
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos de Covid-19 
  
2 de setembro de 2021 
  
Nos sete dias anteriores ao dia 27 de agosto (com base nos dados publicados no dia 
1 de setembro) tivemos 908 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. Isso é: 
 

• uma redução de 29% comparando com os sete dias anteriores; 
• equivalente a uma taxa semanal de 311,2 por 100 000 residentes;  
• superior à taxa do Sudeste, que foi de 284,4 por 100 000; 
• próximo da taxa de Inglaterra, que foi de 312,9 por 100 000.  

   
O que é que isto significa para Brighton e Hove? 
  
Os casos confirmados de Covid-19 na cidade diminuíram esta semana e a nossa 
taxa é agora semelhante à média da Inglaterra. Esta é uma notícia bem-vinda. No 
entanto, o número de casos permanece elevado e, com muitos de nós a regressar 
de férias e festivais e a voltar às aulas e aos locais de trabalho, isso pode levar a 
mais casos nas próximas semanas. 
  
O número de pacientes que necessitam de tratamento contra os efeitos da Covid-19 
no nosso hospital local continua a ser semelhante ao da semana anterior e é mais 
baixo do que o nível observado no inverno passado. 
  
Isto indica que o programa de vacinação é altamente eficaz na redução do risco de 
doenças graves e de hospitalizações. Destaca que todos devem tomar a vacina 
assim que lhes seja oferecida. 
  
Novo período escolar, novas diretrizes 
  
Com a flexibilização das restrições de Covid-19, o governo efetuou uma revisão das 
diretrizes para os estabelecimentos de ensino. 
  
As escolas e faculdades locais estão a notificar diretamente as famílias sobre as 
suas novas medidas, incluindo os requisitos de testes de Covid. 
  
Quando os estudantes do ensino secundário e superior regressam no início do 
período de outono são aconselhados a fazer 2 testes rápidos de Covid-19 nas 
instalações (de 3 a 5 dias de intervalo), seguidos de testes em casa duas vezes por 
semana. 
  
Embora já não seja um requisito legal, é esperado e recomendado o uso de uma 
cobertura facial para jovens de 11 anos ou de idades superiores em transportes 
públicos e transportes de escolas e colégios.  
  
As mudanças nacionais incluem também o seguinte: 
  



• As “bolhas” e os horários intercalados de entrada e saída já não são 
aconselhados; 
 

• As crianças podem novamente estar juntas durante os intervalos e almoços e 
participar em aulas práticas e desportivas com outras turmas e grupos de 
outros anos; 

• As coberturas faciais já não são necessárias para funcionários ou visitantes; 

• Os alunos e estudantes identificados como contacto próximo não terão de se 
autoisolar. Porém, deverão fazer um teste de reação em cadeia da 
polimerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) e autoisolar-se se o resultado 
for positivo. 

Para saber mais sobre o que esperar do regresso dos alunos à escola ou faculdade 
entre em gov.uk/backtoschool. 
 


