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2022. április 1.  

  

A március 27-ét megelőző 7 nap (az április 1-én közölt adatok alapján) 2537 új igazolt 
Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 8,9%-os csökkenés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 869,6 esetnek felel meg 

• alacsonyabb, mint a dél-keleti régió 998 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 860,6 per 100.000 lakos volt. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

Ahogy megtesszük a következő lépéseket a COVID-19 vírussal való együttélés felé, 
fel kell ismernünk, hogy a világjárványnak milyen hatása van életünkre.  

El kell ismernünk mindazok munkáját, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon az elmúlt 
két évben, hogy biztonságban tartsanak bennünket és mindenkink szeretnénk 
köszönetet mondani, aki beolttatta magát, tesztelt, követte a kormány útmutatásait, 
és változtatott azon ahogy él és dolgozik.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem a COVID-19 vége.  

Bár láttuk a pozitív esetek számának hirtelen újabb növekedését az elmúlt hetekben, 
a védőoltás sikerével, az antivírus kezelésekkel, valamint, hogy egyre többet tudunk 
a vírusról, azt jelenti, sokkal erősebb védelemmel rendelkezünk a COVID-19 ellen. 

A védőoltás jelenti továbbra is a legjobb védelmet a vírussal szemben. Saját maga 
védelmét erősítheti azzal, ha felveszi az Önnek járó oltásokat, és ezzel csökkenti a 
fertőzés terjedését barátai, családja, illetve a legveszélyeztetettebbek között. 

Ahogy haladunk előre, a tesztelés azok számára lesz elsősorban elérhető, akik a 
legnagyobb kockázatnak vannak kitéve. Az ingyenes tesztelés továbbra is elérhető 
lesz meghatározott csoportok számára, ideértve azokat, akik komoly 
megbetegedések legnagyobb kockázatának vannak kitéve, valamint az NHS-nél és 
a gondozásban dolgozók egyes csoportjai számára.  

Bár a korlátozásokat feloldották és a legtöbb tesztelés is csökkentésre került, 
továbbra is rajtunk múlik, hogy észszerű döntések meghozatalával védjük nem csak 
magunkat, hanem gondoljunk másokra is, különösen azokra, akik a 
legveszélyeztetettebbek. 

Védje magát és másokat 

Kérjük, tegyen meg mindent a fertőzés csökkentése érdekében, és segítsen abban, 
hogy biztonságosan tudjunk együtt élni a COVID-19 vírussal: 

• Vegye fel a védőoltásokat, hogy a lehető legjobb védelemmel rendelkezzen a 
COVID-19 ellen. 

• Szellőztessen, ha zárt helyen találkozik másokkal, vagy találkozzon a 
szabadban 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/


• Továbbra is fontolja meg arcmaszk viselését zsúfolt vagy zárt helyen, míg a 
fertőzés aránya magas. 

• Ne feledje az alapvető higiéniai szabályokat: takarja el a száját és orrát, ha 
köhög vagy tüsszög és rendszeresen mosson kezet  

• Ha lehetséges, maradjon otthon, ha nem érzi jól magát, hogy csökkentse a 
tovább fertőzés lehetőségét.  

• Kérjük kerülje a másokkal való érintkezést, ha tünetei vannak, vagy igazoltan 
COVID-19 fertőzött.  
 


