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

1 de abril de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 27 de março (com base nos dados publicados no dia 
1 de abril) tivemos 2537 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e Hove. 

Isto é: 

• uma redução de 8,9% relativamente aos sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 869,6 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 998 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 860,6 por 100 000.  

O que isto significa para Brighton e Hove 

À medida que damos os próximos passos com vista a viver com a COVID-19, temos 
de reconhecer o impacto que a pandemia teve na vida de todos nós.  

Devemos reconhecer todos aqueles que durante os últimos dois anos trabalharam 
incansavelmente para manter as pessoas a salvo e agradecemos a todos os que 
tomaram as vacinas, fizeram testes, seguiram os conselhos do governo e mudaram 
a sua forma de viver ou trabalhar.  

É importante recordar agora que isto não é o fim da COVID-19.  

Embora nas últimas semanas tenhamos visto taxas elevadas de casos positivos, o 
sucesso das vacinas e dos tratamentos antivirais, em conjunto com uma maior 
compreensão do vírus, significa que temos uma maior proteção contra a COVID-19. 

As vacinas continuam a ser a nossa melhor defesa contra o vírus. Ao tomar todas 
as vacinas a que tem direito, poderá aumentar a sua própria proteção e, por sua 
vez, ajudar a reduzir as hipóteses de transmissão a amigos, familiares e às pessoas 
que são mais vulneráveis. 

À medida que avançamos, a disponibilização dos testes terá como foco as pessoas 
em maior risco. Os testes gratuitos continuarão disponíveis para grupos específicos, 
incluindo pessoas em maior risco de infeções graves e alguns funcionários do 
Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (National Health Service, NHS)  e dos 
serviços de prestação de cuidados.  

Enquanto as restrições são agora levantadas e a maioria da testagem é reduzida, 
ainda está nas nossas mãos tomar decisões sensatas para nos protegermos não só 
a nós próprios, mas também pensando nos outros, para proteger aqueles que nos 
rodeiam, particularmente aqueles que estão em maior risco. 

Proteja-se a si e aos outros 

Faça a sua parte para reduzir o risco de infeção e ajudar-nos a viver com a COVID-
19 de uma forma segura: 

• Assegure-se de que está completamente vacinado(a) para que tenha a 
melhor proteção possível contra a COVID-19; 

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

• Enquanto as taxas estão altas, continue a considerar o uso de uma cobertura 
facial em espaços fechados ou com muita gente; 

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


• Não se esqueça dos princípios básicos de uma boa higiene, como cobrir-se 
quando tossir ou espirrar e lavar as mãos regularmente; 

• Se puder, fique em casa se não se estiver a sentir bem, a fim de reduzir o 
risco de transmitir alguma doença às outras pessoas; 

• Sempre que possível, procure evitar as outras pessoas se tiver confirmado 
que tem COVID-19 ou se tiver sintomas.  


