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18 marca 2021 r. 

W ciągu siedmiu dni do 12 marca (na podstawie danych opublikowanych 17 marca), 

na terenie Brighton i Hove mieliśmy 85 potwierdzonych nowych przypadków Covid-

19. Oznacza to, że: 

  

• było ich 9.6% mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych, nowych przypadków wynosi 29,2 na 100 000 

mieszkańców   

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 58,7 na 100 000 

mieszkańców, oraz dla regionu południowo-wschodniego, który wynosi 37,1 

na 100 000 mieszkańców 

  

W dniu 17 marca w Royal Sussex County Hospital przebywało 12 pacjentów z 

Covid-19. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove? 

Spadek liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa w mieście uległ 

spowolnieniu - podobnie jak trend obserwowany w Anglii i na południowym 

wschodzie. Jest to częściowo spowodowane większą liczbą wykrytych przypadków 

dzięki nowym testom bezobjawowym w szkołach, miejscach pracy i w społeczności. 

Zarządzenie w sprawie pozostawania w domu obowiązuje do 29 marca. Ważne jest, 

abyśmy wszyscy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć liczbę 

przypadków zachorowań. Rządowy plan stopniowego znoszenia lockdownu zależy 

od tego, czy wskaźniki zakażeń pozostaną na niskim poziomie, dzięki czemu uniknie 

się przeciążenia służby zdrowia (NHS), przy jednoczesnym wdrażaniu programu 

szczepień. 

Testy bezobjawowe pomogą nam wrócić do normalnego życia 

Testy bezobjawowe, szczepienia i wytyczne dotyczące zachowania dystansu (ręce-

twarz) są niezbędnymi elementami rządowego plany wyjścia z lockdownu, abyśmy 

mogli ponownie robić rzeczy, za którymi tęsknimy. 

Liczba przypadków, które podajemy, to tylko te, które zostały potwierdzone. Niektóre 

osoby mogą zarazić się koronawirusem i nie mieć żadnych objawów; w zeszłym 

tygodniu uruchomiono program testów bezobjawowych, co ma na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się choroby. 

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. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting


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

w aptekach w całym mieście, budynku ratusza w Hove oraz w ośrodku 

Moulescoomb Leisure Centre za pośrednictwem tej strony rezerwacji testów 

bezobjawowych online. Osoby, które mają jakiekolwiek objawy koronawirusa 

powinny wykonać inny test rezerwacja online bezpłatnego testu na koronawirusa 

(PCR). 

Postępy w programie szczepień 

Szczepienia są obecnie oferowane wszystkim osobom powyżej 50 roku życia oraz 

tym, którzy są bardzo wrażliwe klinicznie lub podatne na zachorowanie. Prosimy o 

rezerwację terminu szczepienie jak najszybciej po otrzymaniu zaproszenia. 

W przypadku osób już zaszczepionych, również niezwykle ważne jest, aby do 29 

marca, o ile nie jest to konieczne, pozostały w domu, a na zewnątrz stosowały się do 

zasad „ręce, twarz, przestrzeń". 

https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

