
 
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  
2021. december 9.  
  
A december 3-át megelőző 7 nap (a december 8-án közölt adatok alapján) 1882 új igazolt Covid-19 
eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 
 

• 20,3%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 645,1 esetnek felel meg 

• alacsonyabb, mint a dél-keleti régió 659,1 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 493,3 per 100.000 lakos volt. 

 
A kormány bejelentette „Plan B” tervét, valamint további intézkedéseket vezetett be Angliában a vírus 
terjedésének visszaszorítása érdekében. 
 
Az intézkedések a következők: 
 

• December 10., péntektől: arcmaszkot kötelező viselni a legtöbb zárt helyen (nem a 
vendéglátásban)  

• December 13., hétfőtől: azok az irodai dolgozók, akik megtehetik, dolgozzanak 
otthonról  

• December 15., szerdától: Covid oltásigazolványt kell bemutatni az oltási státusz 
igazolására, vagy friss negatív teszt szükséges, zsúfolt helyekre való belépéshez. 

 
Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 
 
A Covid esetek száma országszerte magas, és az Omikron variáns Egyesült Királyságbeli gyors 
terjedésére reagálva meg kell erősítenünk a védelmet a vírussal szemben. Sokkal fontosabb most, mint 
valaha, hogy mindannyian felvegyük a védőoltást mihelyt lehet. Nagyon fontos, hogy a boostert is 
megkapja, ha jogosult arra. 

A tesztelés és elkülönülés is nagyon fontos a fertőzés terjedésnek megakadályozása érdekében. Ha 
nem érzi jól magát, kérjük, maradjon otthon, és ha Covid tünetei vannak, foglaljon vagy rendeljen 
online PCR tesztet.  

Mielőtt társaságba menne, vagy másokkal találkozna, vagy zsúfolt, zárt helyre menne, kérjük, 
végezzen lateral flow tesztet, találkozzon kisebb csoportokban, viseljen maszkot, és ha zárt helyen 
találkozik, szellőztessen. 

Bármilyen variáns legyen is, mindannyiunknak be kell tartani a közegészségügyi szolgálat tanácsát, 
hogy lelassítsuk a fertőzés terjedését, és hogy biztosítsuk mindannyiunk biztonságát. 

Mit tehetünk magunk és mások biztonságának érdekben 
 
Vegye fel a Covid oltást és a boostert, valamint az influenza elleni védőoltást, amikor azt felajánlják 
Önnek. Itt tekintheti meg, hogy ki jogosult az oltásokra és azokat hogyan vehetik fel. 
 

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 
tesztet az interneten, személyesen elmehet érte a Jubilee Library-ba vagy a Hove Town Hallba, vagy a 
helyi gyógyszertárakban is megkaphatja a készletet. (a felvételi kóddal). 

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


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 teszt eredménye pozitív volt, azonnal különüljön el 
és végezzen PCR tesztet. Ha a teszt eredménye pozitív, továbbra is különüljön el és keressen 
segítséget ha szükséges. 
 
A pozitív teszt eredményűekkel való közeli kapcsolatok esetén végezzen PCR tesztet és különüljön 
el, ha szükséges. 
 
A közeli kapcsolatok csökkentse csökkenti a kockázatot. Kisebb csoportokban találkozzon másokkal. 
 
Ha lehetséges, találkozzon a szabadban, vagy szellőztessen.  
 
Viseljen arcmaszkot zsúfolt vagy zárt helyeken. Most kötelező a maszk viselete a legtöbb zárt helyen, 
valamint tömegközlekedési eszközökön.  
 
Rendszeresen mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt, és takarja el a száját és orrát, ha köhög 
vagy tüsszög.  
 

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.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/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
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

