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

20 de janeiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 14 de janeiro (com base nos dados publicados no 
dia 19 de janeiro) tivemos 2594 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton 
e Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 38% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 889,2 por 100 000 residentes; 

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 875,2 por 100 000; 

• inferior à taxa de Inglaterra, que foi de 986,2 por 100 000.  

Esta semana, o governo anunciou que as medidas postas em prática no âmbito do 
plano B em Inglaterra serão levantadas e voltaremos às diretrizes do Plano A de 
inverno.  

Isso inclui que: 

• A partir do dia 19 de janeiro, já não lhe será pedido que trabalhe a partir de 
casa se puder. Fale com a sua entidade patronal para acordar medidas para 
que regresse ao seu local de trabalho; 

• A partir do dia 20 de janeiro, os funcionários e alunos das escolas 
secundárias e colégios não terão que usar uma cobertura facial nas salas de 
aula; 

• A partir do dia 27 de janeiro, não terá que usar uma cobertura facial, 
incluindo em espaços fechados e nas áreas comuns das escolas; 

• A partir do dia 27 de janeiro, já não terá de mostrar o seu Passe Covid do 
Serviço Nacional de Saúde (NHS Covid Pass) por lei em locais e eventos. 

O que isto significa para Brighton e Hove 

Os casos na cidade continuam a avançar na direção certa, mas o nível de infeções 
por Covid na comunidade continua elevado. Os dados nacionais mostram que no 
Sudeste uma pessoa em cada vinte teve Covid na semana passada, pelo que ainda 
são necessários elevados níveis de cautela. 

É importante lembrar que o anúncio do governo a respeito do levantamento das 
medidas do Plano B não representa o fim completo das diretrizes. As diretrizes 
continuam em vigor para limitar a transmissão, proteger a nossa saúde e gerir a 
pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de assistência social.  

Isso significa que precisamos de continuar a fazer o que podermos para nos 
mantermos uns aos outros a salvo. Continue a fazer testes (e a autoisolar-se após 
um resultado positivo), continue a usar coberturas faciais em espaços fechados e 
com muita gente, continue a abrir janelas, a lavar as mãos e a tomar as suas 
vacinas.  

Devemos também lembrar-nos que os requisitos do Plano B relativos ao uso de 
coberturas faciais e de um Passe Covid continuam em vigor durante mais uma 
semana e temos de continuar a segui-los.   

Resumo dos últimos requisitos relativamente a testes e isolamento 



Não foram anunciadas mais alterações relativamente a testes nem a isolamento, 
mas com a série de alterações que foi introduzida nas últimas duas semanas pode 
ser difícil saber quais os conselhos a seguir. Nós fizemos um resumo dos principais 
pontos: 

Faça um teste PCR se tiver sintomas 

Se tiver quaisquer sintomas de Covid-19, mesmo que sejam leves, deverá 
autoisolar-se imediatamente e marcar um teste PCR. 

Se o resultado for positivo, deverá ficar em casa e autoisolar-se conforme 
aconselhado . Quando tiver os resultados receberá conselhos sobre o que fazer a 
seguir. 

Use testes de fluxo lateral quando não tiver sintomas 

Deverá fazer um teste de fluxo lateral nos dias em que é mais provável que apanhe 
ou que espalhe a Covid-19, antes de se encontrar com outras pessoas, socializar ou 
ir a espaços fechados ou com muita gente. 

Comunique todos os seus resultados para que receba os conselhos mais 
atualizados.  

Já não precisa de encomendar um teste PCR para confirmar o resultado, mas se o 
seu teste for positivo deverá autoisolar-se imediatamente.  

Algumas exceções são aplicáveis, incluindo ainda ter de fazer um teste PCR se for 
solicitar um Pagamento de Apoio ao Teste e Rastreio. 

Onde obter as suas embalagens gratuitas de testes de fluxo lateral  

Pode encomendar testes por internet (order tests online) ou obter kits de testes na 
Biblioteca Jubilee, na Câmara Municipal de Hove (Hove Town Hall) ou nas 
farmácias locais.  

Como utilizar os seus kits de testes de fluxo lateral   

A forma como se faz o teste depende do kit que se está a utilizar. 

Verifique a embalagem que obteve, já que pode ser diferente de alguma que tenha 
usado anteriormente e leia as instruções antes de fazer o teste. 

Se ainda não tiver a certeza do que deve fazer, pode ver um vídeo que mostra como 
utilizar os diferentes kits de testes. 

Se não se sentir com confiança para fazer o teste sozinho(a), poderá também 
marcar um teste supervisionado nas farmácias participantes.  

Autoisole-se se tiver um resultado positivo num teste de fluxo lateral ou num 
teste PCR 

Qualquer pessoa que desenvolva sintomas ou que tenha um resultado positivo para 
Covid-19 num teste fluxo lateral ou num teste PCR deverá autoisolar-se 
imediatamente. 

Se não tiver febre, pode fazer um teste de fluxo lateral depois de 5 dias após o dia 
em que os sintomas começaram (ou após o dia em que fez o teste, se não tinha 
sintomas) e outro teste de fluxo lateral no dia seguinte. Se ambos os resultados dos 
testes forem negativos e se não tiver febre alta, poderá terminar o seu 
autoisolamento após o segundo resultado negativo. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/help-and-financial-support-while-youre-self-isolating/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


Comunique os resultados dos seus testes de fluxo lateral depois de fazer cada um 
deles. 

Não deve fazer um teste de fluxo lateral antes do quinto dia e, se o resultado do 
teste for positivo, aguarde 24 horas antes de fazer outro teste. 

O período de autoisolamento continua a ser 10 dias completos para as pessoas sem 
resultados negativos em 2 testes de fluxo lateral feitos com um dia de intervalo. 

Se terminar o período de autoisolamento antes de 10 dias completos, é fortemente 
aconselhado que limite o contacto próximo com pessoas fora do seu agregado 
familiar, especialmente em espaços com muita gente, fechados ou mal ventilados, a 
fim de reduzir ainda mais a possibilidade de propagação da Covid-19. Trabalhe a 
partir de casa se puder e limite o contacto com qualquer pessoa em maior risco de 
doença grave. 

Esta diretriz de isolamento também se aplica a crianças e jovens que normalmente 
frequentam estabelecimentos de ensino ou de acolhimento de crianças. 

 

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

