
A Covid-19 esetek száma megnőtt a Brighton & Hove körzetben 

2022. március 24. 

A március 18-át megelőző 7 nap (a március 23-án közölt adatok alapján) 2795 új 
igazolt Covid-19 eset fordult elő a Brighton & Hove körzetben. Ez a következőt jelenti: 

• 20,5%-os növekedés az előző héthez képest 

• 100.000 lakosonként ez heti 958,1 esetnek felel meg 

• magasabb, mint a dél-keleti régió 1040,1 per 100.000 lakos aránya 

• magasabb, mint az angliai átlag, ami 820,6 per 100.000 lakos volt. 

 

Mit jelent ez a Brighton & Hove körzet számára 

A városban ezen a héten is továbbra is magas és növekszik a pozitív esetek száma. 

Az NHS jelenleg az egész országban magas szükségleteket jelez és helyben is nagy 
az igény minden szolgáltatás iránt. A COVID-19 esetek növekedése továbbra is 
hatással van azokra, akik kórházba kerülnek és COVID-19 fertőzésük is van, illetve 
az ott dolgozókra, ami további nyomást gyakorol a kórházainkra mind a helyeket mind 
a személyzetet illetően. 

Az esetek magas száma az iskolákra és az üzleti életre is hatással van, a 
megbetegedések, illetve hiányzások következtében. 

Kérjük, gondolják át, mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkentsék a COVID-19 
fertőzés terjedését. 

Továbbra is kérjük, tartsák magukat a közegészségügyi útmutatókhoz, ezzel nem 
csak családjukat, barátaikat és közösségüket védik, hanem támogatják az NHS-t, az 
iskolákat és a vállalkozásokat is. 

 

Védje magát és az Ön körül lévőket 

Vegye fel a védőoltást 

A védőoltás a legjobb módja saját maga, családja, barátai megóvására a betegségtől. 
Ha még nem vette fel a COVID-19 oltások mindegyikét, még nem késő és a Brighton 
& Hove körzetben egyszerűen elérhető. Városszerte vannak oltópontok és nem kell 
várakoznia.  

Ha nem biztos abban, hogy felvegye-e az oltást, vagy kérdése lenne, elmehet egy 
oltópontra és beszélhet az ott dolgozókkal. Nem erőltetjük, hogy aznap beoltassa 
magát, de tájékozódhat. 

Ha segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy eljusson az oltópontokra, ingyenes 
közlekedési szolgáltatás is a rendelkezésükre áll.  

o A 16 év felettiek online foglalással vagy előzetes időpont nélkül is. 
o A 12-15 év közöttiek az oltást az iskolájukon keresztül vagy a Churchill 

Square-en kaphatják meg online foglalással vagy időpont nélkül is. A 16 
év alattiaknak szülő vagy nevelő kíséretére van szükség. 

o 5-11 és közöttiek: itt tudhat meg többet 

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/


o A 75 év felettiek tavaszi booster oltása: az arra jogosultakat értesíti az 
NHS. Kérjük, várják ezt meg, és itt tudhat meg többet 

 
Szellőztessen 
 
Rossz szellőzésű helységekben felgyülemlik a vírus. Ha szellőztet, amikor zárt 
helyen találkozik másokkal, csökkenti a COVID-19 terjedését.  
 
 
Mérlegelje arcmaszk viselését 
Amíg a fertőzések aránya magas, kérjük, mérlegelje arcmaszk viselését zsúfolt 
vagy zárt helyeken, különösen, ha olyanokkal találkozik, akikkel egyébként 
nem szokott érintkezni. Ez különösen fontos akkor, amikor tünetei vannak. 
 
Az arcmaszk viselése előírt több egészségügyi és időseket ellátó 
intézményben, mint kórházakban, orvosi rendelőkben, gyógyszertárakban, 
illetve az idősotthonokat látogatóük és ott dolgozók számára. 
 
Maradjon otthon, ha nem érzi jól magát. 
 
A leghatékonyabb módja a COVID-19 és egyéb betegségek terjedésének 
megállítására az, ha otthon marad és kerüli a másokkal való érintkezést. 
 
 

Végezzen tesztet, ha COVID-19 tünetei vannak  

Március végéig még elérhető az ingyenes tesztelés, kérjük, használják ezt ki.  

Ha Covid tünetei lennének maradjon otthon, kerülje másokkal az érintkezést és 
foglaljon PCR tesztet. 

Ha pozitív a teszt eredménye, már nem szükséges elkülönülni, de maradjon 
otthon, kerülje a másokkal való érintkezést és kövesse a COVID-19 
fertőzöttekre és a velük érintkezőkre vonatkozó útmutatást. 

Rendszeresen mosson kezet 

Továbbra is kérjük, védje magát és másokat azzal, hogy eltakarja az orrát és 
száját, ha köhög vagy tüsszent, és mosson kezet rendszeresen legalább 20 
másodpercig, hogy csökkentse a vírusok terjedését. 

Tegyen meg mindent az NHS támogatására, hogy ebben a 
nehéz időszakban is a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassa  

• A szükségletei szerint, a megfelelő időben használja a szolgáltatást 

• A sürgősségi szolgáltatást hagyjuk meg az életmentéshez 

• Legyen türelmes dolgozóinkkal szemben, igyekeznek mindent 
megtenni mindannyiunk biztonsága érdekében 

• Viseljen maszkot, ha kórházba, egészségügyi intézménybe látogat 

• Ha lehet, végezzen gyorstesztet mielőtt egészségügyi intézménybe 
látogat 

• Vegye fel a védőoltást, hogy a COVID-19 és az influenza ellen védett 
legyen 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/free-transport-to-help-you-get-to-your-vaccination/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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


Ha egészségi problémája lenne, érjük, ne halogassa, de kérjük, hogy a 
szolgáltatást a legmegfelelőbben használja.  

• Keresse háziorvosát a szokásos módon, ha sürgős, tartós vagy aggodalomra 
okot adó egészségügyi problémája lenne  

• Hívja a 111 számot a nap 24 órájában, ha orvosi tanácsra, segítségre van 
szüksége 

• A gyógyszertárakat, sürgősségi ellátó központokat is használhatja sürgős 
kérdésekkel 


