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W ciągu siedmiu dni do 26 listopada (na podstawie danych opublikowanych 1 
grudnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1559 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 16% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 534,4 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 581,7 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 441,1 na 100 000 
mieszkańców  

W związku z obawami dotyczącymi nowego wariantu Omikron, rząd wprowadził 
zaktualizowane środki ochrony w bieżącym tygodniu. 

Zaktualizowane środki obejmują: wymóg noszenia maseczek w sklepach, środkach 
transportu publicznego i innych pomieszczeniach zamkniętych; dodatkowe wymogi 
dotyczące badań w podróży; oraz zmiany w zasadach samoizolacji dla bliskich 
kontaktów osoby, u której stwierdzono dodatni wynik testu w przypadku podejrzenia 
lub potwierdzenia wariantu Omikron. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Liczba przypadków zachorowań na koronawirusa w mieście wzrosła i obecnie jest 
wyższa niż średnia dla Anglii.  

Im częściej przebywamy poza domem, kontaktując się z osobami z innych 
gospodarstw domowych, tym większe prawdopodobieństwo na złapanie i 
rozprzestrzenienie koronawirusa, zwłaszcza w zatłoczonych lub zamkniętych 
pomieszczeniach, gdzie jest niewiele świeżego powietrza lub może znajdować się 
więcej zainfekowanych osób. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy spotykamy się z przyjaciółmi w barze, na zakupach 
lub na imprezach przedświątecznych. 

W takich sytuacjach powinniśmy szczególnie uważnie stosować się do zaleceń, aby 
chronić się przed wszystkimi wariantami koronawirusa. Prosimy również o zachęcanie 
osób, z którymi się spotykasz, aby zrobiły to samo. 

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby Brighton i Hove były bezpieczne dla 
wszystkich. 

Co można zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym  

Poddaj się szczepieniom i przyjmij trzecią dawkę oraz szczepienie przeciwko 
grypie, gdy zostanie ci ona zaproponowana. Zobacz stronę najnowsze porady na 
temat tego, kto może je przyjąć i w jaki sposób otrzymać szczepionkę. 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/


Wykonaj szybki test przepływu bocznego przed spotkaniem z osobami, które są 
w grupie podwyższonego ryzyka lub jeśli będziesz przebywać w zamkniętej lub 
zatłoczonej przestrzeni, lub tam, gdzie jest ograniczona ilość świeżego 
powietrza. 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 (korzystając z kodu odbioru). 

Pozostań w domu, jeśli źle się czujesz, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia innych 
chorób na przyjaciół, rodzinę, kolegów i inne osoby w twojej społeczności. 

Jeśli masz jakiekolwiek objawy koronawirusa lub wynik testu przepływu 
bocznego jest dodatni, natychmiast rozpocznij kwarantannę i wykonaj test 
PCR.  Kontynuuj samoizolację, jeśli wynik jest pozytywny i w razie potrzeby korzystaj 
ze wsparcia. 

Bliskie kontakty osób, u których test dał wynik pozytywny, powinny wykonać 
test PCR i w razie konieczności rozpocznij samoizolację. 

W miarę możliwości spotykaj się w dobrze wentylowanych miejscach, np. na 
zewnątrz lub w pomieszczeniach przy otwartych oknach. Otwarcie okna na 10 
minut co godzinę ułatwi rozproszenie się cząsteczek koronawirusa. 

W ruchliwych lub zamkniętych miejscach należy zakładać maseczkę na twarz. 
Obecnie obowiązkowe jest noszenie maseczki w sklepach i innych pomieszczeniach 
zamkniętych, a także w środkach transportu publicznego, z wyjątkiem osób, które są 
z tego zwolnione. Maseczki należy również nosić w miejscach wspólnych we 
wszystkich placówkach edukacyjnych przez pracowników, gości i uczniów od klasy 7 
wzwyż.  

Regularnie myj ręce i używaj środków odkażających, gdy przebywasz poza 
domem.  

 

 
 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

