
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. augusztus 12.  
  
Az augusztus 6-át megelőző 7 nap (az augusztus 11-én közölt adatok alapján) 1375 
új igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben, több, mint az előző 
heti 1135, és ez a következőt jelenti: 
 

• 21%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 471 esetnek felel meg - ami magasabb, mint az 

előző heti 390,2 eset per 100.000 lakos 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 253,3 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 296,6 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
A COVID-19 fertőzések aránya továbbra is magas a városunkban minden 
korcsoportban, különösen a fiatalok között.  
 
A helyi kórházunkban a COVID-19 fertőzött betegek száma sokkal alacsonyabb, 
mint a mikor az új év körül nagyon magasak voltak a számok. Ez azt jelenti, hogy az 
oltási program jól működik. 
 
Azonban még sok a teendő míg mindenki védett lesz. Az átoltottsági arány a 
városunkban alacsonyabb, mint az ország más területein. Brighton & Hove-ban 
minden négy felnőttből csak három kapta meg eddig az első oltást.  
 
A 25-34 évesek között alacsony az oltást felvevők száma. Ebben a korcsoportban 
tízből csak hatan kezdték el az oltási programot.  
 
Nagyon fontos, hogy mindenki elfogadja az oltást, különösen mivel olyan sokan 
mennek most társaságba és találkoznak másokkal, az otthonukban, illetve 
városszerte.   
 
Az oltás a legjobb védelem a COVID-19 ellen 
 
Az Egyesült Királyságban minden felnőtt jogosult megkapni az oltást. Ha még nem 
kezdte el, kérjük, ne halassza tovább. 
 
Városként mindannyiunknak gondolnunk kell a veszélyeztetettekre a 
közösségünkben, akik a vírustól nagyon súlyosan megbetegedhetnek. 
 
Amikor beoltatja magát, nem csak saját magát védi ettől a veszélyes vírustól, hanem 
a körülöttünk lévőket is 
 
A helyi mobil és pop-up oltópontokra vonatkozó információkat a Sussex Health and 
Care valamint az NHS walk-in vaccinations weboldalakon találhat. 
   
Nem kell megvárnia, mire egy időpont nélküli oltópont nyílik a közelében. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016


 
Előre foglalható időpontok naponta elérhetők a The Brighton Centre-ben az NHS 
országos oltás időpont foglaló szolgalátán keresztül illetve hívhatja a 0300 303 8060 
telefonszámot, ha a Brighton Race Course-nál szeretne időpontot vagy a város más 
helyszínein. 
 
 
A helyi mobil és pop-up oltópontokra vonatkozó információkat a Sussex Health and 
Care valamint az NHS walk-in vaccinations weboldalakon találhat. 
 

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.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016

