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W ciągu siedmiu dni do 27 marca (na podstawie danych opublikowanych 1 kwietnia), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 2537 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 8,9% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 869,6 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 998 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 860,6 na 100 000 
mieszkańców  

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Podejmując kolejne kroki w kierunku oswajania się na co dzień z koronawirusem, 
musimy uznać wpływ, jaki pandemia wywarła na nasze życie.  

Musimy docenić wszystkich, którzy przez ostatnie dwa lata niestrudzenie pracowali 
na rzecz bezpieczeństwa ludzi i dziękujemy tym, którzy się zaszczepili, wykonywali 
testy, stosowali się do zaleceń rządu i zmienili swój tryb życia lub pracy.  

Już teraz należy pamiętać, że to nie jest koniec pandemii.  

W ostatnich tygodniach obserwujemy wysoki odsetek zachorowań, ale skuteczność 
szczepień i leczenia, a także lepsze zrozumienie działania wirusa oznacza, że 
dysponujemy silniejszą ochroną przed COVID-19. 

Szczepionki pozostają naszym podstawowym środkiem obrony przed wirusem. 
Wykonując wszystkie szczepienia, do których są Państwo uprawnieni, można 
zwiększyć własną ochronę, a tym samym zmniejszyć szanse na rozprzestrzenienie 
się choroby wśród przyjaciół, rodziny i osób bardziej podatnych na zachorowanie. 

W miarę postępu prac, przeprowadzanie testów będzie skupione na osobach z grup 
podwyższonego ryzyka. Bezpłatne testy będą nadal dostępne dla określonych grup, 
w tym osób o najwyższym ryzyku poważnej choroby i niektórych pracowników NHS 
oraz opiekunów.  

Wszelkie ograniczenia zostały już zniesione, a dostępność testów znacznie 
ograniczono, ale nadal musimy podejmować rozsądne decyzje, aby zabezpieczać 
nie tylko siebie, ale także myśleć o innych i chronić osoby z naszego otoczenia, 
szczególnie te, które są najbardziej zagrożone. 

Ochrona siebie i innych 

Prosimy o aktywny udział w ograniczeniu ryzyka infekcji i pomoc w bezpiecznym 
życiu z wirusem: 

• Należy przyjąć wszystkie dawki szczepionki, aby zapewnić sobie jak 
najlepszą ochronę. 

• Wpuszczanie świeżego powietrza do pomieszczeń lub spotykanie się z 
innymi na świeżym powietrzu. 

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


• W zatłoczonych lub zamkniętych miejscach, w tym w środkach transportu 
publicznego, należy nadal zakładać maseczkę. 

• Prosimy pamiętać o podstawach dobrej higieny, takich jak zakrywanie ust i 
nosa przy kaszlu i kichaniu, jak również regularne mycie rąk. 

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

• W przypadku wystąpienia objawów lub pozytywnego wyniku testu na 
koronawirusa należy unikać, w miarę możliwości, innych osób.  


