
A koronavírus terjedése

Egyre több ember betegszik meg a koronavírus miatt. 
Az elmúlt egy évben
most a legsúlyosabb a járvány-helyzet. 
Egyre többen kerülnek kórházba,
mert annyira súlyos az állapotuk.

Korábban főleg idős emberek kerültek kórházba.
Most egyre több fiatal is kórházba kerül,
mert annyira súlyos az állapotuk.
Egyre többen vannak,
akiknek nincsen súlyos alapbetegsége,
mégis súlyosan megbetegszenek a koronavírustól. 

Müller Cecília szerint, 
a cukorbetegek nagy veszélynek vannak kitéve.
Fontos, hogy a cukorbetegek 

. 

Megjelentek a vírus mutációi is.
Ez azt jelenti, hogy a vírus folyamatosan változik
és már több típusa is létezik.
Az új típusok könnyebben terjednek. 

Változtak a koronavírus jellemző tünetei is.
Kevesebb beteg veszti el az ízlését és a szaglását. 
Viszont többen súlyosan köhögnek vagy fulladnak. 

• vigyázzanak magukra.

• és oltassák be magukat.
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Nő az oltási kedv.
Ez azt jelenti,
hogy egyre többen adatják be maguknak az oltást.
Ehhez megfelelő tájékoztatásra
van szükségük az embereknek.

A szakemberek elmondták,
hogy mindegyik oltás hatékony.
Fontos, hogy oltás után 2-3 héttel
alakul ki a megfelelő védettség.
A védettség azt jelenti, 
hogy a szervezetünk ellenáll a koronavírusnak.

Kijavítják az oltásra jelentkezők adatait, 
ha az adatokban hiba volt.
Az adatok javítását lehet kérni

Oltás

• telefonon: a 1818-as telefonszámon

• vagy e-mailben: az
adatvedelem@neak.gov.hu címen

mailto:adatvedelem@neak.gov.hu


Az AstraZeneca vakcina beadását
több országban is felfüggesztették.
Azért függesztették fel,
mert többen meghaltak a beadása után.
Magyaroroszágon nem függesztették fel
az AstraZeneca vakcina beadását. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint
nem bizonyított, hogy AstraZeneca vakcina miatt 
haltak meg az emberek.
Ettől függetlenül tovább vizsgálják a vakcinát.

Az oltási igazolvány egy kártya,
ami azt igazolja,
hogy valaki megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Az Európai Unió is készít majd védettségi igazolványt. 
Az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezte
a kínai és az orosz vakcinát.
Ezért lehet, hogy az Európai Unió 
nem ad védettségi igazolványt
azoknak, akik a kínai vagy az orosz vakcinát kapják. 
Erről várhatóan március 17-én, szerdán dönt
az Európai Unió. 

• akik megkapták az oltást

• vagy igazoltan átestek a
koronavíruson

Elkezdték kiküldeni az oltási igazolványokat. 
Azok kapnak oltási igazolványt,

Oltási igazolvány



Az Európai Bizottság szorosan
együttműködik majd az Eupai Unió
üsszes országával a stratégia
megvalósítása és a fogyatékossággal
élő személyek jogainak védelme
érdekében.

További tájékoztatás:

Ha kérdése van a következő email
címren érdeklődhet:

EMPL-C3-UNIT@ec.europa.eu

Ezt a szöveget Lila Sylviti írta,
Soufiane El Amrani ellenőrizte,
és az ÉFOÉSZ munkatársai fordították le.

Az eredeti cikket itt olvashatjátok el:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1535&langId=en
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