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W ciągu siedmiu dni do 11 grudnia (na podstawie danych opublikowanych 16 
grudnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 84 potwierdzone nowe przypadki 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 1,7% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 645,8 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 658,5 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 540,1 na 100 000 
mieszkańców  

W tym tygodniu rząd  wprowadził kolejne środki i zmiany dotyczące testów oraz osób 
kwalifikujących się do szczepienia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Nastąpił bardzo niewielki spadek tygodniowej liczby zachorowań, ale w ciągu 
ostatnich dwóch dni odnotowano aż 900 nowych zakażeń. Za tak szybki wzrost 
odpowiada rozprzestrzenianie się wariantu Omikron i przewiduje się, że taka 
tendencja utrzyma się w najbliższych dniach. 

Prosimy nie tracić czujności w okresie świątecznym - działania, które podejmiemy 
teraz, zmniejszą ryzyko dla nas i innych osób.  

Działania, które wszyscy powinniśmy podjąć, aby zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i innym  

Priorytetem jest jak najszybsze zarezerwowanie 1, 2 i przypominającej dawki 
szczepionki na koronawirusa oraz przeciw grypie. Należy zarezerwować je przez 
internet lub dzwoniąc na numer telefonu 119. Jeśli początkowo rezerwacja 
szczepienia nie jest możliwa, prosimy spróbować ponownie, ponieważ nowe terminy 
są dodawane codziennie. Prosimy o zachowanie sesji lokalnych i walk-in (bez 
uprzedniej rezerwacji) dla osób, które naprawdę ich potrzebują. 

• Dawka przypominająca szczepionki na koronawirusa jest obecnie dostępna 
dla wszystkich osób w wieku 18 lat i starszych, w przypadku gdy od podania 
drugiej dawki minęły 3 miesiące (91 dni).  

• Szczepionki przeciw grypie są również dostępne i  bezpłatne dla wielu osób.   

Należy ograniczyć liczbę bliskich kontaktów i spotykać się jedynie w małych 
grupach. Im mniejsza liczba osób, z którymi się spotykamy, tym większe 
bezpieczeństwo, dlatego priorytetowo traktujmy to, z kim się kontaktujemy. 

W miarę możliwości należy spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub 
wpuszczać świeże powietrze do pomieszczeń zamkniętych, środków 
transportu publicznego i samochodów.  

W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach należy zakładać maseczkę na 
twarz. Maseczki na twarz są obecnie obowiązkowe w większości miejsc publicznych 
i środkach komunikacji. Należy je również nosić na zewnątrz, w miejscach 
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ruchliwych, takich jak przystanki autobusowe, imprezy plenerowe i podczas 
zakupów. 

Należy regularnie myć ręce lub używać środków odkażających oraz zakrywać 
twarz przy kaszlu i kichaniu. 

Wykonujmy testy przepływu bocznego przed spotkaniami z innymi, 
towarzyskimi lub wizytami w zatłoczonych lub zamkniętych miejscach. Prosimy 
o zgłaszanie wszystkich testów, a osoby, które uzyskają wynik pozytywny, muszą 
rozpocząć samoizolację i zamówić test PCR. Istnieje możliwość zamówienia testów 
przez internet, odebrania ich w bibliotece Jubilee Library, ratuszu Hove Town Hall 
lub w lokalnych aptekach.  

W przypadku złego samopoczucia należy pozostać w domu, aby ograniczyć 
ryzyko przeniesienia innych chorób na przyjaciół, rodzinę i inne osoby w lokalnej 
społeczności. 

W przypadku jakichkolwiek objawów koronawirusa lub dodatniego wyniku 
testu przepływu bocznego, należy natychmiast rozpocząć kwarantannę i 
wykonać test PCR. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu należy 
kontynuować samoizolację i  w razie konieczności skorzystać z pomocy. 

Osoby, które były w bliskim kontakcie z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa (dowolny wariant) i są: 

• w pełni zaszczepione (jeśli drugą dawkę otrzymały ponad dwa tygodnie 
temu), lub w wieku od 5 do 18 lat i 6 miesięcy, powinny wykonywać 
codzienne szybkie testy (raz dziennie przez 7 dni). Więcej informacji o 
codziennych testach znajduje się na stronie GOV.UK. 

• nie w pełni zaszczepione, powinny wykonać test PCR, pozostać w domu i 
odbyć 10-dniową kwarantannę, nawet jeśli test PCR dał wynik negatywny.  
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