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A február 7-ét megelőző 7 nap (a február 2-án közölt adatok alapján) 3558 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 18,7%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 1219,6 esetnek felel meg 

• alacsonyabb, mint a dél-keleti régió 1289,2 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 1082,6 per 100.000 lakos volt. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

 

A pozitív esetek száma továbbra is magas a városunkban, ezért kérjük, hogy 
tegynek meg mindent a sajt illetve mások számára a kockázatok csökkentésére. 

Tudjuk azt, hogy a védőoltás nagyon hatékony a súlyos megbetegedsek és kórházi 
kezelés szükségességének megelőzésében, ezért ha a Covid oltás jár Önnek, 
kérjük, vegye azt fel. 

A tesztelés és elkülönülés továbbra ia fontos a fertőzések felfedésben és 
terjedésének megakadályozásában. Mindig legyen otthon later flow tesztje, és 
különüljön el, ha a teszt ereménye pozitív vagy ha tünetei vannak. 

Továbbra is igyekeznünk kelle a kockázatokat csökkenteni az olyan helyzetekben, 
ahol a Covid fertőződés és annak továbbadásának kockázata magasabb, mint a 
zsúfolt, zárt helyek, ahol többen lehetnek olyanok, akik fertőzhetnek és nincs 
megfelelő szellőzés. 

Kérjük, továbbra is viseljen arcmaszkot, tartson távolságot másoktól, nyisson ablakot 
és mosson kezet. 

Ez sokak számára nagyon bizonytalan időszak. Sok helyen megszüntettk a 
korlátozásokat, sokan kényelmetlenül érzik magukat, ha kimennek.  

A tanácsok betartása nem csak z Ön biztonságáról szól, hanm segít abban, hogy 
mások is biztonságban érezhessék magukat. 

 

Mit tehetünk magunk és mások biztonságának, jólétének érdekben 
 
Minél hamarabb vegye fel a Covid oltásokat hogy a vírus ellen a lehető legjobb 
védettséget kapja 
 

• A 16 év felettiek online foglalással vagy előzetes időpont nélküli is. 

• A 12-15 év közöttiek az oltást az iskolájukon keresztül vagy a Churchill 
Square-en kaphatják meg online foglalással vagy időpont nélkül is. A 16 év 
alattiaknak szülő vagy nevelő kíséretére van szükség. 
 

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/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


Csökkentse a közeli kapcsolatokat és kis csoportokban találkozzon.  

 

Ha lehetséges, találkozzon a szabadban, vagy szellőztessen. 

 

Rendszeresen mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt, és takarja el a száját 
és orrát, ha köhög vagy tüsszög. 

 

Továbbra is viseljen arcmaszkot zsúfolt vagy zárt helyeken, ideértve a 
tömegközlekedési eszközöket is. 

Végezzen lateral flow tesztet mielőtt másokkal találkozik, vagy ha zárt, zsúfolt 
helyre megy. Kérjük jelentse a teszt eredményeket és különüljön el, ha a teszt 
eredménye pozitív. Rendelhet teszt készleket online, vagy felveheti a Jubilee Library, 
Hove Town Hallból, vagy gógyszertárakból. 

 

Maradjon otthon, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a tovább fertőzés 
lehetőségét mások felé. 

 

Ha Covid tünetei lennének, azonnal különüljön el és végezzen PCR tesztet. 

Ha a PCR vagy lateral flow teszt eredménye pozitív, azonnal otthon kell 
maradnia. kövese a legfrissebb elkülönülésre onatkozó előírásokat. Ha megkapja 
az eredményt, attól is tájkoztatják, mi a teendő. 

5 teljes napi elkülönülést követően a hatodik naptól nincs már szóksg az 
elkülönülésre, ha 2 egymást követő nap 2 negatív gyors teszt eredménye volt. Az 
elkülönülési időszak továbbra is tíz teljes nap, egy nap különséggel elvégzett 2 
negatív teszt eredmény nélkül. 

Ha közeli kapcsolatban volt valakivel, akinek pozitív COVIG teszt eredménye 
volt, és Ön teljesen beoltott: 

• Teljesen beoltott vagy 18 és 6 hónapos kor alatti, tvégezzen 7 napon 
keresztül later flow teszteteket. 

• Ha nem teljesen beoltott, végezzen PCR tesztet és küönülkön el 10 napig 
még akkor is, a ha PCR teszt eredmnye negatív.  

 

 

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.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/

