
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. augusztus 20.  
  
Az augusztus 14-ét megelőző 7 nap (az augusztus 19-én közölt adatok alapján) 1309 
új igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt 
jelenti: 
 

• 4%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 448,7 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 284,3 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 308,2 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
A COVID-19 fertőzések számában mutatkozó kisebb csökkenés ellenére a vírus 
továbbra is terjed, különösen a fiatalkorúak között. Az elmúlt héten a 15-29 évesek 
között láttuk az igazolt COVID-19 esetek legmagasabb arányát más korcsoportokkal 
összehasonlítva. 
 
A helyi kórházunkban a COVID-19 fertőzött betegek száma megnőtt ezen a héten, 
azonban az NHS sikeres oltási programjának köszönhetően ez még mindig 
alacsonyabb, mint amikor az év elején a számok nagyon magasak voltak. 
 
Városunkban az átoltottsági arány nő, de még mindig elmarad az ország többi 
térsége mögött.  
 
Ha felveszi az oltást, azzal nem csak magát, barátait és családját védi. Ha megkapja a 
védőoltás mindkét adagját, többé nem kell elkülönülnie, ha COVID-19 fertőzött személlyel 
érintkezett. Támogatást és segítséget kaphatnak azok, akiknek aggályai, kérdései lennének 
az oltással kapcsolatban. 
 
Az elkülönülés szabályai megváltoztak 
 

Ha megkapta az oltás mindkét adagját (és legalább 14 nap telt el a második oltás 
óta) Önnek már nem kell elkülönülnie, ha egy pozitív COVID-19 teszteredményű 
személy közeli kapcsolataként azonosították be. Önnek egy PCR tesztet kell foglalnia 
annak ellenőrzésére, hogy Ön tudomása nélkül hordozza-e a vírust. 

 
Ha a PCR teszt eredménye negatív, akkor Önnek nem kell elkülönülnie, de segíthet 
mások védelmében a következőkkel: 

• heti kétszeri LFD teszt 
• arcmaszk viselése zárt helyen, illetve, ha a távolságtartás nem lehetséges 

• igyekezzen korlátozni a kapcsolatot olyan személyekkel, akiknél magasabb a 
COVID-19 fertőzés kockázata 

• nyisson ajtót-ablakot és szellőztessen, ha zárt helyen találkozik másokkal 
Ez a tanács 10 teljes napig érvényes, egy COVID-19 fertőzéssel pozitívan tesztelt 
személlyel való legutóbbi érintkezését követően. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/


A 18 év hat hónapnál (azaz 18 és fél évnél) fiatalabb gyerekeknek sem kell többé 
elkülönülni, ha közeli érintettek. Ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk, mint a teljesen 
beoltott felnőttekre, akiknek PCR tesztet kell foglalni. 
  

El kell különülnie abban az esetben, ha: 
·         a COVID-19 3 fő tünete közül bármelyik fennáll: új, folyamatos köhögés, 

magas láz, az ízlelés és szaglás érzékelés elvesztése vagy annak 
megváltozása - és végezzen PCR tesztet 

·         pozitív COVID-19 tesztje volt 
  

Vagy, ha érintkezett valakivel, aki COVID-19 fertőzött és: 

• Ön nincs beoltva, vagy csak az első Covid-19 védőoltást kapta meg 
• kevesebb mint 14 nap telt el, mióta a vakcina második dózisát megkapta 

Ha a PCR tesztje pozitív, akkor a korától, illetve a beoltottsági státuszától 
függetlenül izolálnia kell magát. 

Az elkülönüléshez segítséget és támogatást kérhet az önkormányzattól. 
  
Oltassa be magát, hogy tovább folyhasson az élet 
  
Az elkülönülés okozta fennakadás elkerülésének legjobb módja, hogy a védőoltás teljes 
kurzusát felveszi, hogy továbbra is eljárhasson munkába, szórakozni, ha a jövőben 
érintettként azonosítják. 
  

Előre foglalt időpontok érhetők el minden nap a Brighton Centre-ben az NHS 
országos oltásfoglalószolgálatán keresztül. A Brighton Racecourse-hoz a 0300 303 
8060 telefonszámon lehet időpontot foglalni. Időpont nélküli oltásra van lehetőség 
minden nap a Brighton Centre-ben és a város más részein. Nem szükséges előre 
foglalni időpontot, egyszerűen csak jelenjen meg és megkapja az oltást. A helyi 
időpont foglalás nélküli oltópontok listáját a Sussex Health and Care holnapján 
találhatja. 
  
A 16 és 17 éveseket, valamint a jogosult 12 és 15 közötti gyermekeket az NHS fogja 
értesíteni, hogy foglalhatnak időpontot az oltáshoz. Erre a következő napokban fog 
sor kerülni. További információt itt találhat. 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/support-self-isolation
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/how-do-i-get-my-jab/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/

