
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 
 

 2020نوفمبر  3
 

في برايتون   للكورونا حالة مؤكدة    174ديسمبر( ، كان لدينا    2البيانات المنشورة في    الى  استنادا  نوفمبر )  27حتى  واأليام السبعة    خالل

 وهوف. 

 

 :يعنيهذا 

 ماضي مقيم عن األسبوع الشخص  100،000٪ لكل 32انخفاض بنسبة  •

 مقيم 100،000لكل  59.8المعدل األسبوعي للحاالت الجديدة  يمثل •

 100،000لكل  140.1والجنوب الشرقي  100،000لكل  157.6أقل من معدل إنجلترا الذي كان  •

 

 اين توجد حاالت اإلصابة؟ 
 

ا بنسبة   الكوروناي األسبوع الماضي، تراجعت حاالت اإلصابة المؤكدة بف بين جميع الفئات العمرية في المدينة. ويشمل ذلك انخفاض 

ا فأكثر. 60٪ في عدد الحاالت الجديدة بين الفئة العمرية 49  عام 

 

 وس في المدينة. في إبطاء انتشار الفير تساعدقد لمدة أربعة أسابيع  فترة الحظرتظهر البيانات أن 

 

 بالنسبة للمدينة؟ ماذا يعني هذا 
 

 وبين األسر. االفراداالختالط بين  الحد منمعدل اإلصابة بسبب في انخفاض ب الحظرهوف من حالة ورجت برايتون لقد خ

 

 :من الحظر 2لمستوى الحكومة لحققناه، يجب علينا جميع ا اآلن اتباع إرشادات قد للحفاظ على ما 

 

، سواء  مغلقالدعم الخاص بك في أي مكان    محيط أو ليس في  في نفس المنزل  مع أي شخص ال تعيش معه    جتمعيجب أال ت •

 في المنزل أو في مكان عام 

وهذا ما يسمى    -لق، بما في ذلك في حديقة أو مكان عام  أشخاص في الهواء الط  6مع مجموعة من أكثر من    جتمعيجب أال ت •

 " 6 الـ "قاعدة

 Secure-COVID كوروناالمن فيروس مع اتخاذ االحتياطات يمكن للشركات وأماكن العمل االستمرار في العمل  •

 :مراعاة التالي  يتعين على شركات الضيافة التي تبيع الطعام أو الشراب لالستهالك في أماكن عملها •

 التي تبيع الكحول فقط  واقعتقديم خدمة المائدة في الم -

 الرئيسية وجبات الكحول إال مع ال يمكن تقديم ال -

ا 5ومساء   11بين الساعة  تم االغالقي -  صباح 

 

 :االلتزام بالتالي في المدينةاألشخاص المقيمين معدل انتقال الفيروس، نطلب من جميع  الحد منلالستمرار في وباإلضافة إلى ذلك، 

ا في "اليدين، والوجه، و •  األشخاص الذين ال تعيش معهم  االقتراب من" عندما تكون خارج منزلك وتجنب تباعدالفكر دائم 

  Covid related symptomsالكورونا  إذا كنت تعاني من أي أعراض مرتبطة ب  apply for a test  ختباراالتقدم إلجراء   •

 على الفور مع أسرتك  isolate-self واعزل نفسك -حتى لو كانت خفيفة جد ا  -

 االتصال بكتم في حالة  NHS Test and Trace التواصل مع •

 

 المحلي. التابع للمجلس  Community Hub إذا كنت بحاجة الى عزل نفسك، يمكنك الحصول على الدعم والمشورة من

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/request-help-yourself-or-someone-else

