
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
  

2022. február 24.  

  

A február 19-ét megelőző 7 nap (a február 24-én közölt adatok alapján) 1855 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 25,7%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 635,8 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 553,6 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 422,2 per 100.000 lakos volt. 

 

A kormán y tervezetet hozott a fennmaradó korlátozások feloldására.  

Február 24-től 

• Már nem előírás, hogy a pozitív COVID-19 teszt után elkülönüljünk. Ha lehet, 
maradjon otthon és kerülje másokkal a kapcsolatot. 

• Már nem kell naponta teszteket végeznie és már nem előírás, hogy 
elkülönüljön, ha érintkezett olyanokkal, akiknek a COPVID-19 tesztje pozitív 
volt. 

• A Test and Trace anyagi támogatás mostantól megszínt. Ha február24-e előtt 
közölték Önnel, hogy el kell különülnie, akkor április 6-ig mg benyújthatja 
igényét. 

Április 1-től 

• Az ingyenes tesztelés a legtöbbek számára megszűnik. Korlátozott számban 
ingyenes tesztelés továbbra is elérhető lesz a kockázatnak kitett csoportok, 
mint a szociális gondozásban dolgozók számára. 

• Azok számára, akik a legnagyobb kockázatoknak vannak kitéve a VOVID-19-
től, további booster oltás lesz elérhető tavasztól. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

 

A COVID-19 nem tűnt el. Azonban egyenlőre csökkenek az esetek és a védőoltás 
védelmet nyújt a súlyosabb megbetegedésekkel szemben, a közösségre nézve 
kisebb a kockázat és biztonságosabban élhetünk együtt a COVID-19-cel. 

Az elmúlt két év sokak számára nehéz volt. Azt is megmutatta, hogy a hatalmas 
erőfeszítések meghozták az eredményüket. Szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani azért a fontos szerepért, amit abban játszottak, hogy megkapják a 
védőoltást, betartották a közegészségügyi előírásokat, otthon maradtak, amikor 
Kellett. Most azt kérem Önöktől, hogy legyenek türelmesek, és még ne 
változtassanak teljesen a viselkedési szokásaikon.  

Ahogy a fennmaradó korlátozásokat megszüntetik, alkalmazkodunk a Coviddal való 
együttéléshez, kérjük, hogy ezt körültekintéssel, mások szem előtt tartásával tegyék. 

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


Kérjük, továbbra is legyenek körültekintőek. A számok csökkenésével együtt 
Sussex-ben a legmagasabbak az arányok az országban, és hetente továbbra is 
többezren fertőződnek meg a COVID-19 vírussal. Ésszerű döntésekkel, maszk 
viselésével zsúfolt helyeken és szellőztetéssel segíthetjük a virus terjedésének 
korlátozását. 

Legyen figyelmes. Ha nem érzi jól magát, maradjon otthon és kerülje másokat míg 
jelentkeznek Önnél a tünetek.  

Gondoljon másokra. Ne feledje, vannak közöttünk, akik továbbra is nagy 
kockázatnak vannak kitéve. Legyen tudatában annak, hogy amit tesz, az hatással 
lesz az Ön körülötti emberekere és Önre is.” 

 
Mit tehetünk magunk és mások biztonságának védelmébe 
 

Vannak továbbra is olyan lépések, amiket megtehet a COVID-19 fertőzés elkerülse 
érdekében: 

 

• Vegye fel a védőoltást, hogy a lehető legjobb védelmet kaphassa a COVID-
19 ellen. 
o A 16 év felettiek online foglalással vagy előzetes időpont nélküli is. 
o A 12-15 év közöttiek az oltást az iskolájukon keresztül vagy a Churchill 

Square-en kaphatják meg online foglalással vagy időpont nélkül is. Szülő 
vagy nevelő kísérete szükséges. 

o 5-11: itt tudhatnak meg többet 

• Szellőztessen, ha zrt térben találkozik, vagy találkozzon a szabadban. 

• Viseljen arc maszkot ha zsúfolt és zárt helyre megy, különösen, ha 
olyanokkal érintkezik akikkel nem szokott. 

• Végezzen tesztet ha COVID-19 tünetei vannak és maradjon otthon, kerülje 
a másokkal való érintkezést, ha pozitív a teszt. 

• Igyekezzen otthon maradni, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a 
tovább fertőzés lehetőségét mások felé. 

• Redszeresen mosson kezet legalább 20 másodpercig, hogy csökkentse a 
COVID-19 fertőzés terjedését 

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/

