
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. szeptember 2.  
  
Az augusztus 27-ét megelőző 7 nap (az augusztus 1-én közölt adatok alapján) 908 új 
igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 
 

• 29%-os csökkenés az előző héthez képest 
• 100.000 lakosonként ez heti 311,2 esetnek felel meg 
• magasabb, mint a dél-keleti régió 284,4 per 100.000 lakos aránya 
• megközelíti az angliai átlagot, ami 312,8 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
A városban az igazolt COVID-19 esetek száma csökkent ezen a héten, számaink 
megközelítik az angliai átlagot. Ez nagyon örvendetes hír. Azonban az esetek száma 
továbbra is magas, és mivel többen is térnek haza üdülésből, fesztiválokról, és egyre többen 
térnek vissza az iskolákba és munkahelyekre, a következő hetekben lehetséges, hogy 
megint növekedni fognak a számok. 
 
A COVID-19 miatt kezelésre szoruló betegek száma a helyi kórházakban hasonló szinten 
van, mint amit a múlt héten láttunk és alacsonyabb, mint a téli adatok voltak. 
 
Ez azt jelenti, hogy az oltóprogram nagyon hatékony a súlyos megbetegedések és kórházi 
esetek számának csökkentésében. Azt is jelzi, hogy mindenkinek fel kell vennie az oltást, 
mihelyt azt felajánlják neki. 
 
Az új iskolaév – új útmutatók 
 
A COVID-19 korlátozások oldásával a kormány felülvizsgálta az oktatási intézményekre 
vonatkozó útmutatókat. 
 
A helyi iskolák közvetlenül értesítik a családokat az új szabályokról, ideértve a Covid 
tesztelési előírásokat. 
 
A középiskolás diákoknak azt tanácsolják, hogy amikor visszatérnek az őszi félévben, 
végezzenek a helyszínen 2 gyors COVID-19 tesztet (3 és 5 nap elteltével) majd hetente 
kétszer végezzék el a tesztet otthon. 
 
Bár már nem előírás, az arcmaszk viselete továbbra is elvárt és ajánlott 11 éves kortól, a 
tömegközlekedési eszközökön és az iskolai közlekedési eszközökön. 
 
 
Az országos változások a következőkre is kiterjednek: 
 

• Már nem tanácsolják a buborékokat, illetve az iskolai nap lépcsőzetes kezdetét és végét 
• A gyerekek újra együtt tölthetik a szüneteket és az ebédidőt, és részt vehetnek gyakorlati 

órákon, testnevelés órán, más osztályokkal és korcsoportokkal 

• Az arcmaszk viselése már nem kötelező az iskolai dolgozók, illetve látogatók számára 



• Azon diákoknak, akiket mint közeli érintettet ismernek fel, nem kell elkülönülnie, de PCR teszt 
elvégzése tanácsos és ha az pozitív, szükséges az elkülönülés. 

A következő linken találhat további információt arról, mi várható, amikor a diákok 
visszatérnek az iskolákba: gov.uk/backtoschool 
 
 


