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W ciągu siedmiu dni do 21 stycznia (na podstawie danych opublikowanych 26 
stycznia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 2718 potwierdzonych nowych 
przypadków Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 4,5% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 931,7 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 1052,8 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 996 na 100 000 
mieszkańców  

Środki, które wprowadzono w życie w ramach planu B w Anglii zostały obecnie 
zniesione, w tym wymogi prawne, aby pracować w domu i nosić maseczki na twarz 
w pomieszczeniach. W obiektach i na imprezach nie będzie już obowiązywał prawny 
wymóg sprawdzania karty NHS COVID Pass. Nadal obowiązują krajowe wytyczne 
dotyczące bezpiecznych zachowań, aby chronić siebie i innych. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Liczba pozytywnych przypadków u wszystkich dzieci w wieku szkolnym w Brighton i 
Hove jest wysoka i ciągle wzrasta, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych. 
Podobny trend obserwuje się w całym kraju. 

Przy tak wysokim stopniu zachorowań, odnotowujemy absencje uczniów w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, a nauczyciele i rodzice muszą 
zmagać się z koniecznością łączenia nauki w szkole z zajęciami zdalnymi. 

Wszyscy chcieliby, aby dzieci uczęszczały do szkół i aby były one otwarte. Aby to 
osiągnąć, musimy nadal przestrzegać dobrych zachowań, których się nauczyliśmy i 
zachęcać do tego dzieci, przyjaciół i członków rodziny. 

W zatłoczonych miejscach i w środkach transportu publicznego zaleca się 
zakładanie maseczki na twarz.  

Wszyscy musimy zachować czujność, wykonując testy i izolować się, aby 
powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, a w przypadku złego samopoczucia 
prosimy o pozostanie w domu. 

Osoby, które mają niezaszczepione dzieci w wieku 12-15 lat, mogą umówić je na 
wizytę lub przyprowadzić do punktu szczepień bez uprzedniej rezerwacji codziennie 
na Churchill Square. 

Najważniejsze porady, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i własnej rodzinie 

Jak najszybciej zaszczepić się.  

• Osoby w wieku 12-15 lat mogą otrzymać 1. i 2. dawkę w szkołach lub na 
Churchill Square poprzez rezerwację przez internet lub bez rezerwacji pod 
opieką osoby dorosłej.  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


• Każdy, kto ukończył 16 lat, może zaszczepić się, dokonując rezerwacji przez 
internet lub udać się do punktu bez uprzedniej rezerwacji. 

• Parking przy Churchill Square jest bezpłatny przez godzinę dla każdego, kto 
udaje się tam na szczepienie. 

Należy ograniczyć liczbę bliskich kontaktów i spotykać się tylko w małych 
grupach.  

W miarę możliwości należy spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub 
otwierać okna.  

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

W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach, w tym w środkach transportu 
publicznego, należy zakładać maseczkę na twarz.  

Wykonujmy testy przepływu bocznego przed spotkaniami z innymi, 
towarzyskimi lub wizytami w zatłoczonych i zamkniętych miejscach lub 
wszędzie tam, gdzie kontaktujemy się z osobami z innych gospodarstw 
domowych. W szkołach średnich nadal będą dostępne zestawy testów dla uczniów 
do wykorzystania dwa razy w tygodniu, a inni członkowie rodziny mogą zamawiać je 
przez internet lub odbierać z aptek, biblioteki Jubilee Library lub ratusza w Hove. 
Prosimy o zgłaszanie wszystkich wyników, dzięki którym będą Państwo mogli 
otrzymać najbardziej aktualne wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Osoby, 
u których wynik testu dał wynik dodatni, nie muszą już zamawiać testu PCR w celu 
potwierdzenia wyniku. 

W przypadku złego samopoczucia należy pozostać w domu, aby zmniejszyć 
ryzyko zarażenia innymi chorobami. 

W przypadku jakichkolwiek objawów koronawirusa, należy natychmiast 
rozpocząć kwarantannę i wykonać test PCR.  

Jeśli wynik testu PCR lub przepływu bocznego jest dodatni, należy rozpocząć 
kwarantannę. Po otrzymaniu wyników testów zostaną udzielone porady, co należy 
zrobić dalej. 
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