
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  
 

 2022  مارس   8
 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى    1346  (، كان لدينا مارس   3)بناًء على البيانات المنشورة في    فبراير   26في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 
 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  27.5بنسبة    قل ا •  

   مواطن   100,000لكل    461.4• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    395لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   على أ •  

 مواطن   100,000لكل    306.8إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 

 

الحاالت اإليجابية في المدينة في االنخفاض مرة أخرى خالل األسبوع الماضي. في حين أن هذه أخبار    معدل   استمر 

 . في االنتشار ال يزال    فيروس الكورونا   يجب أن نتذكر أن إال انه  جيدة،  

 

يمكننا    مهمة ، يجب أال نفكر في أنفسنا فقط، ولكن أيًضا في اآلخرين. هناك قرارات    إزالة القيود القانونية المتبقية مع  

 وانتشاره.   الكورونا جميًعا اتخاذها لتقليل مخاطر اإلصابة بفيروس  

 

صحة العامة أمًرا مهًما لحماية عائالتنا ومجتمعاتنا، وخاصة أولئك المعرضين لخطر  يعد االستمرار في اتباع نصائح ال 

 اإلصابة بأمراض خطيرة. 

 

 لحماية نفسك ومن حولك   القيام به ما يجب عليك  

 

 قُم بالحصول على اللقاح 

 

  الكورونا   أًيا من لقاحات اللقاحات هي أفضل طريقة لحمايتك أنت وعائلتك وأصدقائك من المرض. إذا لم تكن قد تلقيت  

  المنشطة جرعة  ال جرعتك األولى والثانية، فمن المهم أن تحصل على    تلقيت حتى اآلن، فلم يفت األوان بعد. وإذا كنت قد  

 أفضل حماية ممكنة.   تتوفر لك حتى  

 

 . بق س م     واقع المتاحة بدون موع أحد الم أو قم بزيارة     عبر اإلنترنت موعد  حجز  م ب ق  +:  16 •

الحجز عبر  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   اإلنترنت 

   من المعلومات   مزيد لل :  11- 5 •

 

   النقي   قُم بالسماح بدخول الهواء 

 

اآلخرين  ب لهواء النقي إذا كنت ستلتقي  بدخول ا في المناطق سيئة التهوية، يمكن أن يتراكم أي فيروس في الهواء. السماح  

 . فيروس الكورونا   من فرصة انتشار سوف يقلل  الداخل أو بالخارج  ب 

 

 

 

https://www.gov.uk/coronavirus
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.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/


 

   لوجه قناع ا ضع في اعتبارك ارتداء  

 

الوجه في األماكن المزدحمة أو المغلقة،    قناع في حين أن معدالت اإلصابة ال تزال مرتفعة، ضع في اعتبارك ارتداء  

أكثر أهمية إذا كان لديك أي أعراض تشبه أعراض    ويعتبر هذا االجراء مع أشخاص ال تقابلهم عادةً.    تتقابل خاصةً عندما  

 األنفلونزا 

 

   إذا كانت لديك أعراض   الكورونا   قم بإجراء اختبار و     مريًضا حاول البقاء في المنزل إذا كنت  

 

أو أي أمراض    فيروس الكورونا   يعد البقاء في المنزل وتجنب االتصال باآلخرين الطريقة األكثر فاعلية لتجنب انتقال 

 أخرى إذا كنت مصاًبا. 

 

أي  إذا كان لديك    PCR  حجز اختبار سيظل االختبار المجاني متاًحا حتى نهاية شهر مارس، وال يزال يتعين عليك  

 . عدوى الكورونا أعراض ل 

 

مطالبين قانوًنا بالعزل الذاتي ولكن يجب عليهم البقاء في المنزل    فيروس الكورونا لم يعد األشخاص الذين ثبتت إصابتهم ب 

وجهات    فيروس الكورونا األشخاص المصابين ب الخاصة ب رشادات  اإل خرين واتباع  اآل شخاص  األ وتجنب االتصال ب 

 . االتصال بهم 

 

   اغسل يديك بانتظام 

 

  20وغسل يديك بانتظام لمدة    ، العطس استمر في حماية نفسك واآلخرين من خالل تغطية أنفك وفمك عند السعال أو  

 . فيروس الكورونا   ثانية أو أكثر للحد من انتشار 
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