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Na dzisiejszym przeglądzie poziomu krajowego potwierdzono, że Brighton 

i Hove pozostaną na wysokim poziomie zagrożenia (Tier 2).  

W ciągu siedmiu dni do 11 grudnia (na podstawie danych opublikowanych 

16 grudnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 283 potwierdzone nowe 

przypadki Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 61% wzrost na 100 tys. mieszkańców w porównaniu do 

poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik nowych przypadków zachorowań wynosi 97,3 na 100 tys. 
mieszkańców   

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 196,3 na 100 

tys. mieszkańców, oraz dla regionu południowo-wschodniego, gdzie 

jest to odpowiednio 230,2 na 100 tys. mieszkańców 

W których grupach zanotowano zachorowania? 

W ciągu ostatniego tygodnia liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 

we wszystkich grupach wiekowych w mieście wzrosła. 

Na podstawie danych prognozuje się, że w najbliższych dniach liczba spraw 

będzie nadal znacząco wzrastać. Po opublikowaniu danych do 14 grudnia 

spodziewamy się, że liczba zachorowań zwiększy się co najmniej 

dwukrotnie w ciągu sześciu dni. 

Wskaźnik dla osób w wieku 60 i więcej lat wzrósł o 52% do 91,6 na 100 tys. 

mieszkańców, ale jest on niższy niż średnia dla południowo-wschodniej 

Anglii i całego kraju. 

 



Co to oznacza dla miasta? 

Niepokojące, chociaż niezbyt zaskakujące jest to, że liczba zachorowań 

zaczęła ponownie rosnąć po znacznym spadku, który zaobserwowano w 

trakcie lockdownu. Zmiana, którą zaobserwowaliśmy na miejscu, jest 

bardzo szybka.   

Wzrosła również liczba przypadków w całym Londynie i na południowym 

wschodzie, a obszary na wschód od miasta, w hrabstwach Kent i części East 

Sussex, mają obecnie jedne z najwyższych wskaźników w kraju. Obawiamy 

się tego, że duże wzrosty w tych obszarach obejmą teraz inne części 

południowo-wschodniej części kraju, a liczba zachorowań w Brighton i 

Hove będzie nadal rosła. 

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać koronawirusa 

przed rozprzestrzenianiem się na naszym obszarze na taką skalę jak w 

sąsiednich hrabstwach. Wzrost liczby przypadków ma negatywny wpływ na 

działalność NHS na całym południowym wschodzie. Liczba pacjentów 

Covid-19 w szpitalach NHS w całym regionie jest najwyższa od końca 

kwietnia i w niektórych obszarach szybko rośnie. 

Co to znaczy w odniesieniu do Bożego Narodzenia? 

Rząd zmienił przepisy na okres świąt Bożego Narodzenia od 23 do 27 

grudnia revised regulations for the Christmas period 23 to 27 December. 

Jest niemal pewne, że mieszanie gospodarstw domowych doprowadzi do 

większej liczby zarażeń, zachorowań i przyjęć do szpitala w najbardziej 

pracowitej porze roku dla NHS. 

Ważne jest, aby każdy dokładnie zastanowił się, w jaki sposób może 

zminimalizować ryzyko dla siebie, swoich bliskich i dla społeczności 

lokalnej. Przy planowaniu świąt Bożego Narodzenia należy bardzo 

dokładnie przemyśleć związane z tym ryzyko. Należy spotykać się z jak 

najmniejszą liczbą osób, jak najkrócej i zapewnić sobie bezpieczneństwo w 
czasie podróży. Patrz nasza lista kontrolna na bezpieczne święta checklist 

for a safer Christmas.  

W przypadku jakichkolwiek objawów Covida – Covid related 

symptoms  nawet bardzo łagodnych – należy rozpocząć natychmiastową 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/


samoizolację you must immediately self-isolate wraz z pozostałymi 

mieszkańcami gospodarstwa domowego i zarezerwować test book a test. 

Od 20 grudnia będziemy dysponowali trzema lokalnymi punktami testów w 

Portslade, East Brighton oraz w nowej lokalizacji na terenie Preston Park. 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

