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W ciągu siedmiu dni do 30 lipca (na podstawie danych opublikowanych 4 sierpnia), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1135 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19, co stanowi wartość zbliżoną do poprzedniego tygodnia (1166). Oznacza 
to, że: 
  

• zanotowano 3% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 390,2 na 100 000 mieszkańców 

(w poprzednim tygodniu wynosił 400,8 na 100 000) 

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

który wynosi 239,5 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 288,1 na 100 000 

mieszkańców  

   
Co to oznacza dla Brighton i Hove 
 
Tygodniowy wskaźnik potwierdzonych przypadków COVID-19 do dnia 30 lipca jest 
podobny do tej z zeszłego tygodnia, ale tendencja spadkowa wyhamowała w ciągu 
ostatnich kilku dni i liczba przypadków ponownie wzrasta.  
 
Liczba zachorowań pozostaje wysoka we wszystkich grupach wiekowych, jednak 
największy wzrost zachorowań w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano u młodych 
dorosłych. 
 
Bezpieczny weekend bez wirusa 
 
Oficjalna parada Pride, lokalna impreza i wydarzenia festiwalowe musiały zostać 
odwołane w tym roku, ale przewidujemy, że wiele osób nadal będzie chciało uczcić 
tradycyjny weekend Pride na terenie miasta.  

Oczekuje się, że w najbliższy weekend, 7 i 8 sierpnia, gdy miała się odbyć impreza, 
do Brighton i Hove przyjedzie wielu gości. Obawiamy się, że duże spotkania 
towarzyskie mogą prowadzić do większej liczby zachorowań i zwiększyć wskaźnik 
zakażeń. 

Prosimy wszystkich mieszkańców i gości o podjęcie tych dziesięciu kroków, 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa: 
 

1 Osoby, które mają jakiekolwiek objawy COVID-19 (nowy lub ciągły kaszel, 

gorączka, zmiany w odczuwaniu smaku lub zapachu), nawet jeśli są one 

łagodne, powinny pozostać w domu i zamówić test PCR. Prosimy o 

powstrzymanie się od podróżowania i niewychodzenie z domu 
 

2 Prosimy o wykonywanie w domu testu przepływu bocznego dwa razy w tygodniu, 

zwłaszcza wtedy, gdy planowane są spotkania ze znajomymi i rodziną. Jest to 



szczególnie ważne, ponieważ niektóre osoby zapadają na chorobę i 

rozprzestrzeniają wirusa nie wiedząc o tym, ponieważ czują się dobrze 

 

3 Jeśli wynik testu przepływu bocznego jest pozytywny, nie należy go ignorować. 

Należy rozpocząć samoizolację, a następnie wykonać test PCR, aby potwierdzić 

wynik. 

 

4 Osoby, które zostały powiadomione przez aplikację NHS Test and Trace, że 

miały kontakt z osobą, u której test dał wynik pozytywny, powinny rozpocząć 

samoizolację. Odmiana Delta wirusa jest bardzo zaraźliwa i najlepszym 

sposobem na zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa jest zachowanie 

ostrożności 

 

5 W kieszeni zaleca się noszenie maseczki, którą można założyć w ruchliwych, 

zamkniętych miejscach, gdzie znajduje się dużo osób, z którymi zazwyczaj nie 

spotykamy się 

 

6 Zachowanie odległości - nie każdy, kogo spotkamy, czuje się bezpiecznie i 

komfortowo w tłumie. 

 

7 Spotkania z innymi na zewnątrz. W czasie pobytu w pomieszczeniach 

zamkniętych, należy otwierać okna i drzwi, aby umożliwić cyrkulację świeżego 

powietrza. 

 

8 W miarę możliwości, spotykajmy się w małych grupach przyjaciół i zachowujmy 

bezpieczną odległość 

 

9 Utrzymywanie dobrych nawyków w zakresie higieny poprzez regularne mycie lub 

stosowanie środków odkażających do rąk 

 

10 Jak najszybsze zaszczepienie się oboma dawkami. Szczepionki stanowią 

najlepszą ochronę przed COVID-19 

 


