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13 stycznia 2022 r. 

W ciągu siedmiu dni do 7 stycznia (na podstawie danych opublikowanych 12 
stycznia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 4170 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 7,3% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 1429,4 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 
który wynosi 1397,4 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 1722,7 na 100 000 
mieszkańców  

W tym tygodniu wprowadzono dodatkowe zmiany odnośnie wykonywania testów 
oraz kwarantanny.  

Od 11 stycznia wprowadzono nowe wytyczne dla osób, które otrzymały pozytywny 
wynik testu szybkiego przepływu bocznego: należy niezwłocznie rozpocząć 
kwarantannę, ale most cases you will not need to take a PCR test to confirm the 
result (w większości przypadków nie ma potrzeby wykonywania testu PCR w celu 
potwierdzenia wyniku). Osoby, które składają wniosek o dofinansowanie z tytułu 
Test and Trace Support Payment nadal muszą wykonać test PCR.   

Od poniedziałku 17 stycznia, osoby, które otrzymały negatywne wyniki testów w dniu 
5 i 6 mogą zakończyć kwarantannę po 5 dniach. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Dane z tego tygodnia wskazują na niewielki spadek liczby zachorowań, ale wciąż 
jest ich bardzo dużo, a koronawirus nadal szybko rozprzestrzenia się na terenie 
miasta i całego kraju.  

Musimy przestrzegać zasad odnośnie wykonywania testów i stosować się do 
wytycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. 

Po wprowadzeniu ostatnich zmian zasad odnośnie testów i kwarantanny, wiele osób 
może mieć trudności ze zrozumieniem tego, jakich zaleceń należy obecnie 
przestrzegać.  

Wszyscy powinniśmy wykonywać testy przepływu bocznego przed każdym 
spotkaniem z innymi osobami lub udaniem się do ruchliwych lub słabo 
wentylowanych miejsc.  

Należy rejestrować pozytywne i negatywne wyniki testów. W ten sposób system 
NHS Test and Trace będzie w stanie udzielić odpowiednich wskazówek, do których 
należy się stosować. Pomaga nam to również śledzić rozprzestrzenianie się wirusa 
w mieście. 

Wszystkie osoby, u których wystąpiły objawy koronawirusa, powinny wykonać lub 
zamówić test PCR i natychmiast rozpocząć kwarantannę. Po otrzymaniu wyników 
testów zostaną udzielone porady, co należy zrobić dalej.  
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Jeśli wynik testu przepływu bocznego lub PCR będzie dodatni, należy natychmiast 
rozpocząć kwarantannę i postępować zgodnie z najnowszymi wytycznymi 
dotyczącymi izolacji. 

Działania, które wszyscy powinniśmy podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo 
sobie i innym  

Priorytetem jest jak najszybsze zarezerwowanie 1, 2 i przypominającej dawki 
szczepionki na koronawirusa oraz przeciw grypie.  

• Szczepienia na koronawirusa można zarezerwować przez internet, zadzwonić 
na numer 119, lub udać się do punktu szczepień bez uprzedniej rezerwacji na 
terenie miasta. 

• Szczepionki przeciw grypie są również dostępne i bezpłatne dla wielu osób.   

Należy ograniczyć liczbę bliskich kontaktów i spotykać się tylko w małych grupach. 
Im mniejsza liczba osób, z którymi się spotykamy, tym większe bezpieczeństwo. 

W miarę możliwości należy spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub 
zapewnić dostęp świeżego powietrza do pomieszczeń zamkniętych.  

W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach należy zakładać maseczkę na 
twarz. Maseczki na twarz są obecnie obowiązkowe w większości zamkniętych 
miejsc ogólnie dostępnych oraz w pojazdach komunikacji publicznej. Należy je 
również nosić na zewnątrz, w miejscach ruchliwych, takich jak przystanki 
autobusowe, imprezy plenerowe i podczas zakupów. 

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

Wykonujmy testy przepływu bocznego przed spotkaniami z innymi, towarzyskimi lub 
wizytami w ruchliwych lub zamkniętych miejscach. Istnieje możliwość zamówienia 
testów przez internet, odebrania ich w bibliotece Jubilee Library, ratuszu Hove Town 
Hall lub w lokalnych aptekach. Prosimy o zgłaszanie wszystkich wyników, dzięki 
którym będą Państwo mogli otrzymać najbardziej aktualne wskazówki dotyczące 
dalszego postępowania. Nie ma już potrzeby zamawiania testu PCR w celu 
potwierdzenia wyniku, ale należy rozpocząć kwarantannę. 

W przypadku złego samopoczucia należy pozostać w domu, aby zmniejszyć 
ryzyko przeniesienia innych chorób na przyjaciół, rodzinę oraz pozostałe osoby w 
lokalnej społeczności. 

W przypadku jakichkolwiek objawów koronawirusa, należy natychmiast 
rozpocząć kwarantannę i wykonać test PCR. Osoby, które otrzymały wynik 
dodatni muszą zastosować się do najnowszych wytycznych odnośnie kwarantanny 
oraz mogą skorzystać z pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

Jeśli wynik testu PCR lub przepływu bocznego jest dodatni, należy rozpocząć 
kwarantannę. Należy zastosować się do najnowszych wytycznych odnośnie 
kwarantanny. 

Osoby, które były w bliskim kontakcie z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa i są: 

• w pełni zaszczepione (jeśli drugą dawkę otrzymały ponad dwa tygodnie 
temu), lub w wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy, powinny wykonywać testy 
przepływu bocznego codziennie przez 7 dni.  
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• nie w pełni zaszczepione, powinny wykonać test PCR, pozostać w domu i 
rozpocząć 10-dniową kwarantannę, nawet jeśli test PCR dał wynik 
negatywny. 

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

