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W ciągu siedmiu dni do 19 marca (na podstawie danych opublikowanych 24 marca), 

na terenie Brighton i Hove mieliśmy 114 potwierdzonych nowych przypadków Covid-

19. Oznacza to, że: 

• zanotowano 36% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 39,2 na 100 000 mieszkańców   

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 

który wynosi 34,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 55,7 na 100 000 

mieszkańców  

   

Co to oznacza dla Brighton i Hove? 

W ciągu ostatnich trzech tygodni odnotowano jeden z najniższych lokalnych 

wskaźników zachorowań od wczesnej jesieni.   

Co prawda liczba zachorowań w tym tygodniu wzrosła, ale odpowiada to zaledwie 

trzem dodatkowym przypadkom dziennie w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch 

tygodni, zanim szkoły zostały ponownie w pełni otwarte.  

Jest prawdopodobne, że wzrost ten jest częściowo wynikiem upowszechnienia 

testów bezobjawowych w szkołach, miejscach pracy i w społeczności. Diagnozuje 

się więcej przypadków bez objawów, co oznacza, że program z powodzeniem 

dociera do osób, które nie wiedziały, że zostały zakażone wirusem Covid-19, 

umożliwiając im w ten sposób samoizolację i powstrzymanie wirusa przed 

rozprzestrzenianiem się.      

Zachęcamy wszystkie osoby, które muszą pracować, są wolontariuszami poza 

domem lub mają dzieci w szkole czy przedszkolu, aby regularne badania 

bezobjawowe stały się częścią ich cotygodniowej rutyny.  Wszystkie szczegółowe 

informacje można znaleźć tutaj. 

Jeśli test bezobjawowy nie jest dostępny w miejscu pracy, można go zarezerwować 

w aptekach w całym mieście i w budynku ratusza w Hove za pośrednictwem tej. 

strony rezerwacji testów bezobjawowych online. 

 

Zmiany w obostrzeniach od 29 marca 

Od najbliższego poniedziałku 29 marca przestanie obowiązywać zasada „pozostań 

w domu" i grupy do sześciu osób lub z dwóch gospodarstw domowych będą mogły 

spotykać się na świeżym powietrzu. Znowu będzie można uprawiać zorganizowane 

sporty na terenach otwartych. Podróże poza nasz lokalny obszar i spotkania w 

zamkniętych pomieszczeniach nadal jednak będą niedozwolone. 

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


Wszyscy wspólnie musimy utrzymać dobrą kontrolę zakażeń – poprzez 
utrzymywanie dystans społeczny, niemieszanie się z innymi osobami dopóki nie 
otrzymamy pozwolenia, mycie rąk i noszenie masek tam, gdzie jest to konieczne.  
 
Jeżeli wszyscy będziemy postępować ostrożnie, to uda się zmniejszyć ryzyko 
wybuchu epidemii w przyszłości, ocalimy wiele istnień ludzkich i powrócimy do 
bardziej normalnego życia.  
 

Szczepienia w społeczności 

NHS zwraca się z prośbą do osób, które są klinicznie wrażliwe lub w wieku powyżej 

50 lat o zarezerwowanie szczepionki przed 29 marca. Jeśli otrzymaliście Państwo 

zaproszenie, prosimy o niezwłoczną rezerwację terminu. 

Aby dać wszystkim równe szanse na zaszczepienie się, nowy mobilny punkt 

dokonywania szczepień rozpoczął wyjazdy do społeczności w całym mieście. 

Mieszkańcy, którzy kwalifikują się do szczepienia, zostaną poinformowani o terminie 

wizyty mobilnego punktu szczepień w okolicy przez przychodnię lekarską oraz 

reklamy w lokalnych sklepach i firmach. 

Uruchomiono również bezpłatną usługę transportową, aby pomóc osobom, które nie 

mają środków na podróż na umówione szczepienie i potrzebują pomocy w dotarciu 

na miejsce i z powrotem. Usługa rezerwacji szczepień dostępna jest pod numerem 

telefonu 0300 303 8060 w godzinach 10:00-13:00 i 14:00-17:00, od poniedziałku do 

piątku. 

 


