
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 

2021. március 25. 

A március 19-et megelőző 7 napon (a március 24-én közölt adatok alapján) 114 új 

igazolt Covid-19 eset fordult elő Brighton & Hove körzetében. Ez a következőt jelenti: 

• 36%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100000 lakosonként ez heti 39,2-es aránynak felel meg 

• Magasabb, mint a dél-keleti régió 34,1 per 100000 lakos aránya 

• Alacsonyabb, mint az angliai átlag, ami 55,7 per 100000 lakos volt 

   

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 

Az elmúlt három héten kora ősz óta a legalacsonyabb eset számokat tapasztaltuk. 

Bár az arány növekedett ezen a héten, ez további három esetet jelent naponta a két 

héttel ezelőtti számokhoz képest, tehát mielőtt az iskolák újra teljesen megnyitották 

volna kapuikat. 

Valószínű, hogy a növekedés oka részben a tünet nélküli tesztelés az iskolákban, 

munkahelyeken, a közösségben. Egyre több tünet nélküli eset kerül 

diagnosztizálásra, ami azt jelenti, hogy a program sikeresen éri el azokat, akik nem 

tudják, hogy Covid-fertőzöttek, és ez lehetővé teszi számukra, hogy elkülönüljenek 

és korlátozzák a vírus terjedését.  

Mindazok, akik nem tud otthonról dolgozni vagy önkéntes munkát végeznek házon 

kívül, vagy iskolában, óvodában vannak gyerekeik, tegyék a rendszeres tünet nélküli 

tesztelést heti rutinjuk részévé. A részleteket itt találhatja. 

Ha a munkahelyén nem érhető el tünet nélküli tesztelés, akkor a város 

gyógyszertáraiban, illetve a Hove-i városházán van lehetőség tesztet foglalni ezen a 

tünet nélküli teszt foglaló weboldalon keresztül.  

 

Március 29-től változnak a korlátozások 

Március 29-től, jövő hétfőtől a „Stay at Home” (maradj otthon) szabály megszűnik, és 

hatan, vagy két háztartás találkozhat a szabadban. Szervezett szabadtéri sportok is 

engedélyezettek hétfőtől. De a környék elhagyása, illetve zárt térben való találkozás 

még mindig nem megengedett. 

Mindannyiunknak továbbra is nagyon fontos megfelelően kontrollálni a fertőzést - 
továbbra is be kell tartani a távolságtartást, nem találkozhatunk másokkal, amíg az 
megengedetté válik, a kézmosásra és a maszk használatra, amikor azt kérik, 
továbbra is szükség van.  
 
Ha mindannyian óvatosan haladunk előre, képesek leszünk a betegség jövőbeni 
újabb kitörésének kockázatát csökkenteni, életeket menteni, és visszatérni egy 
megszokottabb életmódhoz.  
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


Oltás a közösségben 

Az NHS arra kéri a klinikailag veszélyeztetteket, illetve 50 év felettieket, hogy 

március 29. előtt regisztráljanak a védőoltásra. Ha értesítették Önt, haladéktalanul 

foglaljon időpontot. 

Hogy mindenki egyenlő esélyt kaphasson az immunizációra, egy új mobil 

oltószolgáltatás kezdett el kijárni a város közösségeibe. Az oltásra jogosult helyi 

lakosokat értesíteni fogja a családi orvosuk, mikor lesz a mobil szolgáltatás a 

környékükön, és a helyi üzletekben és vállalkozásoknál is hirdetni fogják az 

időpontot. 

Ingyenes közlekedési szolgáltatás is indult azok számára, akik nem tudnának 

egyébként eljutni az oltási időpontjukra, mely segít oda-, és utána hazajutniuk. 

Foglalni a 0300 303 8060 telefonszámon lehet, hétfőtől péntekig, 10:00-13:00 óráig 

és 14:00-17:00 óráig. 

 


