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A január 7-ét megelőző 7 nap (a január 12-én közölt adatok alapján) 4170 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 7,3%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 1429,4 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 1397,4 per 100.000 lakos aránya 

• alacsonyabb, mint az angliai átlag, ami 1722,7 per 100.000 lakos volt. 

 

Ezen a héten további változtatások kerültek bevezetésre az elkülönülésre és 
tesztelésre vonatkozóan. 

Január 11-én új útmutatók kerültek bevezetése azok számára, akiknek a gyorstesztje 
pozitív: azonnal különüljön el, de a legtöbb esetben nem lesz szükség arra, hogy PCR 
tesztet is végezzen az eredmény megerősítésére. Ha szeretné a Test and Trace 
Support Payment támogatást megkérni, akkor viszont a PCR tesztre továbbra is 
szükség lesz. 

Január 17-től, hétfőtől pedig azoknak, akik az 5. és 6. nap negatív teszteredményt 
kaptak, 5 teljes nap után már nem kell tovább elkülönülniük.  

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzetben? 

Ezen a héten a számok valamelyest csökkentek, de ezek mg mindig nagyon 
jelentősek s a Covid fertőzés továbbra is gyorsan terjed a városban és országszerte.  

Körültekintően kell végeznünk a tesztelést és betartani az útmutatást, hogy biztosítsuk 
magunk és mások biztonságát. 

Kérjük, hogy végezzenek tesztet, amikor csak másokkal találkoznak, vagy olyan 
helyen járnak, ahol sokan lehetnek, illetve ahol a szellőztetés nem megfelelő.  

Jegyezze fel a tesztek negatív és pózit eredményt is. Így a megfelelő útmutatást 
kaphatja az NHS Test and Trace-től. Segít bennünket abban is, hogy figyelni tudjuk a 
vírus terjedését városunkban. 

Akiknek Covid tünetei vannak, továbbra is foglaljon PCR tesztet s azonnal különüljön 
el. Amikor megkapja a teszt eredményét, a további teendőkről is tájékoztatni fogják. 

Ha lateral flow vagy a PCR teszt eredménye pozitív, azonnal különüljön el, és tartsa 
be a legfrissebb elkülönülésre vonatkozó útmutatást. 

 

Mit tehetünk magunk és mások biztonságának érdekben 
 
Minél hamarabb foglaljon időpontot az első és második Covid oltásra és a 
boosterre, valamint az influenza elleni védőoltásre is, mihelyt lehet.  
 

https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
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https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests


• A Covid elleni oltásra időpontot az interneten foglalhat vagy hívja a 119-es 
számot, vagy a városszerte található időpont foglalás nélkül is elérhető 
oltópontokra is ellátogathat. 

• Az influenza elleni védőoltás is elérhető és sokak számára ingyenes.  

 

Csökkentse a közeli kapcsolatokat és kis csoportokban találkozzon. Minél kevesebb 
emberrel találkozik, annál biztonságosabb lesz az Ön számára. 

 

Ha lehetséges, találkozzon a szabadban, vagy szellőztessen, ha zárt helyen van. 

 

Viseljen arcmaszkot zsúfolt vagy zárt helyeken. Most kötelező a maszk viselete a 
legtöbb zárt helyen, valamint tömegközlekedési eszközökön. A szabadban is viselje a 
maszkot, ha zsúfolt helyen tartózkodik, mint buszmegállókban, szabadtéri 
rendezvényeken és amikor vásárol. 

Rendszeresen mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt, és takarja el a száját 
és orrát, ha köhög vagy tüsszög.  

Végezzen lateral flow tesztet mielőtt másokkal találkozik, vagy ha zárt, zsúfolt 
helyre megy. 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. Kérjük jelentse a teszt eredményeket, hogy a legfrissebb 
tájékoztatást kaphassa. Már nem szükséges a PCR teszt az eredmény 
megerősítésére, de azonnal el kell különülnie. 

 

Maradjon otthon, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a tovább fertőzés 
lehetőségét barátai, családtagjai és közösségének más tagjai felé. 

 

Ha Covid tünetei lennének, azonnal különüljön el és végezzen PCR tesztet. 
Kövesse a legfrissebb elkülönülésre vonatkozó szabályokat, ha pozitív, és kérjen 
segítséget, ha szüksége lenne rá. 

Ha közeli kapcsolatban volt valakivel, akinek a COVID-19 teszt eredménye 
pozitív volt, és Ön 

 

• megkapta az oltás minden dózisát (a második dózist több mint két hete) vagy 
18 év 6 hónapnál fiatalabb korú, naponta végezzen gyorstesztet 7 napig. 

• még nem kapta meg az oltás minden adagját, végezzen PCR tesztet és 
maradjon otthon, különüljön el 10 napig még akkor is, ha a PCR teszt 
eredménye negatív. 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
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https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
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https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

