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W ciągu siedmiu dni do 12 lutego (na podstawie danych opublikowanych 17 lutego), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 200 potwierdzonych nowych przypadków Covid-
19. Oznacza to, że: 

 

• było ich 43% mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych, nowych przypadków wynosi 69 na 100 000 

mieszkańców   

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 102 na 100 000 

mieszkańców, oraz dla regionu południowo-wschodniego, który wynosi 143 

na 100 000 mieszkańców 

 
W dniu 16 lutego w Royal Sussex County Hospital przebywało 63 pacjentów z 
Covid-19 oraz 22 pacjentów wymagających opieki w stanie krytycznym. 
 
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
 
Bardzo dobrą wiadomością jest to, że w czasie lockdownu znacznie ograniczono 
rozprzestrzenianie się Covida-19 w naszym mieście.  
 
Stało się to możliwe dzięki wysiłkom wszystkich firm i ludzi, którzy pozostają w 
domach podczas lockdownu oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa w czasie, 
gdy przebywają poza domem. 
 
Możemy być dumni, że wskaźnik zachorowań jest obecnie niższy w Brighton i Hove 
w porównaniu do pozostałej części Sussex i średniej dla Anglii. 
 
Skala infekcji nadal jest jednak zbyt wysoka. Nasz wskaźnik jest obecnie podobny 
do tego z początku listopada 2020 roku, gdy kraj po raz drugi musiał przejść w stan 
lockdownu. 
 
Ważne jest, abyśmy wszyscy nadal stosowali się do rządu, aby pozostać w zaleceń 
domu z wyjątkiem ważnych powodów, a osoby wychodzące na zewnątrz powinny 
pozostać w pobliżu swojego miejsca zamieszkania - zwłaszcza biorąc pod uwagę 
przewidywaną poprawę pogody.  
 
Postępy w programie szczepień 
 
Ponad 450 000 osób w Sussex otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki.  
 
W tym tygodniu program szczepień NHS osiągnął kolejny kamień milowy, ponieważ 
szczepionkę zaoferowano już wszystkim osobom z czterech najważniejszych grup 
priorytetowych. 
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Szczepienia są obecnie dokonywane osobom w wieku powyżej 65 lat oraz innym z 
grup wysokiego i umiarkowanego ryzyka zachorowania na koronawirusa, w tym 
wszystkim dodanym ostatnio do listy osób objętych osłoną.  
 
NHS kontaktuje się obecnie z osobami z tych grup, które zapraszane są do 
umówienia się na szczepienie. Wszystkie osoby, gotowe na przyjęcie szczepionki, 
będą o tym indywidualnie powiadamiane przez NHS. Każda osoba chcąca otrzymać 
zaproszenie powinna upewnić się, że jest zarejestrowana u lokalnego lekarza 
pierwszego kontaktu. 
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zarejestrowana u lokalnego lekarza pierwszego kontaktu. 
 
Więcej informacji na temat programu szczepień NHS na Covid-19 w Sussex można 
znaleźć na stronie internetowej Sussex Health and Care.  
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