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

10 de março de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 5 de março (com base nos dados publicados no dia 
10 de março) tivemos 1516 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 12,6% relativamente aos sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 519,6 por 100 000 residentes; 

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 478,4 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 369,7 por 100 000.  

O que isto significa para Brighton e Hove 

Durante a última semana, observámos um aumento do número de casos positivos. 
Isto é uma chamada de atenção para todos nós de que a Covid ainda continua na 
nossa comunidade e precisamos de fazer o que pudermos para impedir uma nova 
propagação. 

Isso inclui continuar a fazer testes enquanto estão disponíveis e evitar o contacto 
com as outras pessoas se estiver doente, se tiver um teste positivo ou se for um 
contacto próximo. 

Pense nos outros e tome medidas para proteger as nossas famílias e comunidades 
e especialmente as pessoas para quem o risco de infeções graves é maior. 

Tive um teste de Covid-19 positivo. O que é que eu devo fazer agora? 

Fique em casa, evite o contacto com as outras pessoas e siga as diretrizes em 
gov.uk. 

• Não deverá ir trabalhar durante esse período. Fale com a sua entidade 
patronal sobre as opções que tem à sua disposição; 

• Evite convidar alguém para ir à sua casa e cancele as suas consultas 
médicas ou dentárias de rotina; 

• Informe as pessoas com quem esteve recentemente sobre o resultado 
positivo do seu teste para que possam seguir as diretrizes corretas; 

• Se tiver de sair de casa, use uma cobertura facial, fique pelo menos a 2 
metros de distância dos outros e evite o contacto com as pessoas para quem 
a Covid-19 representa um risco maior. 

Tenho sintomas de Covid-19. O que é que eu devo fazer agora? 

Fique em casa, evite o contacto com as outras pessoas e encomende um teste 
PCR. Se o resultado for positivo, siga as diretrizes em gov.uk. 

• Não deverá ir trabalhar durante esse período. Fale com a sua entidade 
patronal sobre as opções que tem à sua disposição; 

• Evite convidar alguém para ir à sua casa e cancele as suas consultas 
médicas ou dentárias de rotina; 
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• Se tiver de sair de casa, use uma cobertura facial, fique pelo menos a 2 
metros de distância dos outros e evite o contacto com as pessoas para quem 
a Covid-19 representa um risco maior. 

Vivo ou passei a noite em casa de alguém com Covid-19. O que é que eu devo 
fazer agora? 

Siga as diretrizes para as pessoas com COVID-19 e os seus contactos. 

• Tente trabalhar a partir de casa, se puder; 

• Evite o contacto com pessoas que possam estar em alto risco de ficarem 
gravemente doentes se apanharem Covid-19.  

Reduza o risco de apanhar e espalhar a COVID-19 

Existem outras medidas que pode tomar para se proteger a si e às pessoas à sua 
volta: 

• Vacine-se para que tenha a melhor proteção possível contra a COVID-19.  
o Maiores de 16 anos: podem fazer a marcação por internet ou ir a uma 

sessão de consultas sem marcação prévia; 
o De 12 a 15 anos de idade: podem tomar as vacinas através das 

escolas ou na Praça Churchill (Churchill Square) sem marcação prévia 
ou fazendo a marcação de uma consulta por internet. Os progenitores 
ou as pessoas responsáveis pelos menores deverão comparecer;  

o De 5 a 11 anos de idade: obtenha mais informações. 

• Deixe entrar ar fresco quando se encontrar com outras pessoas em 
espaços fechados, ou faça-o em ambientes abertos; 

• Considere usar uma cobertura facial em espaços fechados ou com muita 
gente, especialmente onde está em contacto com pessoas com quem 
normalmente não se encontra; 

• Fique em casa se estiver doente, a fim de reduzir o risco de transmitir 
alguma doença às outras pessoas; 

• Lave as mãos regularmente e cubra-se quando tossir ou espirrar para 
reduzir a propagação de vírus.  
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