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W ciągu siedmiu dni do 24 września (na podstawie danych opublikowanych 29
września), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 688 potwierdzonych nowych
przypadków Covid-19. Oznacza to, że:
•
•
•
•

Zanotowano 40% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia
wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 235,8 na 100 000 mieszkańców
jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który
wynosi 284,4 na 100 000 mieszkańców
jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 330 na 100 000
mieszkańców

Co to oznacza dla Brighton i Hove
Liczba przypadków Covid-19 wzrosła w tym tygodniu, a tendencja ta jest widoczna w
całej Anglii, jak również w południowo-wschodniej części kraju. Nowe przypadki
ponownie dotyczą głównie grupy wiekowej 0-14 lat, w której liczba zachorowań
wzrosła prawie dwukrotnie od zeszłego tygodnia.
Wskaźniki w starszych grupach wiekowych pozostają niższe, ale w ciągu ostatnich
kilku dni odnotowano niewielki wzrost.
Szczepienia i testy pozostają kluczowe dla utrzymania tych wskaźników na niskim
poziomie, dlatego proszę róbcie co możecie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie
się wirusa.
Co można zrobić
•
•
•
•
•

•

Przyjąć szczepionkę, gdy zostanie ci ona zaproponowana.
W zatłoczonych miejscach i w środkach transportu publicznego nadal nosić
maseczkę na twarzy.
W miarę możliwości spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub
wpuszczać świeże powietrze, gdy jesteśmy w pomieszczeniach zamkniętych.
Prosimy o wykonywanie w domu testów przepływu bocznego dwa razy w
tygodniu (dotyczy jedynie osób w wieku powyżej 11 lat).
Wykonać test PCR, gdy występują jakiekolwiek objawy, nawet jeśli są
łagodne, lub gdy wynik testu przepływu bocznego jest pozytywny. W
przypadku pozytywnego wyniku testu należy pozostać w domu i dokonać
samoizolacji przez 10 dni.
Osoby z bliskiego otoczenia powinny jak najszybciej poddać się badaniu
PCR. Osoby, które są w pełni zaszczepione lub mają mniej niż 18 lat i 6
miesięcy, nie muszą się już dokonywać samoizolacji. Osoby, które nie są w
pełni zaszczepione, muszą udać się na samoizolację do czasu otrzymania
wyniku testu.

