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W ciągu siedmiu dni do 19 lutego (na podstawie danych opublikowanych 23 lutego), na 
terenie Brighton i Hove mieliśmy 146 potwierdzonych nowych przypadków Covid-19. 
Oznacza to, że: 

 

• było ich 27% mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych, nowych przypadków wynosi 50 na 100 000 mieszkańców   

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 120 na 1000 00 

mieszkańców, oraz dla regionu południowo-wschodniego, który wynosi 82 na 100 

000 mieszkańców 

 
W dniu 24 lutego w Royal Sussex County Hospital przebywało 51 pacjentów z Covid-19 oraz 
18 pacjentów wymagających opieki w stanie krytycznym. 
 
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
Liczba przypadków na terenie Brighton i Hove ponownie spadła. Powyższe wskaźniki 
plasują nas wśród 10% samorządów lokalnych o najniższej liczbie zachorowań w Anglii.  
 
Podążamy we właściwą stronę, liczba zachorowań znacznie zmalała, ale wciąż mamy przed 
sobą długą drogę do przebycia. Nadal ważne są działania prewencyjne i wciąż obowiązuje 
lockdown. Prosimy o kontynuację dobrej pracy, wykonywanej do tej pory. 
 
Rząd ogłosił swój plan stopniowego znoszenia lockdownu w Anglii. To coś, na co wszyscy z 
niecierpliwością czekamy, ale chcę podkreślić, że jest to na razie plan działania. Obostrzenia 
zostaną zniesione zgodnie z tym harmonogramem wtedy, gdy będziemy w stanie 
kontrolować koronawirusa. Dlatego prosimy o stosowanie się do zaleceń, poddawanie się 
testom i rezerwację szczepień, o ile jest to możliwe.  
 
Aktualizacja odnośnie szczepień 
W tym tygodniu zaproszenia na szczepienia wysyłane są do nieformalnych opiekunów oraz 
osób niepełnosprawnych, figurujących w Learning Disability Register.  Osoby, które nie 
otrzymały jeszcze zaproszenia, prosimy o cierpliwe czekanie na informację od lekarza 
rodzinnego. 
 
Osoby, którym zaproponowano szczepionkę wcześniej, ale nie mogły z niej skorzystać, 
prosimy o dokonanie rezerwacji jak najszybciej. Dla osób w wieku 65 lub więcej lat, w 
wyjątkowo trudnej sytuacji klinicznej, pracownikiów służby zdrowia lub opieki społecznej na 
pierwszej linii lub uprawnionych do otrzymywania zasiłku opiekuńczego, najszybszym 
sposobem na otrzymanie szczepionki jest umówienie się na szczepienie przez krajowy 
system rezerwacji w punkcie Brighton Centre. 
 
Osoby, które już chorowały na koronawirusa, również powinny się zaszczepić, aby chronić 
siebie i innych oraz pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. 
 
Każdej osobie, która wyraża obawy lub nie ma przekonania do poddania się szczepieniu, 
chcielibyśmy przypomnieć, że miesiące testów dowiodły, że szczepionki są bezpieczne. 
Zostały przetestowane na osobach dorosłych w różnym wieku, cierpiących na różne 
schorzenia i pochodzących z różnych środowisk etnicznych. 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


Natomiast osoby, które obawiają się wyjść z domu, aby udać się do zatłoczonego punktu 
szczepień, pragnę uspokoić, że podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby upewnić 
się, że będą bezpieczne i zdrowe, oraz dostępne jest wsparcie dla osób dotarcia na miejsce. 
 
Więcej informacji na temat programu szczepień NHS na Covid-19 w Sussex można znaleźć 
na stronie internetowej Sussex Health and Care.  

https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/

