
Cotygodniowe oświadczenie zespołu ds. zdrowia publicznego w oparciu o 
przypadki Covid-19 
  
26 sierpnia 2021 r. 
  
W ciągu siedmiu dni do 20 sierpnia (na podstawie danych opublikowanych 25 
sierpnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1277 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 1,7% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 
• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 438 na 100 000 mieszkańców 
• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 

który wynosi 318 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 328 na 100 000 
mieszkańców  

  
Co to oznacza dla Brighton i Hove 
  
Drugi tydzień z rzędu obserwujemy bardzo niewielką procentową zmianę w liczbie 
potwierdzonych nowych przypadków COVID-19. Nie ma pewności, że oznacza to, iż 
wskaźnik infekcji w Brighton i Hove osiągnął już fazę szczytową. Wskaźniki te nadal 
rosną w pozostałej części Anglii i na obszarze południowo-wschodnim. 
  
Zakażenie wirusem COVID-19 jest nadal największe wśród młodych dorosłych i 
nastolatków i rozprzestrzenia się z pokolenia na pokolenie, obejmując wszystkie 
grupy wiekowe. W ostatnim tygodniu odnotowano kolejny wzrost zachorowań wśród 
osób powyżej 60 roku życia i obecnie mamy jeden z najwyższych wskaźników 
infekcji w tej grupie wiekowej w regionie południowo-wschodnim. 
  
W naszym szpitalu przebywa ponad 20 pacjentów z objawami koronawirusa. 
Program szczepień NHS skutecznie zapobiega jednak wzrostowi liczby bardzo 
poważnie chorych pacjentów, który obserwowaliśmy na początku roku. 
  
Punkt szczepień przeniesiony i otwarty dla młodzieży w wieku 16-17 lat 
  

W poniedziałek 30 sierpnia punkt szczepień w Brighton & Hove zostanie 
przeniesiony do dawnego sklepu Topshop w centrum handlowym Churchill Square. 
Ten sam zespół będzie wykonywał szczepienia codziennie w godzinach od 8.30 do 
20.00, oferując rezerwację terminów oraz usługę walk in (bez rezerwacji, dostępną 
każdego dnia do godziny 19:00). 
  
Punkt w Churchill Square będzie oferował szczepienia dla osób w wieku 16 i 17 lat. 
  

Wszystkim, którzy się zaszczepią, centrum handlowe Churchill Square udostępnia 
bezpłatny parking na godzinę na parkingu Orange (Churchill 1) przy Regency Road 
East. 
Szczepienia dla dorosłych będą kontynuowane w innych lokalizacjach w mieście, 
takich jak Hove Lawns, St Peter's Church, Rainbow Hub i Racecourse. Lokalizacje, 

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


daty i godziny otwarcia wszystkich lokalnych punktów szczepień można znaleźć na 
stronie internetowej zdrowie i opieka w Sussex. 
Z osobami, które mają zarezerwowane wizyty w Centrum w Brighton w poniedziałek 
30 sierpnia lub po tej dacie, pracownicy krajowego systemu rezerwacji szczepień 
skontaktują się bezpośrednio w sprawie zmiany lokalizacji. Data i godzina spotkania 
pozostaną bez zmian, zmieni się jedynie miejsce szczepienia. 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/

