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W ciągu siedmiu dni do 5 marca (na podstawie danych opublikowanych 10 marca), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 1516 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 12,6% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 519,6 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, 
który wynosi 478,4 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 369,7 na 100 000 
mieszkańców  

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano wzrost liczby przypadków zachorowań. 
Oznacza to, że koronawirus wciąż jest obecny na terenie miasta i musimy zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. 

Należy nadal wykonywać testy, dopóki są one ogólnodostępne, oraz unikać kontaktu 
z innymi osobami, które skarżą się na złe samopoczucie, otrzymały dodatni wynik 
testu lub są w bliskim kontakcie z chorymi. 

Prosimy pomyśleć o innych i podjąć odpowiednie działania, mające na celu ochronę 
naszych rodzin i społeczności - szczególnie tych najbardziej narażonych na ciężkie 
choroby.  

Co należy zrobić w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu na 
koronawirusa? 

Należy pozostać w domu, unikać kontaktów z innymi osobami oraz postępować 
zgodnie z wytycznymi na stronie gov.uk 

• W danym okresie nie wolno przychodzić do pracy. Należy omówić wszystkie 
możliwości z pracodawcą. 

• Nie zapraszać nikogo do domu i odwołać wszelkie wizyty u lekarza i dentysty. 

• Poinformować osoby, z którymi ostatnio się spotykaliśmy, o pozytywnym 
wyniku testu, aby mogły zastosować się do właściwych wytycznych. 

• Jeżeli konieczne jest wyjście z domu, należy założyć maseczkę na twarz, 
zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych i unikać kontaktu z 
osobami z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. 

Co należy zrobić w przypadku pojawienia się objawów koronawirusa? 

Należy pozostać w domu, unikać kontaktów z innymi osobami oraz zamówić test 
PCR. W przypadku pozytywnego wyniku, postępować zgodnie z wytycznymi na 
stronie gov.uk 

• W danym okresie nie wolno przychodzić do pracy. Należy omówić wszystkie 
możliwości z pracodawcą. 
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• Nie zapraszać nikogo do domu i odwołać wszelkie wizyty u lekarza i dentysty. 

• Jeżeli konieczne jest wyjście z domu, należy założyć maseczkę na twarz, 
zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych i unikać kontaktu z 
osobami z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. 

Co należy zrobić, gdy mieszkam z osobą chorą na Covid-19 lub nocowałem/am 
u niej w domu? 

Należy stosować się do wytycznych dla osób z koronawirusem i osób z ich 
otoczenia. 

• Jeśli to możliwe, należy pracować zdalnie z domu.  

• Unikać kontaktu z osobami, zagrożonymi wysokim ryzykiem wystąpienia 
poważnej choroby w przypadku zarażenia się koronawirusem.  

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa? 

Można podjąć inne kroki, aby chronić siebie i bliskie osoby: 

• 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 w punkcie 

na Churchill Square poprzez rezerwację przez internet lub bez 
uprzedniej rezerwacji. Rodzice lub opiekunowie muszą być obecni 
podczas szczepienia.  

o 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 

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

• Należy regularnie myć ręce lub używać środków odkażających oraz 
zakrywać twarz przy kaszlu i kichaniu, aby zmniejszyć zagrożenie 
rozprzestrzeniania wirusów.  
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