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حالة جديدة مؤكدة لعدوى    2537  (، كان لدينا ابريل   1)بناًء على البيانات المنشورة في    مارس   27في األيام السبعة حتى  

 .  الكورونا في برايتون وهوف 
 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  8.9بنسبة    قل ا •  

   مواطن   100,000لكل    869.6• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    998لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   قل أ •  

 مواطن   100,000لكل    860.6إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  
 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 
 

الوباء على    تركه إلى االعتراف باألثر الذي    بحاجة ، فإننا  فيروس الكورونا   يش مع ا ع ت الخطوات التالية نحو ال   نتخذ   بينما 

 . جميعاً   حياتنا 
 

شكر كل شخص  كما ن على مدار العامين الماضيين،    في امان األشخاص  الجميع الذين عملوا بال كلل إلبقاء    نقدر يجب أن  

 بها. او يعمل  الحكومية وتغيير الطريقة التي يعيش    قام بااللتزام بالتعليمات ،  قام بإجراء االختبار ،  قد تلقى اللقاح 
 

 . فيروس الكورونا   من المهم أن نتذكر اآلن أن هذه ليست نهاية 
 

التطعيم والعالجات   أننا رأينا معدالت عالية من الحاالت اإليجابية في األسابيع األخيرة، فإن نجاح  على الرغم من 

 . الكورونا   س يعني أن لدينا حماية أقوى ضد المضادة للفيروسات، إلى جانب فهم أكبر للفيرو 
 

تبقى اللقاحات أفضل دفاع ضد الفيروس. من خالل الحصول على جميع اللقاحات المؤهلة لك، يمكنك زيادة الحماية  

 ألصدقاء والعائلة وأولئك األكثر عرضة للخطر. الى ا   قل العدوى في تقليل فرص ن   ك الخاصة بك، والمساعدة بدور 
 

مجاني  ال ختبار  اال   م توفير ت ي س .  األشخاص األكثر عرضة للخطر الختبار على  ا ى األمام، سيتم تركيز  نتحرك إل   بينما 

 . مقدمي الرعاية و   NHSوبعض موظفي    ة خطير ال ض  ا مر لل   األكثر عرضة بما في ذلك األشخاص    فئات معينة ل 
 

في أيدينا التخاذ قرارات معقولة لحماية    إال ان األمر ال زال معظم االختبارات،  تقليل  القيود تتم اآلن إزالتها و في حين أن  

 ، وخاصة أولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر. ولكن التفكير في اآلخرين وحماية من حولنا أيضاً   ، أنفسنا ليس فقط  
 

 نفسك ومن حولك   اية حم قُم ب 
 

 : فيروس الكورونا   العدوى ومساعدتنا على العيش بأمان مع انتشار  خطر  من  تقليل  ل يرجى لعب دورك ل 

 

 . الكورونا بالكامل حتى يكون لديك أفضل حماية ممكنة ضد    تلقي التطعيمات تأكد من   •

 خارج ال   في في الداخل أو    تجتمع باآلخرين   ت الهواء النقي إذا كن من دخول    تأكد  •

 المزدحمة أو المغلقة مع ارتفاع معدالت العدوى.   ماكن وجه في اال قناع ال االستمرار في ارتداء   •

 . باستمرار نف عند السعال والعطس وكذلك غسل اليدين  األ فم و ال   ة ال تنس أساسيات النظافة الجيدة مثل تغطي  •

أي أمراض    نقل خطر  من لتقليل  ل  تشعر بأنك لست على ما يرام البقاء في المنزل إذا كنت   حاول إذا استطعت،   •

 لآلخرين. 

 . بالكورونا تم التأكد من اصابتك  اآلخرين قدر اإلمكان إذا كان لديك أعراض أو  االلتقاء ب احرص على تجنب   •
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