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W ciągu siedmiu dni do 9 kwietnia (na podstawie danych opublikowanych 14 
kwietnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 37 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 14% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 12,7 na 100 000 mieszkańców   

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

wynosi 18,3 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 27,9 na 100 000 

mieszkańców  

   
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
  
Liczba potwierdzonych nowych przypadków Covid-19 w Brighton i Hove ponownie 
spadła w tym tygodniu. Obecnie wskaźnik ten powrócił do równie niskiego poziomu 
jak pod koniec lata ubiegłego roku. 
 
Musimy jednak przypomnieć mieszkańcom, że są to jedynie przypadki, o których 
wiemy od osób, które przebadały się i uzyskały wynik pozytywny.  
 
Postęp w realizacji planu działania zależy od tego, czy wirus pozostanie pod 
kontrolą, zanim wdrażany program szczepień NHS obejmie wszystkich. 
 
Uczyń testowanie rutyną 
 
Nawet jedna na trzy osoby z Covid-19 nie ma żadnych objawów. Z tego powodu 
zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby regularne badania bezobjawowe stały się 
częścią cotygodniowej rutyny.  
 
Bezobjawowe testy przepływu bocznego są bezpłatne i można je wykonać w domu, 
w czasie wolnym. Można je odebrać w aptekach i centrach w całym mieście lub 
otrzymać bezpośrednio na adres domowy. Wszystkie szczegóły odnośnie 
otrzymania bezpłatnego testu znajdują się tutaj.   
  
Szczepienia dla osób w wieku powyżej 45 lat  
 
Każda osoba w wieku powyżej 45 lat może obecnie zarezerwować termin 
szczepienia. To kolejna grupa dodana do wszystkich innych grup dotychczas 
zaproszonych, w tym osób, które są klinicznie wyjątkowo wrażliwe, cierpią na ukryte 
schorzenia zdrowotne czy korzystają z nieodpłatnych opiekunów. Jeśli zostaliście 
Państwo zaproszeni, prosimy o jak najszybszą rezerwację terminu szczepienia. 
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https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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