
 عن حاالت الكورونا   هيئة الصحة العامة بيان من  
 

 2022  مارس   24
 

حالة جديدة مؤكدة    2795  (، كان لدينا مارس   23)بناًء على البيانات المنشورة في    مارس   18في األيام السبعة حتى  

 .  لعدوى الكورونا في برايتون وهوف 
 

 هذا يعني: 

   السبعة أيام الماضية   في ٪  20.5بنسبة    على ا •  

   مواطن   100,000لكل    958.1• ما يعادل معدل أسبوعي  

 مواطن   100,000لكل    1040.1لجنوب الشرقي والذي كان  ا   من   قل أ •  

 مواطن   100,000لكل    820.6إنجلترا الذي كان    من مستوى   على أ •  
 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف 
 

 األسبوع. هذا  متزايدة  في المدينة مرتفعة و اإلصابة  ال تزال حاالت  
 

في جميع أنحاء البالد حالًيا مستويات عالية من االحتياجات وتظل جميع الخدمات محلًيا مشغولة حًقا.    NHS  الـ   شهد ي 

، وموظفي  يعانون من الكورونا يؤثر على األشخاص الذين يأتون إلى المستشفى و   الكورونا ال يزال االرتفاع في حاالت  

 في مستشفياتنا. واألماكن المتاحة  الصحة والرعاية، مما يزيد الضغط على الموظفين  
 

 غياب. شركات من خالل المرض وال ال مدارس و ال   على أيًضا  المصابة  الحاالت  العدد الكبير في  ؤثر  ي 
 

 وانتشاره.   رونا الكو فيروس  فرص اإلصابة ب من  لتقليل  والتصرف بعقالنية ل   االحتياطات المطلوبة يرجى اتخاذ  
 

  دعم ي أيًضا    ه إن االستمرار في اتباع نصائح الصحة العامة لن يساعد فقط في حماية عائالتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا، ولكن 

 . جهات العمل والمدارس و   NHS  الـ 
 

 نفسك ومن حولك   اية حم قُم ب 
 

 احصل على اللقاح 
 

  وأصدقائك من المرض. إذا لم تكن قد حصلت على جميع لقاحات اللقاحات هي أفضل طريقة لحمايتك أنت وعائلتك  

لقاح في برايتون وهوف. المواقع متاحة في جميع  ال حتى اآلن، فلم يفت األوان بعد، من السهل الحصول على    الكورونا 

 نتظار. ا   يوجد أنحاء المدينة وال  
 

التطعيم والتحدث إلى    موقع إذا لم تكن متأكدًا من الحصول على اللقاح أو إذا كانت لديك أسئلة، فيمكنك الذهاب إلى  

معرفة    سوف تتمكن من اليوم، ولكن  نفس ذات  شخص ما حول ذلك. لن يكون هناك ضغط للحصول على اللقاح في  

 . من المعلومات   المزيد 
 

 التطعيم   الوصول الى موقع مساعدة في  ال إذا كنت بحاجة إلى    تتوفر خدمة نقل مجانية 

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

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

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

 الحضور. 

   لمزيد من المعلومات ل :  11- 5 •

ن. يرجى االنتظار للحصول على  باألشخاص المؤهلي   NHS  يتم االتصال عن طريق الـ + معزز ربيعي: س 75 •

     مزيد من المعلومات لل دعوتك،  

 قُم بالسماح بدخول الهواء النقي 
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باالخرين  في المناطق سيئة التهوية، يمكن أن يتراكم أي فيروس في الهواء. يقلل السماح للهواء النقي إذا كنت ستلتقي 

 . الكورونا   فيروس   بالداخل أو بالخارج من فرصة انتشار 
 

 لوجه قناع ا ضع في اعتبارك ارتداء  
 

لوجه في األماكن المزدحمة أو المغلقة، خاصةً  قناع ا بينما ال تزال معدالت اإلصابة مرتفعة، ضع في اعتبارك ارتداء  

 إذا كان لديك أي أعراض.   ويرجى مراعاة ذلك بشكل اكثر اهمية مع أشخاص ال تقابلهم عادةً.    تتعامل عندما  
 

العام    طبيب بما في ذلك المستشفيات وعيادات ال     الوجه مطلوبة أيًضا في العديد من أماكن الرعاية الصحية   اقنعة كما أن  

 والصيدليات، وكذلك كل من يزور دور الرعاية أو يعمل فيها. 
 

 البقاء في المنزل إذا كنت مريًضا   احرص على 
 

أو أي أمراض أخرى إذا كنت مصاًبا هي البقاء في المنزل وتجنب    فيروس الكورونا   علية لتجنب انتقال ا الطريقة األكثر ف 

 باآلخرين.   لتقاء اال 
 

 قُم بإجراء االختبار إذا كان لديك أي من اعراض الكورونا 
 

 مارس، لذا يرجى استخدامه. شهر  االختبار المجاني متاح حتى نهاية  
 

  وحجز اختبار باآلخرين    االلتقاء ، فيجب عليك البقاء في المنزل، وتجنب    الكورونا أي أعراض لفيروس  إذا كان لديك  

    PCR  لـ ا 
 

  مقابلة ليك البقاء في المنزل، وتجنب  إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، لم تعد ملزًما قانوًنا بالعزل الذاتي ولكن يجب ع 

 .   وجهات االتصال بهم   الكورونا ألشخاص المصابين ب الخاصة با اإلرشادات  خرين واتبع  اآل شخاص  األ 
 

   اغسل يديك بانتظام 
 

  20استمر في حماية نفسك واآلخرين عن طريق تغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس وغسل يديك بانتظام لمدة  

 انتشار أي فيروسات. ثانية أو أكثر للحد من  
 

 صعب في تقديم أفضل خدمة ممكنة في هذا الوقت ال   NHS  الـ   العب دورك لمساعدة 
 

 استخدم الخدمات المناسبة الحتياجاتك في الوقت المناسب  •

 خدمات الطوارئ إلنقاذ األرواح على  ظ  ا حف ال  •

 فراد تحلى بالصبر مع موظفينا، فهم يحاولون الحفاظ على سالمة اال  •

 كمامة في المستشفى وأماكن الرعاية الصحية ال   اء ارتد قم ب  •

 ذا كان بإمكانك ذلك إ   إجراء اختبار التدفق الجانبي قبل الذهاب إلى مركز الرعاية الصحية قم ب  •

 واإلنفلونزا   الكورونا   لحماية نفسك من   اللقاح احصل على   •
 

 استخدام الخدمات بالطريقة األنسب. ، ولكن يرجى  الشكوى اذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية من فضلك ال تتأخر في  
 

 اتصل بطبيبك العام كالمعتاد إذا كانت لديك مشكلة صحية ملحة أو مستمرة أو مقلقة  •

 للحصول على المساعدة والمشورة الطبية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع   111اتصل بالرقم   •

 في الحاالت المستعجلة لعالج العاجل  ل المحلية  مراكز  ال استخدام الصيدليات و  •
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