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

3 de março de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 26 de fevereiro (com base nos dados publicados no 
dia 3 de março) tivemos 1346 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 27,5% relativamente aos sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 461,4 por 100 000 residentes; 

• superior à taxa do Sudeste, que foi de 395 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 306,8 por 100 000.  

O que isto significa para Brighton e Hove 

Durante a última semana, os casos positivos continuaram em queda na cidade. 
Embora esta seja uma boa notícia, devemos recordar que a Covid ainda está a 
circular. 

À medida que as restantes restrições legais são levantadas, devemos pensar não 
só em nós próprios, mas também nos outros. Há decisões sensatas que todos nós 
podemos tomar para reduzir o risco de apanharmos e espalharmos a COVID-19. 

Continuar a seguir os conselhos de saúde pública é importante para proteger as 
nossas famílias e comunidades e especialmente as pessoas para quem o risco de 
infeções graves é maior. 

Proteja-se a si e às pessoas à sua volta 

Vacine-se 

As vacinas são a melhor forma de se proteger a si e aos seus familiares e amigos 
da doença. Se ainda não tomou nenhuma das vacinas contra a Covid-19, não é 
tarde demais. E se já tomou a primeira e a segunda dose, é importante que tome a 
dose de reforço para que tenha a melhor proteção possível. 

• Maiores de 16 anos: façam a marcação por internet ou vão a uma sessão de 
consultas sem marcação prévia; 

• De 12 a 15 anos de idade: tomem 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; 

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

Deixe entrar ar fresco 

Em áreas mal ventiladas, qualquer vírus pode acumular-se no ar. Encontrar-se com 
as outras pessoas ao ar livre, ou deixar entrar ar fresco quando o fizer em espaços 
fechados, reduz a probabilidade de que a COVID-19 se espalhe. 

Considere o uso de uma cobertura facial   

Enquanto as taxas de infeção ainda estão altas, considere o uso de uma cobertura 
facial em espaços fechados ou com muita gente, especialmente onde está em 
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contacto com pessoas com quem geralmente não se encontra. Isso é ainda mais 
importante se tiver quaisquer sintomas semelhantes aos da gripe. 

Fique em casa se estiver doente e faça um teste se tiver sintomas de COVID-19 

Se estiver infetado(a), a forma mais eficaz de evitar transmitir a COVID-19 ou 
qualquer outra doença é ficar em casa e evitar o contacto com as outras pessoas. 

Até ao fim de março continuarão a ser oferecidos testes gratuitos. Se tiver quaisquer 
sintomas de Covid, deverá ainda marcar um teste PCR.   

As pessoas com testes de COVID-19 positivos já não são obrigadas por lei a 
autoisolar-se, mas deverão ficar em casa, evitar o contacto com outras pessoas e 
seguir as diretrizes para as pessoas com COVID-19 e os seus contactos. 

Lave as mãos regularmente  

Continue a proteger-se a si e aos outros cobrindo o nariz e a boca quando tossir ou 
espirrar e lavando as mãos regularmente durante 20 segundos ou mais, a fim de 
limitar a propagação da COVID-19. 
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