
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos 
de Covid-19 

16 de dezembro de 2021 

Nos sete dias anteriores ao dia 11 de dezembro (com base nos dados publicados no 
dia 16 de dezembro) tivemos 1884 novos casos de Covid-19 confirmados em 
Brighton e Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 1,7% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 645,8 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 658,5 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 540,1 por 100 000.  

Esta semana o governo introduziu mais medidas e alterações aos testes e à 
elegibilidade para as vacinas, a fim de abrandar a propagação do vírus. 

Embora tenha havido uma queda muito pequena na taxa de casos publicada 
semanalmente, nos últimos dois dias foram registadas 900 novas infeções. Este 
rápido aumento é explicado pela propagação da variante Omicron e eu prevejo que 
esta tendência continue nos próximos dias. 

Não baixe a guarda durante o período de férias. As ações que tomar agora irão 
reduzir o risco para si e para os outros.   

Ações que todos devemos tomar para nos mantermos a nós 
próprios e aos outros a salvo   

Assim que puder, dê prioridade à marcação da sua 1ª e 2ª dose da vacina 
contra a Covid, da dose de reforço e da vacina contra a gripe. Faça a marcação 
por internet ou ligue para o 119. Se inicialmente não conseguir marcar, tente outra 
vez, já que as consultas estão a ser adicionadas todos os dias. Por favor, deixe as 
sessões locais sem marcação prévia para aqueles que realmente precisam delas. 

• A dose de reforço da vacina contra a Covid está agora disponível para todas 
as pessoas maiores de 18 anos, se já tiveram passado 3 meses (91 dias) 
desde a segunda dose.  

• As vacinas contra a gripe estão agora disponíveis e são gratuitas para muitas 
pessoas. 

Reduza os seus contactos próximos e mantenha os grupos pequenos. Quanto 
menor for o número de pessoas com quem se encontra, mais a salvo irá estar. 
Como tal, estabeleça prioridades relativamente às pessoas com quem se 
encontra. 

Sempre que possível, encontre-se com as outras pessoas em ambientes 
abertos, ou abra uma janela para deixar entrar ar fresco quando estiver em 
espaços fechados, nos transportes públicos ou num carro.  

Use uma cobertura facial em todos os espaços fechados ou com muita gente. 
As coberturas faciais são agora obrigatórias por lei na maioria dos espaços públicos 
fechados e nos transportes públicos. Deverá também usá-las em ambientes abertos 
com muito movimento, como as paragens de autocarro, eventos ao ar livre e 
quando estiver a fazer compras. 
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Lave as mãos ou use desinfetante regularmente e cubra-se quando tossir ou 
espirrar. 

Faça testes de fluxo lateral antes de se encontrar com outras pessoas, 
socializar, ou se vai estar em espaços fechados ou com muita gente. 
Comunique todos os seus resultados e, se tiver um resultado positivo, deverá 
autoisolar-se e encomendar um teste PCR. Pode obter testes na Biblioteca Jubilee, 
na Câmara Municipal de Hove (Hove Town Hall), ou nas farmácias locais e pode 
encomendar testes por internet. 

Fique em casa se estiver doente, a fim de reduzir o risco de transmitir outras 
doenças a amigos, familiares e a outras pessoas na sua comunidade. 

Se tiver quaisquer sintomas de Covid ou um resultado positivo num teste de 
fluxo lateral, autoisole-se imediatamente e faça um teste PCR. Se o resultado 
for positivo, continue a autoisolar-se e se necessitar aceda aos serviços de apoio. 

Se tiver estado em contacto próximo com alguém que tenha tido um resultado 
positivo num teste de Covid-19 (qualquer variante) e: 

• estiver completamente vacinado(a) (se tiver tomado a segunda dose há 
mais de duas semanas), ou tiver entre 5 e 18 anos e 6 meses de idade, 
deverá fazer testes diários rápidos (1 por dia durante 7 dias). Saiba mais 
sobre os testes diários em GOV.UK ; 

• não estiver completamente vacinado(a), faça um teste PCR, fique em casa 
e autoisole-se durante 10 dias , mesmo se o resultado do teste PCR for 
negativo. 
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