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W ciągu siedmiu dni do 11 lutego (na podstawie danych opublikowanych 16 lutego), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 2594 potwierdzone nowe przypadki Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 23,6% 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 773,2 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 594,1 na 100 000 
mieszkańców  

Najważniejsze porady, aby zapewnić dobrostan i bezpieczeństwo sobie oraz 
innym 

Wykonane szczepienie na koronawirusa? Należy jak najszybciej zaszczepić się, 
aby zapewnić sobie ochronę przed wirusem.  

• osoby w wieku 16+ lat: rezerwacja przez internet lub wizyta w punkcie bez 
uprzedniej rezerwacji; 

• osoby w wieku 12-15 lat: przyjęcie szczepionki w szkole lub rezerwacja 
spotkania przez internet w punkcie na Churchill Square. Rodzice lub 
opiekunowie muszą być obecni.  

Spotkanie towarzyskie z innymi lub wizyta w zatłoczonym lub zamkniętym 
miejscu? Prosimy o wykonanie testu, zapisywanie wyników i, w razie konieczności, 
rozpoczęcie kwarantanny. Istnieje możliwość zamówienia testów przez internet, 
odebrania ich w bibliotece Jubilee Library, ratuszu Hove Town Hall lub w wielu 
aptekach.  

Wszyscy powinniśmy nadal zmniejszać zagrożenie zarażeniem się lub 
rozprzestrzenianiem wirusa w miejscach, gdzie panuje duży ruch lub gdzie jest 
niewiele świeżego powietrza. 

• W miarę możliwości należy spotykać się z innymi osobami na zewnątrz lub 
wpuszczać świeże powietrze do pomieszczeń zamkniętych.  

• W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach, w tym w środkach transportu 
publicznego, należy nadal zakładać maseczkę.  

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

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

Występują objawy koronawirusa? W takim przypadku należy natychmiast 
rozpocząć kwarantannę i wykonać test PCR.  

Dodatni wynik testu PCR lub przepływu bocznego? Należy rozpocząć 
kwarantannę i zastosować się do najnowszych wytycznych odnośnie izolacji. Po 
otrzymaniu wyników testów zostaną udzielone porady, co należy zrobić dalej. 

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.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/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/


Bliski kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na obecność 
koronawirusa? 

• Osoby w pełni zaszczepione lub w wieku poniżej 18 lat i 6 miesięcy, powinny 
wykonywać testy przepływu bocznego codziennie przez 7 dni. 

• Osoby nie w pełni zaszczepione, powinny wykonać test PCR i odbyć 
kwarantannę przez 10 dni, nawet jeśli test PCR dał wynik negatywny.  

 

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/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

