
 

Cotygodniowe oświadczenie zespołu ds. zdrowia 
publicznego w oparciu o przypadki Covid-19 

Aktualizacja czwartek 26 listopada 

Rząd ogłosił, że po zakończeniu drugiego lockdownu o północy w środę 2 

grudnia, Brighton i Hove znajdą się na poziomie 2 (Tier 2). 

Potwierdzone nowe przypadki Covid-19 w Brighton i Hove 

W ciągu siedmiu dni do 20 listopada (na podstawie danych 

opublikowanych 25 listopada), na terenie Brighton i Hove odnotowaliśmy 

264 potwierdzone nowe przypadki COVID-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 50% spadek w porównaniu do okresu poprzednich 7 

dni 

• wskaźnik przypadków wynosi 90,8 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 218,4 na 

100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla południowo-wschodniej Anglii, 

który wynosi 162,3 na 100.000 mieszkańców 

Co oznaczają te dane 

Na podstawie danych dostarczonych przez Public Health England, 

wskaźniki przypadków Covid-19 spadły w Brighton & Hove w ciągu 

ostatniego tygodnia.  

Zauważono mniej pozytywnych przypadków we wszystkich grupach 

wiekowych. Wskaźnik przypadków wśród osób powyżej 60 roku życia 
spadł do 89,7 na 100 000 osób. To dobra wiadomość, ale poziom zakażeń u 

osób starszych nadal budzi obawy. 

W poprzednim miesiącu mieliśmy do czynienia z dużymi wahaniami 

zakażeń na tym obszarze. Obejmuje to gwałtowny wzrost liczby 



przypadków w zeszłym tygodniu, więc w tym kontekście należy postrzegać 

bieżący spadek zachorowań. 

Najnowsze dane liczbowe odzwierciedlają zmniejszone przenoszenie się 

wirusa w okresie lockdownu. Zmniejszenie liczby potwierdzonych 

pozytywnych przypadków wskazuje, że dodatkowy wysiłek, jaki wszyscy 

podjęliśmy od momentu rozpoczęcia lockdownu, skutecznie spowolnił 

rozprzestrzenianie się Covidu w naszym mieście. 

Musimy utrzymać niski wskaźnik zachorowań poprzez dalsze 

przestrzeganie ograniczeń obowiązujących przez ostatni tydzień 

lockdownu. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Ograniczenia będą obowiązywały do północy 2 grudnia. 

Od środy 2 grudnia Brighton i Hove znajdzie się na poziomie 2 (Tier 2). 

Nowe ograniczenia będą obejmować: 

• zakaz kontaktów pomiędzy osobami z różnych gospodarstw 
domowych 

• zasada sześciu osób na zewnątrz 

• wykonywanie pracy w domu, jeśli to możliwe, oraz ograniczenie 

podróżowania  

• puby i restauracje będą zamykane o godzinie 23:00, a ostatnie 

zamówienia należy złożyc do godziny 22:00.  

• alkohol podawany będzie podawany tylko jako część dużego posiłku 

• dozwolone będzie prowadzenie działalności usługowej w zakresie 

usług osobistych, np. fryzjerstwa 

W celu udzielenia szczegółowych informacji na temat wszystkich nowych 

ograniczeń, strona internetowa rady miasta Brighton i Hove zostanie 

zaktualizowana.  

Ponadto, aby nadal spowalniać rozprzestrzenianie się wirusa, prosimy 

wszystkich mieszkańców o wykonanie następujących czynności: 



• jeśli Pan/Pani lub ktoś z kim Państwo mieszkacie doświadcza 

jakichkolwiek objawów związanych z Covidem, nawet jeśli jest to 

tylko lekka gorączka lub kaszel, prosimy o pozostanie w samoizolacji 

i niezwłoczne złożenie wniosku o przeprowadzenie testu 
• ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących samoizolacji w celu 

powstrzymania zarażania wirusem większej liczby osób 

• współpracę z NHS Test and Trace, jeśli skontaktują się z Państwem, 

abyśmy mogli obserwować i spowalniać rozprzestrzenianie się 

koronawirusa w mieście  

 


