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

27 de janeiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 21 de janeiro (com base nos dados publicados no 
dia 26 de janeiro) tivemos 2718 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton 
e Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 4,5% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 931,7 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 1052,8 por 100 000; 

• inferior à taxa de Inglaterra, que foi de 996 por 100 000.  

As medidas que foram postas em prática em Inglaterra no âmbito do plano B foram 
agora levantadas, incluindo os requisitos legais para trabalhar a partir de casa e 
usar coberturas faciais em espaços fechados. Os locais e eventos deixarão de ser 
obrigados por lei a verificar o Passe Covid do Serviço Nacional de Saúde (NHS 
Covid Pass) dos visitantes. A diretriz nacional continua a ser a de seguir os 
comportamentos mais seguros para se proteger a si e aos outros. 

O que isto significa para Brighton e Hove 

Os casos positivos em todas as crianças em idade escolar em Brighton e Hove 
estão altos e a aumentar, com as taxas estando particularmente altas entre as 
crianças do ensino primário. Isso está a ser observado também em todo o país. 

Com as taxas tão altas, estamos a observar faltas de alunos nos primeiros anos de 
escolaridade, de alunos em idade de frequentar o ensino primário e secundário e a 
necessidade dos funcionários e pais de terem de conciliar aprendizagem presencial 
e à distância. 

Todos queremos manter as crianças na escola e as escolas abertas. Para isso, 
precisamos de continuar a seguir os bons comportamentos que aprendemos e a 
encorajar as crianças, os amigos e a família para que façam o mesmo. 

Ainda recomendamos aos adultos e às crianças mais velhas que usem uma 
cobertura facial nos espaços fechados e com muita gente e nos transportes 
públicos.  

Todos nós devemos estar atentos aos testes e ao isolamento para impedir a 
propagação do vírus e, se estiver doente, não vá à escola nem vá trabalhar. 

Se tiver crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos que não 
tenham tomado a vacina na escola, poderá marcar uma consulta ou levá-las a uma 
consulta sem marcação prévia na Praça Churchill (Churchill Square) todos os dias. 

Conselhos essenciais para se manter a si e à sua família em segurança 

Tome as suas vacinas contra a Covid assim que puder.  

• As crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos podem 
tomar a 1ª e a 2ª dose através das escolas, na Praça Churchill fazendo a 
marcação por internet, ou indo a uma consulta sem marcação prévia, se 
forem acompanhados por um adulto;  

• Qualquer pessoa maior de 16 anos poderá tomar a vacina fazendo a 
marcação por internet, ou indo a uma consulta sem marcação prévia; 

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


• Há uma hora de estacionamento gratuito na Praça Churchill para quem lá for 
tomar uma vacina. 

Reduza os seus contactos próximos e mantenha os grupos pequenos.  

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

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

Continue a usar uma cobertura facial em todos os espaços fechados ou com 
muita gente, incluindo quando estiver nos transportes públicos.  

Faça testes de fluxo lateral antes de se encontrar com outras pessoas, 
socializar, se vai estar em espaços fechados ou com muita gente, ou onde irá 
estar em contacto com pessoas com quem normalmente não se encontra. As 
escolas secundárias continuarão a fornecer kits de testes para os alunos usarem 
duas vezes por semana e os outros familiares deverão encomendar por internet ou 
obter kits de testes nas farmácias locais, na Biblioteca Jubilee ou na Câmara 
Municipal de Hove (Hove Town Hall). Comunique todos os resultados para que 
receba as diretrizes mais atualizadas. Já não é necessário que encomende um teste 
PCR para confirmar um resultado positivo. 

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-19 deverá autoisolar-se imediatamente e 
fazer um teste PCR.  

Se tiver um resultado positivo num teste PCR ou num teste de fluxo lateral, 
deverá autoisolar-se. Quando tiver os resultados receberá aconselhamento sobre 
o que fazer a seguir. 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

