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A február 26-át megelőző 7 nap (a március 3-án közölt adatok alapján) 1346 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 27,5%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 461,4 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 396 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 303,8 per 100.000 lakos volt. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

 

A pozitív esetek száma továbbra is csökkent a múlt héten. Ez ugyan jó hír, de a COVID 
fertőzés még továbbra is jelen van. 

 

Ahogy a még fennmaradó korlátozó előírásokat is törlik, gondoljunk másokra is, ne 
csak magunkra. Vannak olyan ésszerű döntések, amikkel csökkenthetjük a COVID-
19 fertőzés terjedését. 

Fontos, hogy továbbra is tartsuk magunkat a közegészségügyi előírásokhoz, 
családunk és közösségünk védelme érdekében, és különösen azokért, akiket a súlyos 
betegség kockázata legjobban fenyeget. 

 

Védjük magunkat és a környezetünket 

 

A védőoltás a legjobb módja annak, hogy magunkat, családunkat és barátainkat 
megóvjuk a betegségtől. Ha még nem vette fel a Covid-19 elleni oltásokat, még nem 
késő. És ha már megkapta az első és második oltást, fontos, hogy az emlékeztetőt is 
felvegye, a lehető legjobb védelem érdekében. 

 

• A 16 év felettiek online foglalással vagy előzetes időpont nélküli is felvehetik az 
oltást 

• 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. 

• 5-11 év közöttiek: itt tudhat meg többet 
 

Szellőztessen. 

 

https://www.gov.uk/coronavirus
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/


Rossz szellőzésű helyen felgyülemlik a vírus a levegőben. Ha zárt helyen találkozik, 
szellőztessen, vagy találkozzon a szabadban a COVID-19 terjedésének csökkentése 
érdekében. 

Továbbra is mérlegelje arcmaszk viselését 

 

Míg a fertőzések aránya még mindig magas, mérlegelje arcmaszk viselését zsúfolt 
vagy zárt térben, különösen, ha olyanokkal érintkezik, akikkel egyébként nem 
találkozik. Ez különösen fontos akkor, ha influenza-szerű tünetei vannak. 

 

A teszteket március végéig ingyenesen biztosítjuk, és kérjük, hogy továbbra is 
foglaljon PCR tesztet ha Covid tünetei lennének.  

Pozitív COVID-19 tesztet követően már nem törvényi követelmény az elkülönülés, de 
kérjük, maradjon otthon, kerülje a másokkal való érintkezést és kövesse a COVID-19 
fertőzöttekre és a velük érintkezőkre vonatkozó előírásokat. 

Rendszeresen mosson kezet  

Továbbra is védje magát és másokat azzal, hogy eltakarja az orrát és száját, ha 
tüsszent vagy köhög, és rendszeresen mosson kezet több mit 20 másodpercig a 
COVID-19 terjedésének korlátozása érdekében. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts

