
 بيان أسبوعي من هيئة الصحة العامة بناًء على حاالت الكورونا 

 

 2021ابريل    22

 

حالة جديدة مؤكدة لعدوى   39ابريل(، كان لدينا    20ابريل )بناء على البيانات المنشورة في   16في األيام السبعة حتى 

 الكورونا في برايتون وهوف. هذا يعني: 

   

 ٪ عن األسبوع السابق 17• انخفاض بنسبة  

 

 مواطن   100,000لكل    13.4• ما يعادل معدالً أسبوعياً  

 

 100,000لكل    17.1• أقل من المعدل في الجنوب الشرقي، الذي كان  

 

 100,000ل  لك   24.8• اقل من المعدل في إنجلترا، الذي كان  

 

 ماذا يعني هذا لبرايتون وهوف؟ 

 

ما يقرب  نمثل  في مدينتنا أقل من األسبوع السابق. نحن اآلن    Covid-19عدوى  مرة أخرى، تعد المعدالت المؤكدة ل 

 من نصف معدل إنجلترا ككل. 

 

 في حذرنا.   التراخي مع سير األمور على ما يرام بعد فترة طويلة من العمل الجاد والتضحية، قد يكون من المغري  

 

خطوات للخروج من اإلغالق، ال يمكننا تحمل   4من  ة للبقاء على المسار الصحيح مع خارطة طريق الحكومة المكون 

 ء من البالد. في أجزا   Covid-19. خاصة مع وجود أنواع جديدة من  التراخي 

 

 ، فاألمر لم ينته بعد، وحافظوا على سالمة بعضكم البعض. كم حافظوا على سالمت 

 

في خفض معدالت    والهواء النقي"   تباعد االجتماعي "اليدين والوجه وال المتمثلة في    إجراءات الوقاية . ساعدت  1

االجراءات اإلصابة.   بهذه  السيطرة.    االلتزام  الفيروس تحت  مساحة    Covid  فيروس   يمنح وف  س   والتراخي سيبقي 

 لالنتشار مرة أخرى. 

 

أصبح اآلن إجراء االختبارات الذاتية مجاًنا أو الحصول  . االختبار الروتيني الخالي من األعراض اعتد على إجراء .  2

حتى عندما يتم تطعيم الناس، نحتاج إلى إجراء االختبار بشكل متكرر    . عليها في المنزل أمًرا سريًعا وسهالً وبسيًطا 

 . انتشار الفيروس   التحكم في للتأكد من  

 

المتاحة اآلن في عدة مواقع  . هناك الكثير من جرعات اللقاح  بموعدك   لتزم وا   خذ موعد للحصول على اللقاح قم بأ .  3

نقلة التي تزور المجتمعات في جميع أنحاء المدينة لتوفير بديل  ، بما في ذلك خدمة التطعيم المت   في جميع أنحاء المدينة 

عندما تلقيت دعوتك    لتطعيم ل   موعد   اخذ عاًما ولم تتمكن من    45لمراكز التطعيم الرئيسية. إذا كان عمرك يزيد عن  

موعدك األول أو الثاني، فيرجى اإللغاء  االلتزام ب   يكن باستطاعتك لم يفت األوان على القيام بذلك اآلن. إذا لم  أنه  ، ف األولى 

آخر من أخذ مكانك  يتمكن شخص  آخر، حتى  الموعد   وحجز موعد  يمكن  ويستفيد من  الثاني أخذ  . ال  قبل    ة الجرعة 

 اللقاح الثاني. تلقي  تتطلب التطعيم الكامل، فيجب عليك الترتيب لها بعد    للذهاب في عطلة إذا كنت تخطط    ، ، لذلك موعدها 
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