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W ciągu siedmiu dni do 19 lutego (na podstawie danych opublikowanych 24 lutego), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1855 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 25,7% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 635,8 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 
który wynosi 553,6 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 422,2 na 100 000 
mieszkańców  

Rząd przedstawił plan usunięcia pozostałych krajowych obostrzeń w Anglii. 

Od 24 lutego 

• Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa nie są już prawnie 
zobowiązane do odbycia kwarantanny. W przypadku złego samopoczucia, w 
miarę możliwości, powinny pozostać w domu. 

• Po kontakcie z osobą, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na 
obecność COVID-19, nie obowiązku codziennego wykonywania testów, ani 
ustawowego obowiązku odbycia kwarantanny. 

• Test and Trace Support Payment Scheme został zakończony. Osoby, które 
otrzymały nakaz odbycia kwarantanny przed 24 lutego, mają czas na złożenie 
wniosku do 6 kwietnia. 

Od 1 kwietnia 

• Bezpłatne testy dla większości z nas nie będą już dostępne. Limitowane 
bezpłatne badania objawowe będą nadal dostępne dla niewielkiej liczby osób 
z grup ryzyka, w tym pracowników opieki społecznej. 

• Osoby, które są najbardziej narażone na zarażenie się koronawirusem, 
otrzymają na wiosnę propozycję przyjęcia dodatkowej dawki przypominającej. 

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Koronawirus nadal krąży wśród nas. Obecnie jednak, gdy liczba zachorowań spada, 
a szczepionki zapewniają silną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, 
zagrożenie w całej społeczności jest mniejsze i możemy zacząć wybiegać w 
przyszłość, w jaki sposób można bezpiecznie żyć z COVID-19. 

Ostatnie dwa lata były trudne dla wielu z nas. W tym okresie przekonaliśmy się 
również, jak ogromny, wspólny wysiłek spowodował rzeczywistą zmianę na lepsze. 
Chcielibyśmy podziękować wszystkim za ważną rolę, jaką odegrali w akcji 
szczepień, przestrzeganiu zaleceń zdrowia publicznego, w tym za pozostawanie w 

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


domu, gdy było to konieczne. Zachęcamy Państwa do uzbrojenia się w cierpliwość i 
niezmieniania w pośpiechu swoich dotychczasowych nawyków.  

W miarę znoszenia pozostałych ograniczeń i przystosowywania się do życia z 
koronawirusem, prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na innych.  

Prosimy o zachowanie ostrożności. Pomimo spadku liczby zachorowań, 
wskaźniki w hrabstwie Sussex są najwyższe w kraju i nadal tysiące ludzi tygodniowo 
zaraża się wirusem. Podejmowanie rozsądnych decyzji, jak np. noszenie maseczki 
w ruchliwych miejscach i wpuszczanie świeżego powietrza do środka pomieszczeń 
przyczyni się do powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby. 

Zachowaj rozwagę. Osoby chore powinny pozostać w domu i unikać kontaktów z 
innymi w czasie występowania objawów.  

Pomyśl o innych. Należy pamiętać, że niektórzy z nas nadal znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka. Proszę być świadomym, że Państwa działania wpływają na 
ludzi wokół, jak również na was samych. 

Co można zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym 

Istnieją określone działania, które mogą Państwo podjąć, aby zmniejszyć ryzyko 
zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa:  

• Należy zaszczepić się, aby zapewnić sobie ochronę przed wirusem.  
o osoby w wieku powyżej 16 lat: rezerwacja przez internet lub wizyta w 

punkcie bez uprzedniej rezerwacji. 
o 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.  

o osoby w wieku 5-11: dowiedz się więcej. 

• Wpuszczanie świeżego powietrza do pomieszczeń lub spotykanie się z 
innymi na zewnątrz. 

• Noszenie maseczki w zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach 
publicznych, zwłaszcza w przypadku kontaktów z osobami, z którymi nie 
spotykamy się na co dzień 

• Wykonanie testu, gdy występują objawy COVID-19, a przypadku 
pozytywnego wyniku badania, pozostanie w domu i unikanie kontaktu z 
innymi ludźmi. 

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

• Regularne mycie rąk przez 20 sekund lub dłużej ogranicza 
rozprzestrzenianie się wirusa. 
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