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2021. május 20. 
 
A május 14-ét megelőző 7 nap (a május 19-én közölt adatok alapján) 54 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő Brighton & Hove körzetében. Ez a következőt jelenti: 
 

• 39%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 18,6 esetnek felel meg 

• hasonló a dél-keleti régió 11,9 per 100.000 lakos arányához 

• alacsonyabb, mint az angliai átlag, ami 21 per 100.000 lakos volt 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
Az elmúlt hét napban 39%-os növekedést láttunk a Brighton & Hove körzetben.  
Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy míg a városban a számok viszonylag 
alacsonyak, néhány eset előfordulása is kétszámjegyű növekedést okozhat. 
 
Ezzel együtt, a növekedést komolyan kell vennünk, különösen mivel a lockdownból 
kivezető program a harmadik fázisba lépett, és megint találkozhatunk másokkal zárt 
helyen is. 
 
Ezen a héten a legnagyobb növekedést a fiatalok között tapasztaltuk, akik 
valószínűleg elsőként használják ki az újonnan visszaszerzett szabadságot, hogy 
már nem csak a szabadban, és vendéglátóhelyeken is lehet másokkal együtt lenni. 
 
Ez a növekedés azt jelenti, hogy 100.000 lakosra számítva most magasabbak a 
számok, mint a Dél-keleti régióban és többé-kevésbé az angliai adatokkal vannak 
egy szinten.  
 
A korlátozások feloldásáért keményen megdolgoztunk. Szörnyű lenne, ha újra be 
kellene vezetni a lockdownt mert a vírus megint terjedni kezd. 
 
Kérjük, hogy oltassák be magukat - Brighton & Hove biztonsága érdekében 
 
Biztosan látták a hírekben, hogy az először Indiában beazonosított variáns 
(B1.617.2) ragályosabb és országos szinten aggályt okoz. A saját és mások 
biztonsága érdekében az a legjobb, ha minél hamarabb beoltatjuk magunkat. 
 
Ha már kapott értesítést arról, hogy foglaljon időpontot az oltásra, de még nem tette 
meg, még nincs későn, a lehetőség továbbra is megvan. Minden 36 évnél idősebb 
lakos foglalhat időpontot online vagy hívja a 119-es telefonszámot. Vannak alternatív 

lehetőségek, ha nem tudna eljutni egy oltóközpontba. És ha az utazás az akadálya 
annak, hogy beoltassa magát, akkor azok számára, akiknek nincs módjuk utazni, 
ingyenes lehetőséget biztosítunk, melynek részleteit itt találja. 
 
Ugyanolyan fontos, hogy a lockdown alatt megtanult higiéniai szabályokat továbbra 
is betartsuk. 
 

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
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


A szabadban biztonságosabb 
 
Pusztán azért, mert megengedett, hogy már zárt helyen is találkozzunk, nem 
feltétlenül muszáj. 
 
Ha másokkal együtt tartózkodunk zárt helységben hosszabb ideig, az jelentősen 
megnöveli a Covid-19 terjedésének kockázatát. 
 
Továbbra is a szabadban a legbiztonságosabb másokkal találkozni. A helyi 
vállalkozások elegendő biztonságos és kényelmes helyet alakítottak ki a szabadban. 
Ha azonban az időjárás miatt mégis beszorulnánk, kérjük, ügyeljen arra, hogy ne 
sokáig maradjon és ha lehet, ne üljön közel másokhoz. 
 
Az ajtók és ablakok nyitvatartásával, szellőztetéssel csökkenthetjük a Covid 
terjedését, erre vonatkozóan itt talál magyarázatot.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

