
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. szeptember 30.  
  
A szeptember 24-ét megelőző 7 nap (a szeptember 29-én közölt adatok alapján) 688 
új igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt 
jelenti: 
 

• 40%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 235,8 esetnek felel meg 

• alacsonyabb, mint a dél-keleti régió 284,4 per 100.000 lakos aránya 

• alacsonyabb, mint az angliai átlag, ami 330 per 100.000 lakos volt. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
A Covid-19 esetek száma növekedett ezen a héten, mely trend egész Angliára és a délkeleti 
régióra is jellemző volt. Az esetek megint csak a 0-14 éves korcsoportban fordultak elő 
elsősorban, a múlt hetihez képest majdnem megduplázódtak itt az esetek.  
 
Az idősebb korosztályokban a számok továbbra is alacsonyabbak, bár az elmúlt néhány 
napban kisebb növekedést tapasztaltunk itt is. 
 
A védőoltás és a tesztelés továbbra is kulcsfontosságú, hogy az esetek száma ne 
növekedjek, azért kérünk mindenkit, hogy tegyen meg mindent a fertőzés terjedésének 
megállítására.  
 
Mit tehetünk? 
 

• Vegye fel a védőoltást, ha azt felajánlják Önnek. 

• Viseljen maszkot zsúfolt helyeken és a tömegközlekedési eszközökön. 

• Amikor csak lehet, a szabadban találkozzon másokkal, vagy szellőztessen, ha zárt 
térben van. 

• Továbbra is végezzen otthon hetente kétszer lateral flow tesztet (csak a 11 év 
felettiekre vonatkozik). 

• Végezzen PCR tesztet, ha tünetei lennének, még akkor is, ha azok enyhék, illetve, 
ha a lateral flow tesztje pozitív. Maradjon otthon és különüljön el 10 napig, ha pozitív 
a teszt eredménye.  

• Azok, akik közeli kapcsolatban voltak egy fertőzöttel, minél hamarabb végezzenek 
PCR tesztet. Már nincs szükség arra, hogy elkülönüljenek, ha megkapták a 
védőoltás minden dózisát, vagy ha 18 év 6 hónapnál fiatalabbak Azoknak, akik még 
nem kapták meg a védőoltás minden adagját, a teszt eredményének megérkezésig 
el kell különülniük. 

 


