
 

A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. december 16.  
  
A december 11-ét megelőző 7 nap (a december 16-án közölt adatok alapján) 1884 új igazolt Covid-19 
eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 
 

• 1,7%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 645,8 esetnek felel meg 

• alacsonyabb, mint a dél-keleti régió 658,5 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 540,1 per 100.000 lakos volt. 

 
A kormány ezen a héten további intézkedéseket vezetett be a tesztelést és a védőoltásra való 
jogosultságot illetően a vírus terjedésének visszaszorítása érdekében. 
 
Bár a heti számokban kis csökkenést tapasztaltunk, az elmúlt két napban 900 új fertőzést jelentettek. 
A fertőzések gyors növekedése az Omicron variáns terjedésének tudható be, és ez a tendencia 
várhatóan a következő napokban is folytatódik. 
Kérjük, hogy továbbra is legyenek körültekintőek, az ünnepek alatt - a most megtett lépések 
csökkenthetik az Önt és másokat érintő kockázatokat. 
 

Mit tehetünk magunk és mások biztonságának érdekben 
 
Minél hamarabb vegye fel az első és második Covid oltást és a boostert, valamint az influenza elleni 
védőoltást, mihelyt lehet. Foglaljon az interneten keresztül időpontot, vagy hívja a 119-et. Ha először 
nem sikerül foglalni, próbálkozzon újra, mivel minden nap újabb időpontokat bocsátanak 
rendelkezésre. Kérjük, hogy a közelben lévő, időpont foglalás nélküli oltópontokat hagyják szabadon 
azok számára, akiknek nagyobb szüksége van az oltásokra. 
 

• A Covid booster oltás most mindenki számára elérhető, aki legalább 18 éves, vagy ha a 
második dózis után 3 hónap (91 nap) telt el. 

• Az influenza elleni védőoltás is elérhető és sokak számára ingyenes. 

 
Csökkentse a közeli kapcsolatokat és kis csoportokban találkozzon. Minél kevesebb emberrel 
találkozik, annál biztonságosabb lesz az Ön számára, tehát gondolja át, kikkel találkozik. 
 
Ha lehetséges, találkozzon a szabadban, vagy szellőztessen, ha zárt helyen van, vagy 
tömegközlekedési eszközön, vagy autóban. 
 
Viseljen arcmaszkot zsúfolt vagy zárt helyeken. Most kötelező a maszk viselete a legtöbb zárt helyen, 
valamint tömegközlekedési eszközökön. A szabadban is viselje a maszkot, ha zsúfolt helyen 
tartózkodik, mint buszmegállókban, szabadtéri rendezvényeken és amikor vásárol. 
 
Rendszeresen mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt, és takarja el a száját és orrát, ha köhög 
vagy tüsszög.  
 
Végezzen lateral flow tesztet mielőtt másokkal találkozik, vagy ha zárt, zsúfolt helyre megy. Kérjük, 
jelentse az eredményt, és ha pozitív a teszt, különüljön el és rendeljen PCR tesztet. Megrendelheti a 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests


tesztet az interneten, személyesen elmehet érte a Jubilee Library-ba vagy a Hove Town Hallba, vagy a 
helyi gyógyszertárakban is megkaphatja a készletet.  
 
Maradjon otthon, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a továbbfertőzés lehetőségét barátai, 
családtagjai és közösségének más tagjai felé. 
 

Ha Covid tünetei lennének, vagy ha pozitív a lateral flow teszt eredménye, azonnal különüljön el és 
végezzen PCR tesztet. Ha pozitív az eredmény, továbbra is különüljön el és kérjen segítséget, ha 
szüksége lenne rá. 
 
Ha közeli kapcsolatban volt valakivel, akinek a COVID-19 (bármely variáns) teszt eredménye pozitív 
volt, és Ön 
 

• megkapta az oltás minden dózisát (ha a második dózist több mint két hete kapta) vagy 5 év 

és 18 év 6 hónap közötti korú, naponta végezzen gyorstesztet (7 napig napi egy tesztet). A 

GOV.UK weboldalon tudhat meg többet a napi tesztelésről. 

• Ha még nem kapta meg az oltás minden adagját, végezzen PCR tesztet és maradjon 

otthon, különüljön el 10 napig, még akkor is, ha a PCR teszt eredménye negatív. 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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