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W ciągu siedmiu dni do 5 marca (na podstawie danych opublikowanych 10 marca) 
odnotowano 94 potwierdzone nowe przypadki zachorowań na Covid-19 na terenie 
Brighton i Hove. Stanowi to: 

 

• spadek o 30% w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• równowartość 32 przypadków zachorowań w skali tygodnia na 100 tys. 

mieszkańców   

• wskaźnik niższy niż w odniesieniu do Anglii, który wyniósł 61 przypadków na 

100 tys. mieszkańców i w odniesieniu do regionu południowo-wschodniego, 

który wyniósł 38 przypadków na 100 tys. mieszkańców. 

 
W dniu 10 marca w szpitalu Royal Sussex County Hospital przebywało 27 pacjentów 
chorujących na Covid-19, w tym 9 pacjentów wymagających intensywnej opieki. 
 
Jakie znaczenie mają powyższe dane dla rejonu Brighton i Hove? 
 
Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19 zmniejsza się z 
tygodnia na tydzień. Ważne jest jednak, abyśmy wszyscy nadal przestrzegali 
obowiązujących obostrzeń, aby chronić siebie i innych. Nadal istnieje znaczne 
ryzyko, że liczba zakażeń może ponownie wzrosnąć. Rządowy harmonogram 
wychodzenia z lockdownu zależy od niskich wskaźników zachorowań, tak aby nie 
obciążać służby zdrowia przy równoczesnym szczepieniu większej liczby ludności.  
 
Badanie osób bezobjawowych 
 
Jako że niektóre osoby zarażone wirusem Covid-19 przechodzą tę chorobę 
bezobjawowo, liczba osób zarażonych tym wirusem w mieście jest większa niż 
wynika to z danych. Możliwe jest zarażenie się wirusem Covid-19 i przekazanie go 
innym, nic o tym nie wiedząc.  
 
Wczesne rozpoznanie takich osób pomoże przerwać łańcuch zakażeń i umożliwi jak 
najszybszy powrót do normalności. Z tego powodu na terenie całego miasta 
dostępne są obecnie testy dla osób bezobjawowych.  
 
Aby skorzystać z testu na obecność wirusa Covid-19 dla osób bezobjawowych nie 
trzeba czuć się źle. W tym tygodniu uruchomiliśmy przeprowadzanie testów w 
miejscowych aptekach i punktach testowych dla osób wykonujących pracę w trybie 
zdalnym.   
 
Testy dla osób bezobjawowych przeprowadzane są wśród uczniów szkół średnich i 
wkrótce będą to testy domowe.  Ponadto, rodziny z dziećmi w wieku szkolnym 
zachęca się do poddawania się testom dwa razy w tygodniu. 
Szkoły i uczelnie podjęły niesamowity wysiłek, aby w tym tygodniu przeprowadzić 
testy i umożliwić dzieciom bezpieczny powrót do szkoły. 



 
Firmy, bez względu wielkość, mogą też składać bezpośrednio do rządu, wnioski o 
otrzymanie zestawów do testowania osób bezobjawowych do wykorzystania w 
miejscu pracy wśród pracowników, którzy nie mają możliwości wykonywania pracy w 
trybie zdalnym. 

Różne metody dostępu do testów dla osób bezobjawowych wyjaśniono na naszej 
stronie internetowej.  

Jeśli wykonujecie Państwo pracę w trybie zdalnym lub posiadacie dzieci, które 
uczęszczają do szkoły, prosimy abyście uczynili regularne poddawanie się testom 
dla osób bezobjawowych częścią Waszych cotygodniowych czynności rytynowych.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing

