
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. július 1.  
  
A június 25-ét megelőző 7 nap (a június 30-án közölt adatok alapján) 537 új igazolt Covid-19 
eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. 338 esettel több, mint a múlt héten. Ez a 
következőt jelenti: 
 

• 59%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 184,6 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 88,1 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 149 per 100.000 lakos volt 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
Továbbra is nálunk van Dél-Kelet Angliában a pozitív teszteknek az egyik legmagasabb 
száma. 
 
Az esetek továbbra is a 15-29 év közöttiek csoportjában nőnek a leggyorsabban, de más 
korosztályoknál is látunk növekedést, kivéve a 60 év fölöttieknél. A város minden részében 
látunk eseteket. Szerencsére a kórházi kezelést igénylő esetek száma továbbra is alacsony, 
ami azt bizonyítja, hogy az oltási program gyengíti a fertőzés és kórházi kezelés 
szükségessége közötti kapcsolatot. 
 
Három dolgot tehetünk városunk biztonsága érdekében, hogy az iskolák nyitva 
maradhassanak és hogy segítsük városunk vendéglátó egységeinek és színes 
vállalkozásainak nyitvatartását. 
 

1. Vegyük fel az oltást 

Először is nagyon fontos, hogy azok, akik még nem kapták meg az első oltást, felvegyék azt, 

mihelyt lehet. Városunkban a 18-39 éves korcsoport mintegy fele nincs még beoltva. Minden 

18 év fölötti megkaphatja most már az oltást. 

 

Ha még nem kapta meg az első dózist, foglaljon most időpontot online vagy menjen el a Hove 

Lawns, St Peter’s templomba vagy a Racecourse-ba ezen a hétvégén, ahol időpont nélkül is 

megkaphatja az oltást.    

 

Nem fog sok időt igénybe venni, és én felhívom a munkaadók figyelmét is, hogy biztosítsák, 

a dolgozók kapnak arra időt, hogy gyorsan beoltathassák magukat. A vállalkozásnak is jó, 

mert egészséges dolgozókra van szükség, és az ügyfelek számára is kedvező. 

 

Még akkor is, ha már megkapta a védőoltás mindkét adagját, ne feledje továbbra is tartani 

magát az új szokásokhoz: 

- Tartson távolságot 

- Takarja el száját és orrát maszkkal, különösen, amikor vásárol 

- Használjon kézfertőtlenítőt 

- A szabadban találkozzon másokkal, ha lehet 

- Tartsa magát a hat fős korlátozáshoz zárt térben 

 

2. Folytassa a tesztelést 

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


Továbbra is szükség van a tesztelésre, hogy azok, akik fertőzöttek, elkülönülhessenek és 
ezzel elkerüljük a továbbfertőzést. Az oltóprogram folyamatban van, és meg kell 
akadályoznunk az új variánsok kialakulását, melyek könnyebben terjedhetnek, illetve 
csökkenthetik a vakcina hatékonyságát. 
 
Kérjük, ne hagyja el otthonát, ha tünetei vannak, ha pozitív a teszt eredménye, vagy 
kapcsolatban volt valakivel, akinek pozitív volt a tesztje. Otthon maradhat, tesztet végezhet 
és a találkozást pedig egy másik napra halaszthatja. 
 

Az esetek emelkedő számával egyre fontosabb, hogy ne terjesszük a Covid fertőzést, úgy, 
hogy észre sem vesszük. Végezzen továbbra is tünet nélküli tesztet, hetente kétszer – 
különösen, ha munkába vagy barátokkal való találkozásra készül.  

Ha pozitív a teszt, ne aggódjon – 500 fontos pénzügyi támogatást kaphat ha az elkülönülés 
miatt veszít a fizetéséből. Valamint gyakorlati és jóléti támogatást is kaphat a közösségi 
központunkban míg nem tud dolgozni.” 

3. Kövesse megfelelően az útmutatást, ha másokkal találkozik 

Az országos trendek azt mutatják, hogy a Covid fertőzés terjed, olyan helyeken, ahol fiatalok 
élnek, ahol sok az üzlet, a klub, az étterem, kávézó, illetve olyan hely, melyek turista célpontok 
is.  

Brighton & Hove-ra mindez jellemző – ettől is olyan nagyszerű a mi városunk – de ez az, ami 
miatt most ezzel a kihívással szembesülünk. 

Nagyon sok az érdekes, színes hely, ahol enni-inni lehet a városunkban, és azt látjuk, hogy 
egyre többen élvezik ezeket a lehetőségeket, de sajnos ezekben az időkben, amiket most 
élünk, azt is láttuk, hogy a fertőzések növekvő száma is összefügg ezzel a tendenciával.  

Támogatjuk a vendéglátóhelyeket, hogy minél biztonságosabbak legyenek, és ahol a 
fertőzések egy helyhez kötődnek, tanácsadással támogatjuk ezeket, hogy a megfelelő 
lépéseket tudják megtenni. Hálásak vagyunk azoknak a vállalkozásoknak, akik nagyon 
keményen dolgoznak a vendégeik és munkatársaik biztonsága érdekében. 

A megfelelő Covid biztonsági intézkedésekkel ezekben a vendéglátó egységekben 
biztonságosan érezhetjük jól magunkat.   

De újra szeretném hangsúlyozni - ha egyénekként vagy baráti csoportokban tervezünk 
találkozni, azzal is biztonságosabbá tehetjük városunkat, hogy hetente kétszer teszteljük 
magunkat. 

Ha mindannyian betartjuk a szabályokat amikor másokkal találkozunk, segíthetünk abban, 
hogy mindenki biztonságban legyen és városunk újra fellendüljön, virágozzon. 

 

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/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

