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2 września 2021 r. 
  
W ciągu siedmiu dni do 27 sierpnia (na podstawie danych opublikowanych 1 
września), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 908 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 29% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 
• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 311,2 na 100 000 mieszkańców 
• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 

który wynosi 284,4 na 100 000 mieszkańców 
• jest on zbliżony do średniej dla Anglii, która wynosi 312,9 na 100 000 

mieszkańców  
  
Co to oznacza dla Brighton i Hove 
  
Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 w mieście spadła w 
tym tygodniu i obecnie nasz wskaźnik jest zbliżony do średniej w Anglii. To dobra 
wiadomość. Liczba przypadków pozostaje jednak wysoka, a ponieważ wielu z nas 
wraca z wakacji i festiwali, a jeszcze więcej osób powraca do szkół i miejsc pracy, 
może to prowadzić do większej liczby przypadków w nadchodzących tygodniach. 
  
Liczba pacjentów wymagających leczenia z powodu skutków koronawirusa w 
naszym szpitalu pozostaje na podobnym poziomie jak w poprzednim tygodniu i jest 
niższa w porównaniu do ostatniej zimy. 
  
Świadczy to o tym, że program szczepień jest bardzo skuteczny w ograniczaniu 
poważnych powikłań i leczenia szpitalnego. Nacisk kładzie się na to, aby każdy 
przyjął szczepionkę, gdy tylko zostanie mu ona zaproponowana. 
  
Nowy rok szkolny - nowe wytyczne 
  
Wraz ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących COVID-19, rząd dokonał przeglądu 
wytycznych dla placówek edukacyjnych. 
  
Lokalne szkoły i uczelnie powiadamiają  bezpośrednio rodziny o nowych ustaleniach, 
w tym o wymaganiach dotyczących testów na koronawirusa. 
  
Po powrocie na początku semestru jesiennego, uczniom szkół średnich i studentom 
zaleca się wykonanie 2 szybkich testów COVID-19 na miejscu (w odstępie 3 do 5 
dni), a następnie przeprowadzanie ich w domu dwa razy w tygodniu. 
  
Chociaż nie jest to już wymóg prawny, oczekuje się i zaleca noszenie maseczki na 
twarzy młodym osobom w wieku 11 lat i starszym w pojazdach komunikacji miejskiej 
i innych środkach transportu do szkoły i na uczelnię. 
  
  
Zmiany w kraju obejmują również następujące kwestie: 



  
• Nie zaleca się już pozostawania w „bańkach” domowych ani stosowania zróżnicowanych 

godzin zajęć lekcyjnych 
• Dzieci znów mogą spędzać razem przerwy i spożywać posiłki oraz brać udział w zajęciach 

praktycznych i sportowych z innymi klasami i grupami wiekowymi 

• Pracownicy i goście nie muszą już zakładać maseczek 
• Uczniowie i studenci zidentyfikowani jako osoby bliskiego kontaktu nie muszą dokonywać 

samoizolacji, jednak powinni wykonać test PCR i rozpocząć kwarantannę, gdy jego wynik 
okaże się pozytywny 

Aby otrzymać więcej informacji na temat tego, czego można się spodziewać po 
powrocie uczniów do szkoły lub na uczelnię, prosimy o zapoznanie się ze stroną 
gov.uk/backtoschool 
 


