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

3 de fevereiro de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 28 de janeiro (com base nos dados publicados no 
dia 2 de fevereiro) tivemos 3558 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton 
e Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 18,7% comparando com os sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 1219,6 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 1289,2 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 1082,6 por 100 000.  

O que isto significa para Brighton e Hove 

Os números de casos positivos ainda estão altos na cidade, por isso temos de 
continuar a tomar medidas para gerir o risco para nós próprios e para os outros. 

Sabemos que as vacinas estão a fazer uma diferença real na prevenção de doenças 
graves e hospitalizações. Por isso, se está na altura de tomar uma vacina contra a 
Covid, tome a vacina. 

Os testes e o isolamento ainda são cruciais para encontrar infeções e parar a 
propagação. Certifique-se de que tem testes de fluxo lateral em casa para usar e, se 
tiver um resultado positivo ou sintomas, autoisole-se. 

Devemos continuar a reduzir o risco que corremos nas situações em que o risco de 
apanhar ou transmitir a Covid é maior, como nos espaços fechados e com muita 
gente, onde há mais pessoas que podem ser infecciosas e onde o ar fresco é 
limitado. 

Continue a usar coberturas faciais, a dar espaço às outras pessoas, a abrir janelas e 
a lavar as mãos. 

Este é também um momento realmente incerto para algumas pessoas. Com a 
eliminação das restrições em muitos locais, as pessoas sentem-se nervosas por 
estarem fora de casa.  

Seguir as diretrizes não se trata apenas de estar a salvo, mas também de ajudar os 
outros a sentirem que estão a salvo.  

Conselhos essenciais para se manter a si e às outras pessoas a salvo   

Tome as suas vacinas contra a Covid 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, na Praça 
Churchill (Churchill Square) fazendo a marcação por internet, ou indo a uma 
clínica de consultas sem marcação prévia. Os menores de 16 anos deverão 

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/


comparecer acompanhados pelos progenitores ou pelas pessoas 
responsáveis por eles.  

Reduza os seus contactos próximos e mantenha os grupos pequenos.  

Quando for possível, encontre-se com as outras pessoas em ambientes 
abertos, ou abra uma janela para que entre ar fresco.  

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

Continue a usar uma cobertura facial em todos os espaços fechados ou com 
muita gente, incluindo quando estiver nos transportes públicos.  

Faça testes de fluxo lateral antes de se encontrar com outras pessoas, ou se 
vai estar em espaços fechados ou com muita gente. Comunique os seus 
resultados e, se tiver um resultado positivo, isole-se. Pode encomendar testes por 
internet ou obter kits de testes na Biblioteca Jubilee, na Câmara Municipal de Hove 
(Hove Town Hall) ou nas farmácias locais. 

Fique em casa se estiver doente, a fim de reduzir o risco de transmitir outras 
doenças às outras pessoas. 

Se tiver quaisquer sintomas de Covid-19 deverá autoisolar-se imediatamente e 
fazer um teste PCR.  

Se tiver 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. 

Poderá terminar o seu autoisolamento no sexto dia, depois de estar isolado(a) 
durante 5 dias completos e depois de 2 testes de fluxo lateral rápido negativos feitos 
em dias consecutivos. O período de autoisolamento continua a ser 10 dias 
completos para as pessoas sem resultados negativos em 2 testes rápidos de fluxo 
lateral feitos com um dia de intervalo. 

Se tiver estado em contacto próximo com alguém que teve um resultado 
positivo num teste de Covid-19 e: 

• 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; 

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

 

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

