
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  
 

 2022  فبراير   17
 

حالة جديدة مؤكدة    2,594  (، كان لدينا فبراير   16)بناًء على البيانات المنشورة في    فبراير   11في األيام السبعة حتى  

 .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
 

 هذا يعني: 

   الماضية السبعة أيام    في ٪  23.6بنسبة    قل ا •  

   مواطن   100,000لكل    889.2• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    773.2لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على أ •  

 مواطن   100,000لكل    594.1إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  
 

 ة بعضنا البعض سالم و   ة صح للحفاظ على  اتباعها  التي يجب    ساسية ال نصيحة  ال 
 

في أقرب وقت ممكن حتى تحصل على أفضل    الكورونا   على لقاحات بالحصول  قُم  لقاح الكورونا بعد؟  لم تحصل على  

 حماية ضد الفيروس. 
 

 .   مسبق   واقع المتاحة بدون موعد أحد الم أو قم بزيارة      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 

 

  عزل ل نتائج وا ال غ عن  بال اإل اآلخرين أو الخروج إلى أماكن مزدحمة أو مغلقة؟ قم بإجراء اختبارات التدفق الجانبي، و لقاء  

أو    Jubileeمن مكتبة    الحصول عليه أو    طلب االختبار عبر اإلنترنت إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية. يمكنك    الذاتي 

Hove Town Hall   .أو العديد من الصيدليات 

 

 أو حيث الهواء النقي محدود.   المزدحمة قلل من فرصتك في التقاط الفيروس أو نشره في األماكن  

 

 . لدخول الهواء النقي   بالخارج حيثما أمكن ذلك أو افتح نافذة باآلخرين  التِق   •

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

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

 

 اآلخرين. األشخاص  لى  خطر نقل األمراض األخرى إ من  تقليل  ل ل   ، ابق في المنزل هل تشعر بتوعك؟  
 

 .   PCR  الـ وإجراء اختبار  يجب عليك عزل نفسك على الفور    هل تعاني من اعراض الكورونا؟ 

 

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

 يجب القيام به بعد ذلك.   االجراء الذي حول    النصائح عطاؤك  يتم إ وف  ، س ر االختبا   ئج . عند تلقى نتا الذاتي 

 

 : 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 
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