل الذاتي إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية أو  

 أعراض. أية  ظهرت عليك  

 

مثل التجمع في    نسبة انتشار العدوى عالية كون فيها  ت في المواقف التي    من خطر االصابة تقليل  ال يجب أن نستمر في  

االماكن التي ال    و أ   حاملين للعدوى جد المزيد من األشخاص الذين قد يكونون  ا و ت المغلقة، حيث ي األماكن المزدحمة و 

 . بدرجة كافية   الهواء النقي   يتوفر فيها 

 

 . ن يدي ال وفتح النوافذ وغسل  الكافية،  مساحة  ال   خرين الوجه وإعطاء اال   قنعة يرجى االستمرار في ارتداء أ 

 

بالنسبة لبعض الناس. مع إزالة القيود في العديد من األماكن، يشعر الناس بالتوتر من  هذا أيًضا وقت غير مؤكد حًقا  

 الخروج. 

 

 إن اتباع اإلرشادات ال يتعلق فقط بالحفاظ على سالمتك، ولكن أيًضا مساعدة اآلخرين على الشعور باألمان. 

 

 نصيحة أساسية للحفاظ على سالمتك وسالمة اآلخرين 

 

 



 

 

 

 في أقرب وقت ممكن حتى تحصل على أفضل حماية ضد الفيروس.   الكورونا   على لقاحات بالحصول  قُم  

 

 . مسبق   واقع المتاحة بدون موعد أحد الم زيارة  أو قم ب     عبر اإلنترنت موعد  حجز  قُم ب +:  16•  

  نت الحجز عبر اإلنتر عن طريق   Churchill Square: احصل على اللقاحات من خالل المدارس، أو من 15- 12• 

 عاًما.   16. يجب على اآلباء أو مقدمي الرعاية الحضور مع أي شخص أقل من  واقع المتاحة بدون موعد مسبق أو الم 

 

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

 

 بالخارج حيثما أمكن ذلك أو افتح نافذة. باآلخرين  التِق  

 

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

 

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

 

عن  قُم باإلبالغ    قم بإجراء اختبارات التدفق الجانبي قبل مقابلة اآلخرين أو الذهاب إلى األماكن المزدحمة أو المغلقة. 

من    الحصول عليها أو      طلب االختبارات عبر اإلنترنت إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية. يمكنك    عزل نفسك نتائجك و 

 أو العديد من الصيدليات.   Hove Town Hallأو    Jubileeمكتبة  

 

 اآلخرين. األشخاص  خطر نقل األمراض األخرى إلى  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  

 

واتباع أحدث قواعد العزل    البقاء في المنزل فيجب عليك    إيجابية،   PCRالتدفق الجانبي او الـ  إذا كانت نتيجة االختبار  

 لك. يجب القيام به بعد ذ   االجراء الذي حول    النصائح يتم إعطاؤك  وف  ، س ر االختبا   . عند تلقى نتائج     الذاتي 

 

أيام كاملة من العزل واختبارين سلبيين الختبار التدفق    5في اليوم السادس من العزل بعد    فترة العزل الذاتي يمكنك إنهاء  

أيام كاملة لمن لم تظهر عليهم نتائج سلبية من اختبارين    10الجانبي السريع في أيام متتالية. تظل فترة العزل الذاتي  

 منفصلين. مدار يومين    على اؤهما  سريعين للتدفق الجانبي تم إجر 

 

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

 .   أيام   7يجب إجراء اختبارات التدفق الجانبي اليومي لمدة    ، أشهر   6سنة و   18الكامل أو أقل من  ب التطعيم  تلقيت  •  

  PCRت نتيجة اختبار الـ  أيام حتى إذا كان   10لمدة      ذاتي ال   العزل و   PCRالـ  اختبار    قُم بإجراء   بالكامل،   ك لم يتم تلقيح •  

 . ة سلبي 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

