
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. augusztus 5.  
  
A július 30-át megelőző 7 nap (az augusztus 4-én közölt adatok alapján) 1135 új 
igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez az előző heti 1166-
tól nem nagyon különbözik, és a következőt jelenti: 
 

• 3%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 390,2 esetnek felel meg - az előző heti 400,8 eset 

per 100,000 lakoshoz képest kicsit alacsonyabb 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 239,5 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 288,1 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
Bár az igazolt COVID-19 fertőzöttek száma július 30-ig hasonló volt, mint az előző heti 
adatok, a csökkenő tendencia megfordult és az esetek száma az elmúlt néhány 
napban megint emelkedik.  
 
Az esetek száma továbbra is magas, minden korcsoportban, azonban az esetek 
száma leginkább a fiatal felnőttek körében nőtt a múlt héten. 
 
Covid-biztos hétvége 
 
A hivatalos PRIDE fesztivált, a village party-t és egyéb eseményeket ugyan törölni 
kellett az idén, de azt gondoljuk, hogy sokan szeretnék azért megünnepelni a város 
tradicionális Pride hétvégéjét. 
 
Nagyszámú látogatót várunk Brighton & Hove-ba ezen a hétvégén, augusztus 7-8-án, 
amikor a fesztivál került volna megrendezésre. Aggódunk, hogy a nagy összejövetelek 
több fertőzést fognak jelenteni, a számok újbóli növekedését. 
 
Kérünk minden lakost és látogatót, hogy tegyék meg a következő lépéseket a vírus 
terjedésének megállítása érdekében: 
 

1. Ha Covid tünetei vannak (új, folyamatos köhögés, láz, az ízlelő és szagló érzék 

változása), még akkor is, ha ezek enyhék, maradjon otthon és foglaljon PCR 

tesztet. Kérjük, hogy ekkor ne utazzon és nem bulizzon. 

 

2. Végezzen rendszeres tünet nélküli lateral flow teszteket otthon, hetente 

kétszer, különösen, ha azt tervezi, hogy barátokkal, családtagokkal találkozik. 

Ez különösen fontos, mivel vannak, akik megfertőződnek, illetve terjesztik a 

vírust, anélkül, hogy ennek tudatában lennének, mert nem érzik magukat 

rosszul. 

 



3. Ha a lateral flow teszt eredménye pozitív, kérjük, ne hagyja figyelmen kívül. El 

kell különülnie amíg elvégez egy PCR tesztet az eredmény visszaigazolására. 

 

4. Ha az NHS Test & Trace szolgálata arra szólítja fel, hogy különüljön el, mert 

érintkezett valakivel, aki pozitív teszt eredményt kapott, kérjük, tegye ezt meg. 

A vírus Delta variánsa nagyon ragályos és az a legjobb, ha biztonságunk 

érdekében Ön is biztonságosan cselekszik. 

 

5. Tartson a zsebében arcmaszkot, hogy azt zsúfolt, zárt helyeken, ahol közel kell 

lennie másokhoz, akikkel nem találkozik rendszeresen, feltehesse. 

 

6. Tartson távolságot - nem mindenki, akivel Ön érintkezik, érzi még magát 

biztonságban vagy kényelmesen zsúfolt helyeken. 

 

7. Találkozzon a szabadban. Ha zárt helyen van, akkor tartsa az ablakokat s 

ajtókat nyitva, hogy friss levegő járhassa át a helységet. 

 

8. Találkozzon kis csoportokban a barátaival, ha lehet, és igyekzzenek távolságot 

tartani. 

 

9. Folytassa a jó kéz higiéniát a rendszeres kézmosást és a fertőtlenítő 

használatát. 

 

10. Oltassa be magát mihelyt lehet és mind a két oltást vegye fel. A védőoltás a 

legjobb védelem a COVD19 vírus ellen. 

 
 


