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W ciągu siedmiu dni do 5 lutego (na podstawie danych opublikowanych 10 lutego), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 346 potwierdzone nowe przypadki Covid-19.  
Oznacza to, że: 

 

• było ich 39% mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych, nowych przypadków wynosi 119 na 100 000 

mieszkańców     

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 203 na 100 000 

mieszkańców, oraz dla regionu południowo-wschodniego, który wynosi 166 

na 100 000 mieszkańców 

 
W dniu 10 lutego w Royal Sussex County Hospital przebywało 82 pacjentów z 
Covid-19, w tym 25 pacjentów wymagających opieki w stanie krytycznym. 
 
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
 
Liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 we wszystkich grupach wiekowych w 
mieście stale spada.  Coraz mniej osób przebywa obecnie również w szpitalach, 
niemniej wielu pacjentów nadal wymaga opieki na oddziałach intensywnej opieki 
medycznej. 
 
W ciągu ostatniego miesiąca dzienna liczba potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19 w Brighton i Hove spadła z nieco ponad 330 dziennie na początku stycznia 
do mniej niż 60 dziennie do 31 stycznia. 
 
Aby to utrzymać taki stan, ważne jest, abyśmy wszyscy nadal przestrzegali  
dyrektywy rządu, aby nie wychodzić z domu i pozostać w okolicy, jeśli wychodzimy z 
ważnych powodów - szczególnie w przyszłym tygodniu w trakcie ferii szkolnych.    
 
Osoby z objawami koronawirusa  – nawet bardzo łagodnymi – powinny natychmiast 
zarezerwować test 
lub rozpocząć samoizolację wraz z własnym gospodarstwem domowym.  
 
Zwiększanie liczby szczepień  
 
Służby NHS dokonały już szczepień 350 000 osób w Sussex. W poprzednim 
tygodniu ponad 10 000 osób zostało zaszczepionych w lokalnych ośrodkach 
szczepień, aptekach oraz innych punktach. Osoby przebywające w domu otrzymają 
informacje z lokalnych ośrodków odnośnie terminu zaszczepienia w domu. 
 
Każda osoba w wieku powyżej 70 lat lub wymagająca specjalnej troski, która jeszcze 
nie została zaszczepiona, może skontaktować się bezpośrednio z NHS przez 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


internet lub zadzwonić na bezpłatny numer telefonu 119 w godzinach od 7 rano do 
11 wieczorem. 
 
Osoby zatrudnione w służbie zdrowia i opiece społecznej, które chcą, ale nie zostały 
jeszcze zaszczepione, powinny w tym celu skontaktować się ze swoim pracodawcą.  
 
Osoby nie należące do żadnej z tych grup, prosimy o cierpliwość - NHS skontaktuje 
się z Państwem, gdy nadejdzie Wasza kolej.   
 
Ponadto, wszystkie zaszczepione osoby, powinny nadal przestrzegać zasad 
lockdownu oraz reguł dotyczących unikania kontaktu przez ręce oraz twarz. 
 
Więcej informacji na temat programu szczepień Covid-19 w Sussex NHS jest 
dostępnych na stronie internetowej dotyczącej opieki zdrowotnej w hrabstwie 
Sussex). 
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