
Relatório da equipa de Saúde Pública com base nos casos de Covid-19 

13 de janeiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 7 de janeiro (com base nos dados publicados no dia 
12 de janeiro) tivemos 4170 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 7,3% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 1429,4 por 100 000 residentes; 

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 1397,4 por 100 000; 

• inferior à taxa de Inglaterra, que foi de 1722,7 por 100 000.  

Esta semana foram introduzidas mais alterações aos testes e ao isolamento. 

No dia 11 de janeiro, foi introduzida uma nova diretriz para quem tiver um resultado 
positivo num teste de fluxo lateral rápido: deverá autoisolar-se imediatamente. 
Porém, na maioria dos casos, não terá de fazer um teste PCR para confirmar o 
resultado. Se for solicitar um Pagamento de Apoio ao Teste e Rastreio ainda terá de 
fazer um teste PCR.   

A partir de segunda-feira, dia 17 de janeiro, as pessoas irão poder sair do 
autoisolamento após 5 dias inteiros, se tiverem resultados negativos nos testes no 
5.º e no 6.º dia . 

O que isto significa para Brighton e Hove: 

Os dados desta semana mostram uma pequena queda no número de casos, 
embora o número seja extremamente elevado. A Covid ainda continua a espalhar-
se rapidamente pela cidade e por todo o país.  

Temos de estar atentos aos testes e seguir as diretrizes para garantir que nos 
mantemos a nós próprios e aos outros em segurança. 

Com um número de alterações recentes nas diretrizes sobre testes e isolamento, sei 
que pode ser difícil saber quais os conselhos a seguir.  

Todos nós devemos fazer testes de fluxo lateral sempre que nos encontrarmos com 
outras pessoas, ou formos a locais com muito movimento ou com pouca ventilação.  

Devemos registar os resultados positivos e negativos. Desta forma, receberá as 
diretrizes certas que deve seguir do Programa de Testes e Rastreio do Serviço 
Nacional de Saúde (NHS Test and Trace). Também nos ajuda a seguir a 
propagação do vírus dentro da cidade. 

Qualquer pessoa que tenha quaisquer sintomas de Covid, deverá ainda marcar ou 
encomendar um teste PCR e isolar-se imediatamente. Quando receber os 
resultados receberá conselhos sobre o que fazer a seguir.  

Se tiver um resultado positivo num teste de fluxo lateral ou num teste PCR, deverá 
autoisolar-se imediatamente e seguir as diretrizes de isolamento mais recentes. 

Ações que todos devemos tomar para nos mantermos a nós próprios e aos 
outros a salvo:    

Assim que puder, marque a sua 1ª e 2ª dose da vacina contra a Covid, a dose 
de reforço e a vacina contra a gripe.  

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
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
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests


• Há vacinas contra a Covid disponíveis para marcar por internet ou ligando 
para o 119, ou pode ir a um local de consultas sem marcação prévia em toda 
a cidade. 

• As vacinas contra a gripe estão agora disponíveis e são gratuitas para muitas 
pessoas.   

Reduza os seus contactos próximos e mantenha os grupos pequenos. Quanto 
menor for o número de pessoas com quem se encontra, mais a salvo irá estar. 

Quando for possível, encontre-se com as outras pessoas em ambientes 
abertos, ou abra uma janela quando estiver em espaços fechados.  

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 públicos 
fechados e nos transportes públicos. Deverá também usá-las em ambientes abertos 
com muito movimento, como nas paragens de autocarro, em eventos ao ar livre e 
quando estiver a fazer compras. 

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

Faça testes de fluxo lateral antes de se encontrar com outras pessoas, 
socializar, ou se vai estar em espaços fechados ou com muita gente. Pode 
encomendar testes por internet ou obter kits de testes na Biblioteca Jubilee, na 
Câmara Municipal de Hove (Hove Town Hall) ou nas farmácias locais. Comunique 
todos os resultados para receber as diretrizes mais atualizadas. Já não é necessário 
que encomende um teste PCR para confirmar o resultado, mas deverá autoisolar-se 
imediatamente.   

Fique em casa se estiver doente, a fim de reduzir o risco de transmitir outras 
doenças a amigos, familiares e a outras pessoas na sua comunidade. 

Se tiver quaisquer sintomas de Covid deverá autoisolar-se imediatamente e 
fazer um teste PCR. Se o resultado for positivo, deverá seguir as regras de 
autoisolamento mais recentes e poderá aceder aos serviços de apoio se necessitar.  

Se tiver um resultado positivo num teste PCR ou num teste de fluxo lateral, 
deverá autoisolar-se. Deverá seguir as regras de auto-isolamento mais recentes. 

Se tiver estado em contacto próximo com alguém que teve um resultado 
positivo num teste de Covid-19 e: 

• estiver completamente vacinado(a) (se tiver tomado a segunda dose há mais 
de 14 dias), ou tiver menos de 18 anos e 6 meses de idade, deverá fazer 
testes de fluxo lateral diariamente durante 7 dias;  

• não estiver completamente vacinado(a), faça um teste PCR, fique em casa e 
autoisole-se, mesmo se o resultado do teste PCR for negativo. 

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/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
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
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.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
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/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
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/

