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W ciągu siedmiu dni do 25 czerwca (na podstawie danych opublikowanych 30 czerwca), na 
terenie Brighton i Hove mieliśmy 537 potwierdzonych nowych przypadków Covid-19, co 
stanowi wzrost w porównaniu do 338 zachorowań w poprzednim tygodniu. Oznacza to, że: 

• zanotowano 59% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 
• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 184,6 na 100 000 mieszkańców 
• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 

wynosi 88,1 na 100 000 mieszkańców 
• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 149 na 100 000 

mieszkańców  

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Nadal mamy jeden z najwyższych wskaźników w południowo-wschodniej części kraju. 

Najszybciej rośnie liczba zachorowań wśród osób w wieku od 15 do 29 lat, ale obserwujemy 
również wzrost we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem osób powyżej 60 roku życia. 
Nowe przypadki pojawiają się w każdej dzielnicy miasta. Na szczęście liczba osób 
wymagających leczenia szpitalnego pozostaje bardzo niska, co potwierdza, że program 
szczepień osłabia objawy i ogranicza hospitalizację osób zakażonych wirusem. 

Istnieją trzy rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby pomóc w utrzymaniu 
bezpieczeństwa, zapewnić, aby szkoły i uczelnie były nadal otwarte i wspierać rozwój 
różnorodnych firm i lokali gastronomicznych i usługowych na terenie naszego miasta.   

1. Szczepienia 

Przede wszystkim, każda osoba, która nie otrzymała jeszcze pierwszego szczepienia, 
zrobiła to jak najszybciej. Około połowa osób w grupie wiekowej 18-39 lat w mieście 
pozostaje niezaszczepiona.  Obecnie zaszczepić się mogą wszystkie osoby powyżej 18 roku 
życia.  

Osoby, które nie otrzymały jeszcze pierwszej dawki szczepionki, mogą umówić się na wizytę 
online lub udać się do jednego z punktów „walk-in” (bez konieczności rezerwacji) sesje walk-
in w Hove Lawns, St Peter's Church lub Racecourse w najbliższy weekend.  

Nie zajmie to dużo czasu, a pracodawców zachęcamy również do tego, aby umożliwili 
swoim pracownikom wzięcie wolnego na  zaszczepienie się. Będzie to korzystne dla firm, 
które potrzebują zdrowej siły roboczej, a skorzystają również na tym ich klienci. 

Nawet po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki, należy pamiętać o stosowaniu zasad, 
których wszyscy się już nauczyliśmy. Są to: 

• zachowywanie bezpiecznej odległości 

• zakrywanie ust i nosa maską, zwłaszcza podczas zakupów  

• stosowanie środków do dezynfekcji rąk 

• spotykanie się z innymi osobami na świeżym powietrzu, jeśli jest to możliwe  

• stosowanie się do zasady sześciu osób w pomieszczeniach zamkniętych. 

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/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july


2. Wykonywanie testów  

Musimy nadal wykonywać testy, aby osoby chore na koronawirusa mogły dokonać 
samoizolacji i w ten sposób powstrzymać dalsze przenoszenie choroby.  Program szczepień 
nadal się rozwija, a my musimy zapobiegać powstawaniu nowych wariantów, które szybciej 
przenoszą chorobę lub sprawiają, że szczepionki są mniej skuteczne.  

Prosimy o pozostanie w domu osoby z objawami, te które miały pozytywny wynik testu lub 
wszystkich będących w bliskim kontakcie z kimś, kto ma takie objawy. Należy zostać w 
domu, zrobić test, a wszelkie spotkania towarzyskie przenieść na inny termin. 

W obliczu rosnącej liczby zachorowań coraz ważniejsze jest, abyśmy upewnili się, że nie 
rozprzestrzeniamy wirusa nawet nie wiedząc o tym. Kontynuuj wykonywanie testów 
bezobjawowych dwa razy w tygodniu – zwłaszcza wtedy, gdy wybierasz się do pracy lub na 
spotkanie z przyjaciółmi.  

Nie martw się, jeśli otrzymałeś/łaś pozytywny wynik testu Covid - dostępna jest pomoc 
finansowa do 500 funtów dla osób, które utraciły zarobki lub musiały poddać się 
samoizolacji. Ponadto zapewniamy praktyczne lub społeczne wsparcie poprzez nasze 
centrum społecznościowe osobom, które nie są w stanie wykonywać pracy." 

3. Stosowanie się do zaleceń podczas spotkań towarzyskich 

Krajowe trendy potwierdzają, że wskaźnik zachorowań wzrasta w miejscach, gdzie znajduje 
się więcej młodych ludzi, z dużą liczbą sklepów, barów, restauracji i kawiarni oraz tam, gdzie 
przyjeżdża wielu turystów.  

Brighton i Hove spełnia wszystkie powyższe warunki - to po części sprawia, że nasze miasto 
jest tak wspaniałe, ale z tego samego powodu wszyscy musimy teraz zmierzyć się z bardzo 
realnym i poważnym wyzwaniem. 

W mieście jest wiele ciekawych i różnorodnych miejsc, gdzie można coś zjeść lub wypić, a w 
ostatnich tygodniach korzysta z nich coraz więcej osób; niestety w tym czasie odnotowujemy 
również rosnącą liczbę przypadków zachorowań związanych z kontaktami towarzyskimi.  

Pomagamy takim miejscom w zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, a w przypadku, 
gdy ognisko choroby jest związane z danym lokalem, służymy radą, aby możliwe było 
podjęcie odpowiednich działań.  Dziękujemy wszystkim firmom, które tak ciężko pracują, aby 
zapewnić ochronę dla swoich klientów i pracowników. 

Przy zastosowaniu odpowiednich zasad powstrzymujących rozwój koronawirusa, miejsca te 
są bezpieczne dla nas, abyśmy mogli z nich korzystać.   

Chcielibyśmy podkreślić jeszcze raz, że wszyscy, którzy planują samodzielnie lub w grupach 
spotkania poza domem, poprzez regularne wykonywanie testów dla osób bez objawów, 
mogą również przyczynić się do tego, że w barach i restauracjach w mieście będzie 
bezpiecznie.   

Jeśli wszyscy będziemy przestrzegać zasad podczas kontaktów z innymi, to pomożemy 
sobie nawzajem w zapewnieniu bezpieczeństwa i wspieraniu naszemu, aby na nowo mogło 
rozkwitnąć. 

 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

