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

24 de fevereiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 19 de fevereiro (com base nos dados publicados no 
dia 24 de fevereiro) tivemos 1855 novos casos de Covid-19 confirmados em 
Brighton e Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 25,7% relativamente aos sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 635,8 por 100 000 residentes; 

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 553,6 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 422,2 por 100 000.  

O governo estabeleceu um plano para remover as restantes restrições internas em 
Inglaterra . 

A partir de 24 de fevereiro 

• As pessoas que tiverem resultados positivos em testes de COVID-19 já não 
são obrigadas por lei a autoisolar-se. Fique em casa se puder e evite ter 
contacto com outras pessoas; 

• Já não tem de fazer testes diários nem é obrigado(a) por lei a autoisolar-se 
após ter contacto com alguém que tenha tido um teste de COVID-19 positivo; 

• O Regime de Pagamento de Apoio ao Teste e Rastreio chegou ao seu fim. 
Se lhe foi dito para se autoisolar antes do dia 24 de fevereiro, ainda poderá 
apresentar um pedido até ao dia 6 de abril. 

A partir de 1 abril 

• Os testes gratuitos deixarão de estar disponíveis para a maioria das pessoas. 
Os testes sintomáticos gratuitos limitados continuarão para um pequeno 
número de grupos de risco, incluindo os funcionários da assistência social; 

• Será oferecida uma dose de reforço adicional na primavera às pessoas para 
quem a COVID-19 representa um maior risco. 

O que isto significa para Brighton e Hove 

A COVID-19 não desapareceu. No entanto, por agora, com o número de casos em 
queda e a vacinação oferecendo uma forte proteção contra as infeções graves, os 
riscos em toda a comunidade são menores e podemos começar a olhar para o 
futuro e a viver em segurança com a COVID-19. 

Os últimos dois anos têm sido difíceis para muitos de nós. Mostraram-nos também 
como os enormes esforços têm feito realmente a diferença. Gostaria de agradecer a 
todos pelo importante papel que desempenharam tomando as vacinas, seguindo os 
conselhos de saúde pública e ficando em casa quando foi necessário. Recomendo 
que agora seja paciente e que ainda não mude rapidamente os seus 
comportamentos.  

Conforme as restrições restantes são levantadas e nos adaptamos a viver com a 
Covid, faça-o com cautela e consideração pelos outros.  

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/test-and-trace-support-payment


Por favor, continue a ser prudente. Apesar de uma queda bem-vinda, as taxas em 
Sussex são as mais altas do país e todas as semanas milhares de pessoas 
continuam a apanhar COVID-19. Tomar decisões sensatas, tais como usar uma 
cobertura facial em locais com muita gente e deixar entrar ar fresco, ajudará a 
impedir a propagação do vírus. 

Tenha consideração pelos outros. Se estiver a sentir-se doente, fique em casa e 
evite as outras pessoas enquanto tiver sintomas.  

Pense nas outras pessoas. Lembre-se de que alguns de nós permanecem em 
maior risco. Tenha consciência de que as suas ações afetam tanto as pessoas ao 
seu redor como a si próprio(a). 

O que deverá fazer para se proteger a si próprio(a) e às pessoas ao 
seu redor  

Ainda há medidas que poderá tomar para reduzir o risco de apanhar e espalhar a 
COVID-19: 

• Vacine-se para que tenha a melhor proteção contra a COVID-19.  
o Maiores de 16 anos: podem fazer a marcação por internet ou ir a uma 

sessão de consultas sem marcação prévia ; 
o De 12 a 15 anos de idade: podem tomar as vacinas através das 

escolas ou fazer a marcação de uma consulta por internet para tomar 
na Praça Churchill (Churchill Square). Os progenitores ou as pessoas 
responsáveis pelos menores deverão comparecer;  

o De 5 a 11 anos de idade: obtenha mais informações . 

• Deixe entrar ar fresco quando se encontrar com outras pessoas em 
espaços fechados, ou faça-o em ambientes abertos; 

• Considere usar uma cobertura facial em espaços fechados ou com muita 
gente, especialmente onde está em contacto com pessoas com quem 
normalmente não se encontra; 

• Faça um teste se tiver sintomas de COVID-19. Se o resultado for positivo, 
fique em casa e evite o contacto com outras pessoas; 

• Tente ficar em casa se estiver doente, a fim de reduzir o risco de transmitir 
alguma doença às outras pessoas; 

• Lave as mãos regularmente durante 20 segundos ou mais para limitar a 
propagação da 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.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

