
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos 

de Covid-19 

2 de dezembro de 2021 

Nos sete dias anteriores ao dia 26 de novembro (com base nos dados publicados no 
dia 1 de dezembro) tivemos 1559 novos casos de Covid-19 confirmados em 
Brighton e Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 16% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 534,4 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 581,7 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 441,1 por 100 000.  

Devido a preocupações relativas à nova variante Omicron, esta semana o governo 
introduziu medidas reforçadas contra a Covid. 

As medidas atualizadas incluem o uso obrigatório de coberturas faciais em lojas, 
transportes públicos e outros espaços fechados, requisitos adicionais de testes para 
viajar e alterações às regras de autoisolamento para contactos próximos de 
qualquer pessoa que seja um caso suspeito ou confirmado da variante Omicron com 
tenha um teste positivo. 

O que isto significa para Brighton e Hove 

Os casos de Covid na cidade aumentaram e são agora superiores à média da 
Inglaterra.  

Quanto mais estamos em contacto com pessoas de outros agregados familiares, 
maiores são as nossas hipóteses de apanhar e espalhar o coronavírus, 
especialmente em espaços fechados ou com muita gente, onde há pouco ar fresco 
ou mais pessoas que possam ser infecciosas. 

Isso inclui quando nos encontramos com amigos para tomar bebidas, ir às compras, 
ou ir a eventos antes do Natal. 

Nessas situações, devemos ter especial cuidado para continuar a seguir os 
conselhos, a fim de nos protegermos mutuamente de todas as variantes da Covid. E 
pedimos-lhe que incentive as pessoas com quem se vai encontrar a fazer o mesmo. 

Vamos fazer o que pudermos para manter Brighton e Hove a salvo para todos. 

O que pode fazer para ajudar a manter-se a si e aos outros a salvo  

Tome as suas vacinas contra a Covid, a dose de reforço e a vacina contra a 
gripe quando lhe forem oferecidas. Veja os últimos conselhos sobre quem é 
elegível e como obter as suas vacinas. 

Faça um teste de fluxo lateral rápido antes de se encontrar com pessoas que 
estejam em maior risco, ou se vai estar num espaço fechado, com muita gente 
ou onde haja pouco ar fresco. Comunique todos os resultados e, se tiver um 
resultado positivo, deverá autoisolar-se e encomendar um teste PCR. Pode 

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/


encomendar testes por internet, pode obtê-los na Biblioteca Jubilee, na Câmara 
Municipal de Hove, ou nas farmácias locais (usando um código de recolha). 

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

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

Os contactos próximos de alguém que teve um resultado positivo deverão 
fazer um teste PCR e isolar-se se for necessário.  

Sempre que possível, encontre-se com as outras pessoas em áreas bem 
ventiladas, tais como ao ar livre ou em espaços fechados com as janelas 
abertas. Abrir uma janela durante apenas 10 minutos por hora ajuda a dispersão 
das partículas de Covid.  

Use uma cobertura facial em todos os espaços fechados ou com muita gente. 
Agora é obrigatório usar uma cobertura facial em lojas e outros espaços fechados, 
assim como nos transportes públicos, a menos que esteja isento(a). As coberturas 
faciais deverão também ser usadas nas áreas comuns de todos os estabelecimentos 
de ensino pelos funcionários, visitantes e estudantes a partir do 7° ano. 

Continue a lavar as mãos regularmente e use desinfetante quando estiver fora.  

 

 
 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

