
 

A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. június 24.  
  
A június 17-ét megelőző 7 nap (a június 23-án közölt adatok alapján) 334 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. 213 esettel több, mint a múlt 
héten. Ez a következőt jelenti: 
 

• 54%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 114,8 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 57,5 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 98,4 per 100.000 lakos volt 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
Városunkban az igazolt esetek száma továbbra is nő, és nálunk van Dél-Kelet 
Angliában a pozitív teszteknek az egyik legmagasabb száma. 
 
A legtöbb új eset továbbra is a 15-29 év közöttiek csoportjában van. Most a 30-59 
éves korosztálynál is látunk megint növekedést. 
 
A Covid-19 miatti kórházi kelesére szorulók számában nem mutatkozott jelentős 
növekedés, de mindent meg kell tennünk most annak érdekében, hogy csökkentsük 
a fertőzést és megóvjuk a veszélyeztetetteket attól, hogy megfertőződjenek. 
 
A védőoltás lassítja a vírus terjedését 
 
Most már egyértelmű, hogy a Pfizer, az Astra Zeneca vagy a Moderna Covid-19 
védőoltások két dózisa csökkenti a fertőzés és a terjesztés kockázatát, és kiválóan 
megvéd a súlyosabb betegségtől.  
 
Minden 18 év fölötti jelentkezhet az oltásra. Jó látni, hogy milyen sok fiatal regisztrált 
a városunkban az első héten, amikor ez a lehetőség megnyílt a számukra. A két 
oltás közötti időt is lerövidítették, és egyre több idősebb kérheti már a második oltást 
is. 
 
Egész városunk és Brighton & Hove biztonsága érdekében, mindenkinek azt 
javasoljuk, hogy jelentkezzen mihamarabb az első oltásra és vegye fel a másodikat 
is utána. 
 
Az Angliába látogató külföldiek, ideértve mindenkit, aki engedély nélkül él az 
Egyesült Királyságban, szintén jogosult a COVID-19 oltásra. 
 
Mikor és hol kaphatja meg a Covid oltást? 
 

• Online foglalhat időpontot, az országos regisztrációs rendszeren, az NHS.UK-n 

keresztül, Moulsecoomb-ban a Brighton Centre-be és a Kamsons 

gyógyszertárba 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


• Hívja a 0300 303 8060 telefonszámot, ha a Brighton Racecourse oltó 

központba szeretne időpontot 

• Ha nem tudna eljutni valamelyik fő oltóközpontba, megkaphatja az első oltást 

 a mobil oltó szolgálattól pénteken, szombaton és vasárnap - ezen az oldalon 

 foglalhat időpontot, helyszínt és itt talál útmutatót arra, hogyan kell foglalni. 

• Ne legyen a közlekedés az akadály. Ha másképp nem tud eljutni az 

időpontjára, ingyenes közlekedést tudunk biztosítani. További részleteket a 

0300 303 8060 telefonszámon tudhat meg hétfőtől péntekig 10-13 óráig és 

14-17 óráig. 

 
Legyünk biztonságban 
 
Továbbra is be kell tartani az alapvető Covid-19 biztonsági szokásokat. Kérjük, hogy 
tartsa magát ehhez, még akkor is, ha már megkapta a vakcina második adagját is. 
 
• Tartsunk biztonságos távolságot másoktól, akikkel nem lakunk együtt, vagy nincsenek a 

biztonságos körünkben - a szabadban és zárt térben is 

• Viseljünk maszkot amikor elmegyünk otthonról, ha lehetséges, és ügyeljünk arra, hogy 

az az orrot és a szájat is takarja 

• Rendszeresen mossunk kezet és használjunk kézfertőtlenítőt 

• Szellőztessünk, nyissunk ki ajtót és ablakot, hogy friss levegő járja át a lakást, – kívül 

pedig biztonságosabb, mint belül 

• Hetente kétszer végezzen továbbra is tünet nélküli tesztet (LFD) 

• Ha Covid-19 tünetei vannak, vagy pozitív eredménye van az LFD tesztnek, azonnal 

különüljön el és foglaljon PCR tesztet 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/where-find-mobile-vaccination-service-week-23-27-june
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/where-find-mobile-vaccination-service-week-23-27-june

