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W ciągu siedmiu dni do 6 sierpnia (na podstawie danych opublikowanych 11 
sierpnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1375 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19, co stanowi wartość wyższą w stosunku do poprzedniego 
tygodnia (1135). Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 21% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 471 na 100 000 mieszkańców (w 

poprzednim tygodniu wynosił 390,2 na 100 000) 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 

który wynosi 253,3 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 296,6 na 100 000 

mieszkańców  

 
Co to oznacza dla Brighton i Hove 
 
Wskaźniki zakażeń wirusem COVID-19 w naszym mieście utrzymują się na bardzo 
wysokim poziomie we wszystkich grupach wiekowych, a szczególnie wśród ludzi 
młodych.  
 
Liczba osób chorych na COVID-19 w naszym lokalnym szpitalu wzrosła, ale jest 
znacznie niższa niż wtedy, gdy liczba przypadków była bardzo wysoka w okresie 
Nowego Roku. Świadczy to o tym, że program szczepień jest skuteczny. 
 
Musimy jeszcze jednak wiele zrobić, aby zapewnić wszystkim ochronę. Liczba 
szczepień w naszym mieście jest niższa niż w wielu innych rejonach kraju. Tylko trzy 
na cztery osoby dorosłe w Brighton i Hove otrzymały swoją pierwszą dawkę 
szczepionki.  
 
Wśród osób w wieku od 25 do 34 lat liczba osób decydujących się na szczepienie 
jest niska. Zaledwie sześć na dziesięć osób w tej grupie wiekowej zaczęło się 
szczepić.  
 
Ważne jest, aby każdy skorzystał z oferty szczepionek, zwłaszcza, że o wiele więcej 
z nas ponownie spotyka się towarzysko w domach i lokalach na terenie całego 
miasta.   
 
Szczepionki stanowią najlepszą ochronę przed COVID-19 
 
Każda osoba dorosła w Wielkiej Brytanii może otrzymać szczepionkę na 
koronawirusa. Osoby, które jeszcze nie zaczęły się szczepić, prosimy, aby nie 
odkładały tego dłużej. 
 



Jako miasto wszyscy musimy wziąć pod uwagę wrażliwe osoby w naszej 
społeczności, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania w przypadku 
zarażenia się wirusem. 
 
Szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie, ale także wszystkich wokół przed tym 
niebezpiecznym wirusem. 
 
Szczegółowe informacje o wszystkich lokalnych mobilnych i tymczasowych punktach 
szczepień można znaleźć na stronie zdrowie i opieka w Sussex i szczepienia NHS 
dla osób bez rezerwacji. 
   
Nie trzeba czekać, aż jedna z klinik typu „walk-in" pojawi się w Państwa okolicy. 
 
Wstępnie zarezerwowane terminy szczepień są dostępne codziennie w Brighton 
Centre poprzez krajową służbę rezerwacji szczepień NHS; można zadzwonić 
również pod numer 0300 303 8060, aby umówić się na spotkanie w Brighton Race 
Course, jak również w innych miejscach w mieście. 
 
Szczegółowe informacje o wszystkich lokalnych mobilnych i tymczasowych punktach 
szczepień można znaleźć na stronie zdrowie i opieka w Sussex oraz szczepienia 
NHS dla osób bez rezerwacji. 
 
 

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

