
Relatório semanal da equipa de Saúde Pública com base nos casos 

de Covid-19 

9 de dezembro de 2021 

Nos sete dias anteriores ao dia 3 de dezembro (com base nos dados publicados no 
dia 8 de dezembro) tivemos 1882 novos casos de Covid-19 confirmados em 
Brighton e Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 20,3% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 645,1 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 659,1 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 493,3 por 100 000.  

O governo anunciou uma mudança para o Plano B e a introdução de novas medidas 
em Inglaterra para abrandar a propagação do vírus. 

Essas medidas incluem: 

• A partir de sexta-feira, dia 10 de dezembro, deverão ser usadas coberturas 
faciais na maioria dos espaços fechados (não no setor hoteleiro);  

• A partir de segunda-feira, dia 13 de dezembro, os empregados de escritório 
que puderem trabalhar a partir de casa deverão fazê-lo;   

• A partir de quarta-feira, dia 15 de dezembro, será necessário um passe Covid 
que comprove o estatuto de vacinação ou um teste negativo recente, para 
entrar em locais onde se juntam grandes multidões. 

O que isto significa para Brighton e Hove 

Com o número de casos elevado em todo o país e em resposta à rápida propagação 
da variante Omicron por todo o Reino Unido, precisamos de aumentar a nossa 
proteção contra o vírus. É mais importante que nunca que todos nós tomemos as 
nossas vacinas assim que pudermos. É crucial que tome a sua dose de reforço, se 
for atualmente elegível.  

Os testes e o isolamento são vitais para reduzir a propagação. Se não se sentir bem 
fique em casa e se tiver quaisquer sintomas de Covid, faça a marcação de um teste 
PCR, ou encomende um por internet. 

Antes de socializar, encontrar-se com outras pessoas, ou sair para ir a qualquer 
espaço fechado ou com muita gente, faça um teste de fluxo lateral, mantenha os 
seus grupos pequenos, use uma cobertura facial e, se estiver com outras pessoas 
em espaços fechados, deixe entrar ar fresco.  

Qualquer que seja a variante, todos nós precisamos de continuar a seguir os 
conselhos de saúde pública para abrandar a propagação da infeção e para nos 
mantermos uns aos outros a salvo. 

O que deve 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. Consulte as informações mais recentes sobre 
quem é elegível e como obter as suas vacinas. 
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Faça testes de fluxo lateral antes de se encontrar com outras pessoas, 
socializar, ou se vai estar em espaços fechados ou com muita gente. 
Comunique todos os seus resultados e, se tiver um resultado positivo, deverá 
autoisolar-se e encomendar um teste PCR. Pode 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, autoisole-se imediatamente e faça um teste PCR. Se o resultado 
for positivo, continue a autoisolar-se 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.  

Reduzir os contactos próximos irá reduzir o seu risco. Quando estiver a 
socializar, mantenha os seus grupos pequenos. 

Se for possível, encontre-se com as outras pessoas em ambientes abertos, ou 
deixe entrar ar fresco. 

Use uma cobertura facial em todos os espaços fechados ou com muita gente. 
As coberturas faciais são agora obrigatórias por lei na maioria dos espaços 
fechados e nos transportes públicos. 

Lave as mãos ou use desinfetante regularmente e cubra-se quando tossir ou 
espirrar. 
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