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

17 de fevereiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 11 de fevereiro (com base nos dados publicados no 
dia 16 de fevereiro) tivemos 2594 novos casos de Covid-19 confirmados em 
Brighton e Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 23,6% 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 773,2 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 594,1 por 100 000.  

Conselhos fundamentais que todos nós devemos seguir para nos mantermos 
uns aos outros a salvo e com saúde 

Ainda não tomou as suas vacinas contra a Covid? Tome as suas vacinas assim 
que puder para que tenha a melhor proteção contra o vírus.  

• Maiores de 16 anos: façam a marcação por internet ou vão a uma clínica de 
consultas sem marcação prévia; 

• De 12 a 15 anos de idade: tomem as vacinas através das escolas ou façam a 
marcação de uma consulta por internet para tomar na Praça Churchill 
(Churchill Square). Os progenitores ou as pessoas responsáveis pelos 
menores deverão comparecer.  

Vai encontrar-se com outras pessoas ou vai estar em espaços fechados ou 
com muita gente? Faça testes de fluxo lateral, comunique os seus resultados e, se 
tiver um resultado positivo, isole-se. Pode encomendar testes por internet ou obtê-
los na Biblioteca Jubilee, na Câmara Municipal de Hove (Hove Town Hall) ou em 
muitas farmácias.  

Reduza as suas hipóteses de apanhar ou espalhar o vírus em locais com muita 
gente ou onde o ar fresco é limitado. 

• Quando for possível, encontre-se com as outras pessoas em ambientes 
abertos, ou abra uma janela para deixar entrar ar fresco;  

• Use uma cobertura facial em espaços fechados ou com muita gente, 
incluindo nos transportes públicos;  

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

Sente-se doente? Fique em casa para reduzir o risco de transmitir outras doenças 
às outras pessoas. 

Tem algum sintoma de Covid-19? Deverá autoisolar-se imediatamente e fazer um 
teste PCR.  

Teve um resultado positivo num teste PCR ou num teste de fluxo lateral? 
Deverá ficar em casa e seguir as regras de autoisolamento mais recentes. Quando 
tiver os resultados receberá aconselhamento sobre o que fazer a seguir. 

Esteve em contacto próximo com alguém que teve um resultado positivo num 
teste de Covid-19? 

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.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/


• Se estiver completamente vacinado(a) ou tiver menos de 18 anos e 6 meses 
de idade, deverá fazer testes de fluxo lateral diariamente durante 7 dias; 

• Se não estiver completamente vacinado(a), faça um teste PCR e autoisole-se 
durante 10 dias, mesmo se o resultado do teste PCR for negativo.  

 

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/

