
Cotygodniowe oświadczenie zespołu ds. zdrowia publicznego w 

oparciu o przypadki Covid-19 

9 grudnia 2021 r. 

W ciągu siedmiu dni do 9 grudnia (na podstawie danych opublikowanych 8 grudnia), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1882 potwierdzone nowe przypadki Covid-19. 
 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 20,3% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 645,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 659,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 493,3 na 100 000 
mieszkańców  

Rząd ogłosił przejście do planu B oraz wdrożenie nowych środków bezpieczeństwa 
w Anglii, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. 

Obejmują one: 

• od piątku 10 grudnia: maseczki na twarzach muszą być noszone w 
większości pomieszczeń zamkniętych (poza obiektami gastronomicznymi)  

• od poniedziałku 13 grudnia: pracownicy biurowi, którzy mogą pracować w 
domu, powinni przejść na pracę zdalną  

• od środy 15 grudnia: aby wejść do miejsc, w których gromadzi się dużo osób, 
wymagane będą paszporty covidowe, potwierdzające status szczepienia lub 
ostatni test z wynikiem negatywnym. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

W związku z wysoką liczbą zachorowań w całym kraju i w odpowiedzi na szybkie 
rozprzestrzenianie się wariantu Omikron w Wielkiej Brytanii, musimy zwiększyć 
ochronę przed wirusem. To bardzo ważne, aby wszyscy zaszczepili się jak 
najszybciej. Osoby uprawnione powinny również jak najszybciej przyjąć dawkę 
przypominającą.  

Wykonywanie testów oraz izolacja są niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby. W przypadku pogorszenia samopoczucia, zostań w domu, zarezerwuj 
test PCR lub zamów go przez internet. 

Przed spotkaniami towarzyskimi, z innymi osobami lub udaniem się do zatłoczonych 
miejsc lub pomieszczeń zamkniętych prosimy o wykonanie testu przepływu 
bocznego, przebywanie w małych grupach, noszenie maseczki na twarzy, a w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dopływ świeżego powietrza.  

Niezależnie od wariantu wirusa, wszyscy musimy stosować się do zaleceń zdrowia 
publicznego, aby spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji i zapewnić sobie 
bezpieczeństwo nawzajem. 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do


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 jest uprawniony i jak otrzymać szczepionkę. 

Wykonaj 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 (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 lokalnej społeczności. 

W przypadku jakichkolwiek objawów koronawirusa lub dodatniego wyniku 
testu przepływu bocznego, należy natychmiast rozpocząć kwarantannę i 
wykonać test PCR. Kontynuuj samoizolację w przypadku uzyskania pozytywnego 
wyniku testu, a w razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc. 

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

Ograniczenie bliskiego kontaktu z innymi zmniejsza ryzko zachorowania. 
Podczas spotkań towarzyskich należy gromadzić się w niewielkich grupach. 

W miarę możliwości spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub 
wpuszczać świeże powietrze do pomieszczeń zamkniętych. 

W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach należy zakładać maseczkę na 
twarz. Maseczki na twarz są obecnie obowiązkowe w większości zamkniętych 
miejsc publicznych oraz środkach transportu publicznego. 

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

 

 

 
 

 

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

