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W ciągu siedmiu dni do 14 stycznia (na podstawie danych opublikowanych 19 
stycznia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 2594 potwierdzone nowe przypadki 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 38% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 889,2 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 
który wynosi 875,2 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 986,2 na 100 000 
mieszkańców  

W tym tygodniu rząd ogłosił, że środki wprowadzone w życie w ramach planu B w 
Anglii zostaną zniesione i powrócimy do wytycznych określonych w zimowym planie 
A.  

Obejmują one: 

• Od 19 stycznia: Osoby, pracujące do tej pory zdalnie z domu będą już mogły 
wrócić do swojego miejsca pracy. Warunki powrotu do miejsca pracy należy 
uzgodnić z pracodawcą. 

• Od 20 stycznia: Noszenie maseczek w salach lekcyjnych przez pracowników 
i uczniów szkół średnich i wyższych nie będzie obowiązkowe. 

• Od 27 stycznia: Noszenie maseczek wewnątrz budynków i miejscach 
wspólnych w szkołach nie będzie obowiązkowe. 

• Od 27 stycznia: Zgodnie z prawem nie będzie już konieczne okazywanie 
karty NHS COVID Pass w miejscach publicznych i na imprezach. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Liczba zachorowań w mieście maleje, ale poziom zakażeń koronawirusem w 
społeczeństwie jest nadal wysoki. Z danych ogólnokrajowych wynika, że w ubiegłym 
tygodniu jedna na dwadzieścia osób w południowo-wschodniej części wyspy miała 
koronawirusa, dlatego nadal należy zachować szczególną ostrożność. 

Należy pamiętać o tym, że rządowa zapowiedź wycofania z planu B nie oznacza 
jeszcze całkowitego końca obostrzeń. Nadal obowiązują wytyczne dotyczące 
ograniczenia przenoszenia choroby, ochrony zdrowia i zmniejszenia obciążeń dla 
służb NHS i opieki społecznej.  

Oznacza to, że powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sobie 
wzajemnie bezpieczeństwo. Prosimy o dalsze wykonywanie testów (i rozpoczęcie 
izolacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku), noszenie maseczek w ruchliwych i 
zamkniętych miejscach, otwieranie okien, mycie rąk i poddawanie się szczepieniom.  

Musimy również pamiętać, że wymogi planu B dotyczące noszenia maseczek i 
korzystania z paszportu covidowego pozostają w mocy przez kolejny tydzień i 
musimy nadal ich przestrzegać.   



Podsumowanie najnowszych wymogów dotyczących wykonywania testów i 
izolacji 

Nie ogłoszono dalszych zmian odnośnie wykonywania testów czy izolacji, ale biorąc 
pod uwagę szereg modyfikacji wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 
trudno tak naprawdę zorientować się, których wytycznych należy przestrzegać. 
Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze punkty: 

Osoby z objawami koronawirusa powinny wykonać test PCR. 

W przypadku zaobserwowania objawów choroby COVID-19, nawet łagodnych, 
należy natychmiast rozpocząć kwarantannę i  zamówić test PCR. 

W przypadku pozytywnego wyniku testu należy pozostać w domu i rozpocząć 
kwarantannę. Po otrzymaniu wyniku zostaną udzielone porady, co należy zrobić 
dalej. 

W przypadku braku objawów należy skorzystać z testów przepływu bocznego 

Wykonujmy testy przepływu bocznego wtedy, gdy istnieje największe ryzyko 
zarażenia się chorobą - przed spotkaniami z innymi, towarzyskimi lub wizytami w 
zatłoczonych lub zamkniętych miejscach. 

Prosimy o zgłaszanie wszystkich wyników, dzięki czemu będą Państwo mogli 
otrzymać najlepszą poradę.  

Osoby, u których wynik testu dał wynik dodatni, nie muszą już zamawiać testu PCR 
w celu potwierdzenia wyniku, ale muszą rozpocząć kwarantannę.  

Od tej zasady są pewne odstępstwa - osoby, które składają wniosek o 
dofinansowanie z tytułu Test and Trace Support Payment nadal muszą wykonać test 
PCR. 

Gdzie można otrzymać bezpłatne pakiety testów przepływu bocznego 

Istnieje możliwość zamówienia testów przez internet, odebrania ich w bibliotece 
Jubilee Library, ratuszu Hove Town Hall lub w lokalnych aptekach.  

Jak korzystać z testów przepływu bocznego  

Sposób przeprowadzenia testu zależy od używanego zestawu.  

Należy sprawdzić opakowanie, ponieważ może się ono różnić od tego, z którego 
korzystano wcześniej, a przed rozpoczęciem testu należy zapoznać się z instrukcją. 

Osoby, które nadal nie wiedzą, co robić, mogą obejrzeć film, w którym wyjaśniono w 
jaki sposób korzystać z różnych zestawów testowych. 

Ci z nas, którzy nie czują się pewnie w samodzielnym wykonywaniu testu, mogą 
również zarezerwować wykonanie testu pod nadzorem w wybranych aptekach. 

Jeśli wynik testu przepływu bocznego lub PCR będzie dodatni, należy 
rozpocząć kwarantannę 

Osoba, u której wystąpią objawy lub która uzyska pozytywny wynik testu PCR na 
obecność koronawirusa, musi natychmiast rozpocząć kwarantannę. 

Jeśli nie występuje gorączka, można wykonać test przepływu bocznego po upływie 5 
dni od momentu wystąpienia objawów (lub od dnia, w którym wykonano test, jeśli nie 
wystąpiły objawy) oraz kolejny nazajutrz. Jeśli oba wyniki są negatywne i nie 
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występuje gorączka, po drugim negatywnym wyniku testu można zakończyć 
kwarantannę. 

Prosimy zgłaszać wyniki testów przepływu bocznego po ich każdorazowym 
wykonaniu. 

Wykonywanie testów przepływu bocznego można rozpocząć od piątego dnia, a jeśli 
wynik będzie pozytywny, należy odczekać 24 godziny przed wykonaniem kolejnego. 

Okres kwarantanny to nadal 10 dni dla osób, które nie uzyskały dwóch negatywnych 
wyników testów przepływu bocznego wykonanych w odstępie jednego dnia. 

W przypadku zakończenia kwarantanny przed upływem 10 dni zaleca się 
ograniczenie bliskich kontaktów z osobami spoza gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach, 
aby jeszcze bardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jeśli to możliwe, 
należy pracować zdalnie z domu i ograniczyć kontakty z osobami cierpiącymi na 
poważne schorzenia lub będące w grupach zwiększonego ryzyka. 

Niniejsze wytyczne dotyczące kwarantanny odnoszą się również do dzieci i 
młodzieży, które uczęszczają do szkół lub placówek opieki nad dziećmi. 

 

https://www.gov.uk/report-covid19-result

