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W ciągu siedmiu dni do 18 marca (na podstawie danych opublikowanych 23 marca), 
na terenie Brighton i Hove mieliśmy 2795 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19. 

Oznacza to, że: 

• zanotowano 20,5% wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 958,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 
wynosi 1040,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on wyższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 820,6 na 100 000 
mieszkańców  

Co to oznacza dla Brighton i Hove 

Liczba pozytywnych przypadków w mieście utrzymuje się na wysokim poziomie i 
wzrosła w tym tygodniu. 

Zapotrzebowanie na usługi NHS w całym kraju jest obecnie wysokie, a wszystkie 
lokalne placówki są bardzo obciążone. Wzrost liczby zachorowań na koronawirusa 
nadal obejmuje osoby zgłaszające się do szpitala, które również są nosicielami 
choroby, a także personel medyczny i opiekuńczy, co zwiększa presję na 
dostępność miejsc i liczbę pracowników w szpitalach.  

Wysoka liczba zachorowań ma również wpływ na lokalne szkoły i przedsiębiorstwa 
ze względu na choroby i nieobecności w pracy. 

Prosimy o podejmowanie rozsądnych decyzji, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania i 
rozprzestrzeniania się choroby. 

Przestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowia publicznego przyczyni się do ochrony 
naszych rodzin, przyjaciół i społeczności, a także odciąży NHS, szkoły i zakłady 
pracy. 

Zapewnienie ochrony sobie i innym 

Szczepienia 

Szczepionki są najlepszym sposobem ochrony siebie, rodziny oraz przyjaciół przed 
chorobą. Osoby, które nie zaszczepiły się jeszcze przeciwko koronawirusowi nadal 
mogą to zrobić na terenie Brighton i Hove. Punkty szczepień rozlokowane są na 
terenie całego miasta, a samo szczepienie odbywa się bez kolejki.  

Osoby, które nie są przekonane do przyjęcia szczepionki lub mają pytania, mogą 
udać się do punktu szczepień i zasięgnąć informacji na ten temat. Nie ma żadnego 
przymusu poddania się szczepieniu w danym dniu, ale można uzyskać więcej 
informacji na ten temat. 

Dla osób, które potrzebują pomocy w dotarciu do punktu szczepień, dostępny jest 
bezpłatny transport.   



• osoby w wieku powyżej 16 lat: rezerwacja przez internet lub wizyta w 
punkcie bez uprzedniej rezerwacji 

• osoby w wieku 12-15 lat: przyjęcie szczepionki w szkole lub w punkcie na 
Churchill Square poprzez rezerwację przez internet lub bez uprzedniej 
rezerwacji. Rodzice lub opiekunowie muszą być obecni.  

• 5-11: dowiedz się więcej 

• dawka przypominająca dla osób powyżej 75 lat: NHS skontaktuje się z 
osobami, które się do tego kwalifikują, w celu zarezerwowania terminu 
szczepienia. Proszę czekać na zaproszenie, dowiedz się więcej 

Wpuszczanie świeżego powietrza do środka 

W słabo wentylowanych pomieszczeniach łatwiej o nagromadzenie się wirusów w 
powietrzu. Wpuszczanie świeżego powietrza w przypadku spotkań w 
pomieszczeniach lub organizowanie spotkań na świeżym powietrzu zmniejsza 
szansę na rozprzestrzenienie się choroby. 

Warto rozważyć założenie maseczki 

Wskaźniki zachorowań są nadal wysokie, dlatego warto zakładać maseczkę w 
zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach publicznych, zwłaszcza w przypadku 
kontaktów z osobami, z którymi nie spotykamy się na co dzień. Jest to tym bardziej 
ważne w przypadku pojawienia się objawów choroby. 

Noszenie maseczki obowiązuje również w wielu placówkach służby zdrowia i opieki 
w szpitalach, przychodniach lekarskich i aptekach, a także wszystkie osoby, które 
odwiedzają domy opieki lub w nich pracują. 

Pozostanie w domu, w przypadku złego samopoczucia  

Pozostanie w domu i unikanie kontaktu z innymi to najskuteczniejszy sposób na 
uniknięcie przenoszenia koronawirusa lub innych chorób przez osoby zarażone.  

Wykonywanie testów przez osoby z objawami COVID-19  

Testy są ogólnie dostępne do końca marca, dlatego prosimy o ich wykonywanie.  

W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa należy pozostać w domu, unikać 
kontaktów z innymi osobami oraz zamówić test PCR.  

Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa nie są już prawnie 
zobowiązane do odbycia kwarantanny, ale powinny pozostać w domu, unikać 
kontaktów z innymi i stosować się do wytycznych dla osób chorych na COVID-19 
oraz ich kontaktów. 

Regularnie mycie rąk 

Prosimy nadal chronić siebie i innych, zasłaniać nos i usta podczas kaszlu lub 
kichania oraz regularnie myć ręce przez 20 sekund lub dłużej, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa. 

Wspieranie NHS w dostarczaniu jak najlepszych usług w tym 
trudnym okresie  

• Korzystanie z usług dostosowanych do potrzeb w odpowiednim czasie 

• Oszczędzanie służb ratowniczych dla osób najbardziej potrzebujących 
pomocy 

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/
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.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


• Okazywanie cierpliwości naszym pracownikom, którzy starają się zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom 

• Noszenie maseczki w szpitalach i placówkach służby zdrowia 

• W miarę możliwości, wykonywanie testów przepływu bocznego przed wizytą 
w placówce służby zdrowia 

• Wykonywanie szczepień w celu ochrony przed koronawirusem i grypą 

Zachęcamy do niezwłocznego zgłaszania się z problemami zdrowotnymi oraz do 
korzystania z usług we właściwy sposób.  

• w przypadku pilnych, uporczywych lub niepokojących problemów 
zdrowotnych należy, tak jak zwykle, zwrócić się do lekarza pierwszego 
kontaktu  

• zadzwonić pod numer 111, aby uzyskać całodobową pomoc medyczną i 
porady 

• w pilnych sprawach korzystać z aptek i ośrodków pomocy doraźnej na terenie 
miasta 

 

 


