
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  
 

 2022  مارس   10
 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    1516  (، كان لدينا مارس   10)بناًء على البيانات المنشورة في    مارس   5في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 
 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  12.6بنسبة    على ا •  

   مواطن   100,000لكل    519.6• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    478.4لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على أ •  

 مواطن   100,000لكل    369.7إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 

 

  ال يزال  فيروس الكورونا  الماضي. هذا تذكير لنا جميًعا بأن لقد شهدنا زيادة في عدد الحاالت اإليجابية خالل األسبوع  

 في مجتمعنا وعلينا أن نفعل ما في وسعنا لوقف أي انتشار إضافي.   متواجداً 

 

يتضمن ذلك االستمرار في االختبار أثناء توفره وتجنب االتصال باآلخرين إذا شعرت بتوعك أو كانت نتيجة االختبار  

 . عن قرب بشخص مصاب إيجابية أو كنت على اتصال  

 

ال سيما أولئك المعرضين لخطر    - يرجى التفكير في اآلخرين واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية عائالتنا ومجتمعاتنا  

 . المزمنة   مراض أل با اإلصابة  

 

 ، فماذا أفعل اآلن؟ فيروس الكورونا لقد ثبتت إصابتي ب 

 

   kgov.uواتبع اإلرشادات الموجودة على ابق في المنزل، وتجنب االتصال باآلخرين  

 

 ل الخيارات المتاحة لك. العمل خالل تلك الفترة. تحدث إلى صاحب العمل حو   الذهاب الى عدم  عليك  يجب   •

 تجنب دعوة أي شخص إلى منزلك وإلغاء المواعيد الطبية أو مواعيد طبيب األسنان الروتينية.  •

 أخبر األشخاص الذين قابلتهم مؤخًرا عن نتيجة اختبارك اإليجابية حتى يتمكنوا من اتباع اإلرشادات الصحيحة.  •

لوجه، وابَق بعيدًا عن اآلخرين بمسافة  داء قناع ا يرجى الحرص على ارت إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل،   •

 . الكورونا   مترين على األقل، وتجنب االتصال باألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس 

 

 ، فماذا أفعل اآلن؟ الكورونا   أعاني من أعراض 

و  باآلخرين  االتصال  وتجنب  المنزل،  في  ب ابق  اختبار  قم  إيجابية،  PCRالـ  طلب  االختبار  نتيجة  كانت  إذا  فاتبع  . 

   gov.uk  اإلرشادات الموجودة على 

 

 العمل خالل تلك الفترة. تحدث إلى صاحب العمل حول الخيارات المتاحة لك.   الذهاب الى عدم  عليك  يجب   •

 تجنب دعوة أي شخص إلى منزلك وإلغاء المواعيد الطبية أو مواعيد طبيب األسنان الروتينية.  •

لوجه، وابَق بعيدًا عن اآلخرين بمسافة  يرجى الحرص على ارتداء قناع ا إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل،   •

 . الكورونا مترين على األقل، وتجنب االتصال باألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس  

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts


 

 

 ، فماذا أفعل اآلن؟ بمنزله   الليل   قمت بقضاء أو    الكورونا   مع شخص مصاب بفيروس في منزل واحد  أعيش  

 

   وجهات االتصال الخاصة بهم   فيروس الكورونا المصابين ب األشخاص  الخاصة ب رشادات  اإل اتبع  

 ك. حاول العمل من المنزل إذا أمكنك ذل  •

 . س الكورونا فيرو إذا أصيبوا ب   للتدهور الصحي جنب االتصال باألشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة  ت  •

 

 وانتشاره   الكورونا   قلل من خطر اإلصابة بفيروس 

 

 هناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لحماية نفسك ومن حولك: 

 

 فيروس الكورونا   حتى تحصل على أفضل حماية ضد   قُم بالحصول على اللقاح  •

 

 واقع المتاحة بدون موعد  أحد الم أو قم بزيارة     عبر اإلنترنت موعد  حجز  م ب ق  +:  16 * 

 .   مسبق  

الحجز  عن طريق    Churchill Square: احصل على اللقاحات من خالل المدارس، أو من  15- 21 * 

 . يجب على اآلباء أو مقدمي الرعاية الحضور. واقع المتاحة بدون موعد مسبق أو الم     عبر اإلنترنت 

   للمزيد من المعلومات :  11- 5 * 

 

   . يفضل االلتقاء بالخارج أو    ، الداخل باآلخرين ب إذا كنت ستلتقي    قُم بالسماح بدخول الهواء النقي  •

مع أشخاص ال    تتقابل في األماكن المزدحمة أو المغلقة، خاصةً عندما    لوجه قناع ا ضع في اعتبارك ارتداء   •

 تقابلهم عادةً.  

 . لآلخرين أمراض  عدوى او  أي    لتجنب انتقال حاول البقاء في المنزل إذا كنت مريًضا   •

 . ات فيروس ال   للحد من انتشار   السعال أو العطس تغطية أنفك وفمك عند  وقم ب   اغسل يديك بانتظام  •
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