
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. augusztus 26.  
  
Az augusztus 20-át megelőző 7 nap (az augusztus 25-én közölt adatok alapján) 1277 
új igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt 
jelenti: 
 

• 1,7%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 438 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 318 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 328 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
Már a második hete, hogy kis arányú változást láttunk az igazolt új COVID-19 
fertőzöttek számában. Ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy Brighton & Hove 
területén a fertőzések elérték a csúcspontjukat. A számok továbbra is növekednek 
Angliában és a dél-keleti régióban. 
  
A COVID-19 fertőzések száma a fiatalok és tinédzserek között a legmagasabb, de a 
többi korcsoportban is emelkedik. A múlt héten további növekedést tapasztaltunk a 
60 év felettiek között, és jelenleg a dél-keleti régióban ebben a korcsoportban nálunk 
a legmagasabb a fertőzöttek aránya. 
  
Több mint 20 beteg van jelenleg kórházban COVID-19 fertőzéssel. De az NHS 
oltóprogramja sikeresen fékezi meg a súlyos betegek számának növekedését, amit 
az év elején láttunk. 
  
Az oltóközpont áttelepül és a 16-17 évesek számára is elérhető 

Jövő hétfőn, augusztus 30-án a Brighton & Hove oltóközpont átköltözik a korábbi 
Topshop áruházba a Churchill Square bevásárlóközpontban. 

Ugyanaz a csapat fogja beadni az oltást, naponta reggel 8.30 és este 8 óra között, 
foglalható időpontokkal és időpont nélküli lehetőséggel is (amire este 7-ig van 
lehetőség minden nap). 
  
A Churchill Square oltóközpontba a 16-17 éveseket várják, időpont foglalása nélkül. 
  

Egy órás ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a Churchill Square bevásárlóközpont 
az Orange parkolóban (Churchill 1) a Regency Road East-en mindenki számára, aki a 
védőoltásra érkezik. 

Felnőttek számára továbbra is elérhetők városszerte az oltó központok, időpont 
foglalás nélkül, mint a Hove Lawns, a St Peter’s Church, a Rainbow Hub és a 
Racecourse. Az oltóközpontok helyszínei és nyitvatartási ideje a Sussex Health and 
Care weboldalon találhatók. 
  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


Azokat, akiknek augusztus 30-ra, vagy az utánra van foglalt időpontjuk a Brighton 
Centre-be, az országos időpontfoglaló szolgálat fogja közvetlenül megkeresni a 
helyszín megváltozásáról. Az időpontjuk ideje ugyanaz marad, csak a helyszíne fog 
megváltozni. 
 
 


