
 

 

Cotygodniowe oświadczenie Zespołu ds. 
Zdrowia Publicznego w oparciu o przypadki 
zachorowań na COVID-19 

14 stycznia 2021 r. 

Od czasu wprowadzenia obecnie obowiązującego lockdownu w dniu 26 

grudnia liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19 na 

terenie Brighton i Hove wzrosła ponad dwukrotnie. 

W ciągu siedmiu dni do 8 stycznia (na podstawie danych opublikowanych 

13 stycznia) zanotowaliśmy 2244 potwierdzone nowe przypadki 

zachorowań na Covid-19 w Brighton i Hove. 

Stanowi to:  

• 18% wzrost liczby przypadków na 100 tys. mieszkańców w 

porównaniu z poprzednim tygodniem 

 

 

• równowartość 771 przypadków zachorowań w skali tygodnia na 100 
tys. mieszkańców    

• wskaźnik wyższy niż w odniesieniu do Anglii, który wynosił 655 

przypadków na 100 tys. mieszkańców i w odniesieniu do regionu 

południowo-wschodniego, który wynosił 699 przypadków na 100 tys. 

mieszkańców.  

Nasze lokalne szpitale również odnotowują znaczny wzrost liczby 
pacjentów z Covid-19, co wywiera dodatkową presję na Państwową Służbę 

Zdrowia (NHS). 

Na tej stronie internetowej zamieszczamy obecnie informacje 

o  przyjęciach do szpitali pacjentów z Covid-19. 

Gdzie pojawia się wirus? 
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Wirus rozprzestrzenia się szybko wśród osób z wszystkich grup wiekowych 

we wszystkich częściach miasta, a liczba zachorowań wśród osób powyżej 

60. roku życia nadal pozostaje bardzo wysoka. 

Jest to niepokojące, ponieważ osoby w wieku powyżej 60 lat, w przypadku 

zakażenia, najprawdopodobniej wymagać będą opieki szpitalnej. 

Wskaźniki zakażeń na terenie Brighton i Hove są wyższe niż średnia z 

terenu Anglii i pozostałej części regionu południowo-wschodniego. 

Nowy szczep cechuje się wysoką zaraźliwością i z szacunków wynika, że co 

trzecia osoba z Covid-19 nie wykazuje żadnych objawów. Możliwe jest, że 

osoby zarażone wirusem będą przekazywać go innym, nic o tym nie 

wiedząc. 

Pozostań w domu 

Istotne jest, aby wszyscy stosowali się do przepisów rządowych 

dotyczących lockdownu i pozostawali w domu. 

Z domu powinniśmy wychodzić tylko z ważnych powodów: 

• w celu zakupu podstawowych artykułów, takich jak żywność czy 

lekarstwa 

• w celu spotkania się z inną osobą z „bańki” wsparcia lub opieki na 
dzieckiem 

• rodzice pozostający w separacji mogą przekazywać sobie dzieci 

• w celu wykonywania pracy lub pracy dobrowolnej w przypadku, gdy 

wykonywanie jej z domu jest „bezzasadne” 

• w celach edukacyjnych, szkoleniowych, opieki nad dziećmi, wizyt 

lekarskich i nagłych wypadków 

• w celu uniknięcia niebezpieczeństwa i krzywdy, w tym przemocy 

domowej 

• w celu wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu raz dziennie 

W przypadku wyjścia z domu z jednego z powyższych powodów nie należy 

opuszczać najbliższej okolicy, chyba że zachodzi taka konieczność, 

ponieważ trzeba, na przykład, dojechać do pracy. Pozostawanie w 

najbliższej okolicy oznacza niewychodzenie poza granice części miasta, w 

której się zamieszkuje.  
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W przypadku odczuwania jakichkolwiek objawów związanych z Covid-19 – 

nawet bardzo łagodnych – prosimy o bezzwłoczne umówienie się na 

wykonanie testu i konieczne samoizolowanie się wraz z innymi członkami 

swojego gospodarstwa domowego.  
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