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W ciągu siedmiu dni do 14 maja (na podstawie danych opublikowanych 19 maja), na 
terenie Brighton i Hove mieliśmy 54 potwierdzone nowe przypadki Covid-19. 
Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 39% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 18,6 na 100 000 mieszkańców   

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

który wynosi 11,9 na 100 000 mieszkańców 

• jest on zbliżony do średniego wskaźnika dla Anglii, który wynosi 21 na 100 

000 mieszkańców  

   
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
 
W ciągu ostatniego tygodnia odnotowaliśmy 39% wzrost liczby potwierdzonych 
przypadków w Brighton i Hove. Musimy pamiętać, że chociaż wskaźniki dla miasta 
są stosunkowo niskie, to nawet niewielka liczba przypadków może spowodować 
dwucyfrowy wzrost. 
 
Niemniej jednak, wzrost ten należy traktować poważnie - zwłaszcza teraz, gdy 
przeszliśmy do 3 etapu wyjścia z lockdownu i znów możemy spotykać się wewnątrz 
budynków.  
 
Największy wzrost liczby przypadków w tym tygodniu nastąpił wśród młodych osób 
dorosłych, którzy najprawdopodobniej jako pierwsi skorzystali z nowych swobód 
odnośnie spotkań towarzyskich w lokalach gastronomicznych. 
 
Ten wzrost oznacza, że nasz wskaźnik na 100 000 mieszkańców jest teraz wyższy 
niż w regionie południowo-wschodnim i prawie taki sam jak w całej Anglii. 
 
Złagodzenie ograniczeń jest efektem bardzo ciężkiego wysiłku. Byłoby bardzo źle, 
gdybyśmy musieli znowu ogłosić lockdown, ze względu na ponowne 
rozprzestrzenianie się wirusa. 
 
Zaszczep się, aby zapewnić bezpieczeństwo w Brighton i Hove 
 
Na pewno widzieliście Państwo w wiadomościach, że nowa odmiana, 
zidentyfikowana po raz pierwszy w Indiach (B1.617.2) łatwiej się przenosi, co 
powoduje niepokój w całym kraju. Niezwłoczne zaszczepienie się jest najlepszym 
sposobem na ochronę siebie i innych. 
 
Osoby zaproszone do zaszczepienia się, które jeszcze nie zarezerwowały terminu, 
mogą nadal to zrobić, ponieważ inwitacja jest nadal aktualna. Każda osoba w wieku 
powyżej 36 lat może zarezerwować termin szczepienia przez internet lub zadzwonić 
na numer 119. Istnieją rozwiązania alternatywne dla osób, które nie mogą dostać się do 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may


jednego z głównych punktów szczepień. Jeśli dojazd na szczepienie stanowi 
przeszkodę, szczegóły dotyczące bezpłatnego transportu dla osób, które nie mają 
środków na podróż, znajdują się na stronie tutaj. 
 
Równie ważne jest, aby nadal stosować się do zasad higieny, których nauczyliśmy 
się podczas lockdownu.   
 
Na zewnątrz jest bezpieczniej niż w pomieszczeniach zamkniętych 

To, że teraz możemy spotykać się w domu, nie oznacza, że musimy to robić.  

Przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, z różnymi ludźmi i przez dłuższy 
czas, może znacznie zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19.  

Nadal najbezpieczniej jest spotykać się na zewnątrz - nasze lokalne firmy stworzyły 
wiele bezpiecznych i wygodnych miejsc na świeżym powietrzu. Jeśli jednak pogoda 
zmusza nas do przebywania w domu, należy pamiętać o tym, aby  ograniczyć czas 
przebywania w nim i unikać siedzenia zbyt blisko innych osób.  

W jaki sposób otwarte drzwi i okna, zapewniające cyrkulację świeżego powietrza 
może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Covid wyjaśniono tutaj 

 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/vaccinations
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

