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W ciągu siedmiu dni do 7 maja (na podstawie danych opublikowanych 12 maja), na 
terenie Brighton i Hove mieliśmy 43 potwierdzone nowe przypadki Covid-19. Oznacza 
to, że: 
  

• zanotowano 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 14,8 na 100 000 mieszkańców   

• jest on podobny do średniej dla regionu południowo-wschodniego, która wynosi 

14,4 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 21,8 na 100 000 

mieszkańców  

   
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
  
Obecnie, gdy liczba przypadków jest stosunkowo niska, z tygodnia na tydzień można 
spodziewać się niewielkich wahań w górę i w dół. 
 
Ogólny wskaźnik utrzymywał się poniżej 20 na 100 000 przez cały kwiecień i początek 
maja, czyli był zbliżony do poziomu zaobserwowanego na początku września 
ubiegłego roku, a liczba nowych przypadków wynosi obecnie średnio około pięciu 
tygodniowo. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, przy czym najniższe wskaźniki 
zakażeń odnotowano wśród dzieci i osób powyżej 60 roku życia. 
 
Covid nadal jest wśród nas  
 
Należy się spodziewać niewielkich wahań w górę i w dół, ale wzrost wartości 
procentowej nigdy nie jest rzeczą pozytywną  - nawet jeśli jest on niewielki.  
 
Wirus Covid-19 nadal krąży wśród nas, a ponieważ coraz więcej osób zaczyna się ze 
sobą spotykać, ryzyko jego rozprzestrzenienia się pozostaje dla nas wszystkich 
powodem do obaw. 
 
W celu powstrzymania pandemii, bardzo ważne jest, aby ludzie poddawali się testom, 
a osoby zainfekowane koronawirusem i ich bliscy dokonywali samoizolacji, aby 
przerwać łańcuch przenoszenia choroby. 
 
Każdy, u kogo wystąpią objawy musi wykonać test PCR i natychmiast rozpocząć 
samoizolację. Jedna trzecia wszystkich osób, które zachorowały na Covid, nie 
wykazuje jednak żadnych objawów, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie 
testów bezobjawowych (przepływu bocznego).   
 
Zwalczmy koronawirusa regularnymi testami 
Bardzo łatwo odebrać osobiście testy dla osób bez objawów lub otrzymać je do domu 
pocztą, dlatego zachęcamy wszystkich do testowania się co tydzień, traktując to jako 
rutynową czynność. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone


 
Gdy bezobjawowy test przepływu bocznego da wynik pozytywny, należy go 
potwierdzić bardziej dokładnym testem PCR podczas samoizolacji. 
 
Osoby z objawami, powinny postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 

samoizolacji  i umówić się na test PCR przez internet lub zadzwonić pod numer 119, aby 
umówić się na wizytę w ośrodku testowym lub otrzymać zestaw bezpośrednio do 
domu.  
 
Wsparcie dla osób dokonujących samoizolacji 
 
Przy pierwszych oznakach Covida, lub po pozytywnym wyniku testu, najbardziej 
bezpieczną i odpowiedzialną rzeczą do zrobienia jest natychmiastowa samoizolacja; 
w ten sposób można chronić wszystkich innych.  
 
Wiemy, że konieczność samoizolacji może powodować niepokój, niedogodności i 
trudności finansowe. Rada hrabstwa może również zaoferować pomoc finansową dla 

osób, które muszą dokonać samoizolacji. Dodatkowe wsparcie, w tym doraźna pomoc w 
zakresie żywności i artykułów pierwszej potrzeby, jest dostępne w naszym domu 
kultury.  
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

