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

24 de março de 2022 

Nos sete dias anteriores ao dia 18 de março (com base nos dados publicados no dia 
23 de março) tivemos 2795 novos casos de Covid-19 confirmados em Brighton e 
Hove. 

Isto é: 

• um aumento de 20,5% relativamente aos sete dias anteriores; 

• equivalente a uma taxa semanal de 958,1 por 100 000 residentes; 

• inferior à taxa do Sudeste, que foi de 1040,1 por 100 000; 

• superior à taxa de Inglaterra, que foi de 820,6 por 100 000.  

O que isto significa para Brighton e Hove 

Os casos positivos na cidade esta semana continuam altos e a aumentar. 

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (National Health Service, NHS) está 
atualmente a registar níveis elevados de carências por todo o país e os serviços a 
nível local continuam todos com muito movimento. O aumento dos casos de COVID-
19 continua a afetar tanto as pessoas que vão ao hospital com COVID-19, como os 
funcionários dos serviços de saúde e prestação de cuidados, o que está a aumentar 
a pressão nos nossos hospitais em termos de espaço e número de funcionários.  

O elevado número de casos está também a ter impacto nas nossas escolas e 
empresas através dos doentes e das ausências. 

Tome decisões sensatas para reduzir as suas hipóteses de apanhar e transmitir 
COVID-19. 

Continuar a seguir os conselhos de saúde pública não só ajudará a proteger as 
nossas famílias, amigos e comunidades, mas também a apoiar o nosso NHS, 
escolas e empresas. 

Proteja-se a si e às pessoas à sua volta 

Vacine-se 

As vacinas são a melhor forma de se proteger a si e aos seus familiares e amigos 
da doença. Se ainda não tomou todas as suas vacinas contra a Covid-19, não é 
tarde demais e é fácil fazê-lo em Brighton e Hove. Há locais disponíveis por toda a 
cidade e não tem que esperar.  

Se não tiver a certeza se deve tomar a vacina ou caso tenha alguma pergunta, pode 
ir a uma sessão de vacinação e falar com alguém sobre isso. Poderá obter mais 
informações e não haverá pressão para que tome a vacina no próprio dia. 

Está disponível um serviço de transporte gratuito, se precisar de ajuda para se 
deslocar a um serviço de vacinação.   

• Maiores de 16 anos: podem fazer a marcação por internet ou ir a uma 
sessão de consultas sem marcação prévia; 

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/


• De 12 a 15 anos de idade: podem tomar as vacinas através das escolas, ou 
na Praça Churchill (Churchill Square) sem marcação prévia ou fazendo a 
marcação de uma consulta por internet. Os progenitores ou as pessoas 
responsáveis pelos menores deverão comparecer; 

• De 5 a 11 anos de idade: obtenha mais informações;  

• Maiores de 75 anos: as pessoas que são elegíveis serão contactadas pelo 
NHS. Por favor, espere pelo seu convite, obtenha mais informações. 

Deixe entrar ar fresco 

Em áreas mal ventiladas, qualquer vírus pode acumular-se no ar. Encontrar-se com 
as outras pessoas ao ar livre, ou deixar entrar ar fresco quando o fizer em espaços 
fechados, reduz a probabilidade de que a COVID-19 se espalhe. 

Considere o uso de uma cobertura facial   

Enquanto as taxas de infeção ainda estão altas, considere o uso de uma cobertura 
facial em espaços fechados ou com muita gente, especialmente onde está em 
contacto com pessoas com quem geralmente não se encontra. Isso é ainda mais 
importante se tiver algum sintoma. 

As coberturas faciais continuam a ser necessárias em muitas instalações do setor 
da saúde e prestação de cuidados, incluindo hospitais, consultórios de médicos de 
clínica de geral e farmácias, como também para todas as pessoas que visitam ou 
trabalham em lares de idosos. 

Se estiver doente fique em casa 

Se estiver infetado(a), a forma mais eficaz de evitar transmitir a COVID-19 ou 
qualquer outra doença é ficar em casa e evitar o contacto com as outras pessoas.  

Faça um teste se tiver sintomas de COVID-19  

Até ao fim de março continuarão a ser oferecidos testes gratuitos, portanto faça uso 
desse serviço.  

Se tiver quaisquer sintomas de Covid deverá ficar em casa, evitar o contacto com as 
outras pessoas e marcar um teste PCR.  

Se tiver um teste de COVID-19 positivo já não é obrigado(a) por lei a autoisolar-se, 
mas deverá ficar em casa, evitar o contacto com outras pessoas e seguir as 
diretrizes para as pessoas com COVID-19 e os seus contactos. 

Lave as mãos regularmente  

Continue a proteger-se a si e aos outros cobrindo o nariz e a boca quando tossir ou 
espirrar e lavando as mãos regularmente durante 20 segundos ou mais, a fim de 
limitar a propagação de qualquer vírus. 

Faça a sua parte para ajudar o NHS a oferecer o melhor serviço 
possível durante este período tão intenso 

• Utilize os serviços certos para as suas necessidades no momento certo; 

• Deixe que os serviços de emergência fiquem para salvar vidas; 

• Tenha paciência com os nossos funcionários, eles estão a tentar manter a 
pessoas a salvo; 

• Use uma máscara nos hospitais e outras instalações de cuidados de saúde; 

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.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


• Se puder, faça um teste de fluxo lateral antes de ir a instalações de cuidados 
de saúde; 

• Tome as suas vacinas para se proteger da COVID-19 e da gripe. 

Por favor, manifeste sem demora as suas preocupações com a sua saúde, mas 
utilize os serviços da forma mais adequada.  

• Contacte o seu médico de clínica geral, como normalmente faz, se tiver 
alguma questão a nível de saúde que seja urgente, persistente ou 
preocupante;  

• Ligue para o 111 para obter ajuda e aconselhamento médico 24 horas por 
dia, 7 dias por semana; 

• Para questões urgentes, utilize as farmácias e os centros de tratamento 
urgente nas comunidades. 

 

 


