
A közegészségügyi csoport heti jelentése a Covid-19 esetek alapján 
 

2022. március 10.  

A március 5-ét megelőző 7 nap (a március 10-én közölt adatok alapján) 1516 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 12,6%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 519,6 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 478,4 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 369,7 per 100.000 lakos volt. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

Az elmúlt héten a pozitív esetek számában növekedést láttunk. Ez mindannyiunk 
számára emlékeztető, hogy a COVID fertőzés még továbbra is jelen van és mindent 
meg kell tennünk a terjedés megakadályozása érdekében. 

 

Idetartozik az is, hogy továbbra is végezzünk tesztet, míg elérhető, és kerüljük a 
másokkal való érintkezést, ha nem vagyunk jól, pozitív a teszt eredményünk, vagy 
érintkeztünk fertőzöttel.  

 

Kérjük, gondoljanak másokra is, és tegyenek meg mindent családjuk és közösségük 
védelmére, különösen azokért, akiket a súlyos betegség kockázata legjobban 
fenyeget. 

 

A Covid-19 tesztem eredménye pozitív, mit tegyek? 

Maradjon otthon kerülje másokkal a kapcsolatot és kövesse a gov.uk oldalon 
található útmutatást. 

 

- Ne menjen be a munkahelyére. Beszéljen a munkáltatójával arról, milyen 
lehetőségei vannak. 

- Ne hívjon mg másokat otthonába és törölje a rutin orvosi és fogorvosi 
kezeléseket. 

- Szóljon azoknak, akikkel nemrég találkozott, a pozitív teszteredményről, hogy 
ők is a megfelelő előírásokhoz tarthassák magukat. 

- Ha el kell mennie otthonról, viseljen arcmaszkot, és tartson legalább 2 
méteres távolságot másoktól, és kerülje a veszélyeztetettekkel való 
kapcsolatot. 
 

Covid-19 tüneteim vannak, mit tegyek? 
 
Maradjon otthon, kerülje a másokkal való érintkezést és rendeljen PCR tesztet. Ha a 
PCR teszt eredménye pozitív, kövesse a gov.uk oldalon található útmutatást. 
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- Ne menjen be a munkahelyére. Beszéljen a munkáltatójával arról, milyen 
lehetőségei vannak. 

- Ne hívjon mg másokat otthonába és törölje a rutin orvosi és fogorvosi 
kezeléseket. 

- Ha el kell mennie otthonról, viseljen arcmaszkot, és tartson legalább 2 
méteres távolságot másoktól, és kerülje a Covid-19 jelentette kockázatok által 
leginkább veszélyeztetettekkel való érintkezést. 

 

Covid-19 fertőzöttel lakom együtt, vagy egy fertőzött lakásán töltöttem az 
éjszakát. Mi a teendő? 

 

Tartsa magát a COVID-19 fertőzöttekre és velük érintkezőkre vonatkozó előírásokat 

 

- Ha csak lehet, dolgozzon otthonról 

- Kerülje az olyanokkal való érintkezést, akiknél a Covid-19 fertőzés súlyos 
kockázatot jelenthet. 

 

Csökkentse a COVID-19 fertőzés terjedésének kockázatát 

Vannak további lépések, amikkel védheti magát és másokat a fertőzéstől. 

- Vegye fel a Covid oltásokat, hogy a vírus ellen a lehető legjobb védettséget 
kapja 
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. A 16 
év alattiaknak szülő vagy nevelő kíséretére van szükség. 

o 5-11 és közöttiek: itt tudhat meg többet 
 

- Szellőztessen, ha zárt helyen találkozik másokkal, vagy találkozzon a 
szabadban. 

- Mérlegelje arcmaszk viselését zsúfolt vagy zárt helyeken, különösen, ha 
olyanokkal találkozik, akikkel egyébként nem szokott érintkezni. 

- Maradjon otthon, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a fertőzések 
terjedését. 

- Rendszeresen mosson kezet és takarja el a száját és orrát, ha köhög vagy 
tüsszög a vírus terjedésének csökkentése érdekében. 
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