
A koronavírus harmadik hulláma 
egyre erősödik.
A brit vírusmutáns több embert
képes megfertőzni.
A mutáns változatot jelent.
A brit mutáns jobban fertőz,
és súlyosabb betegségeket okoz, 
mint a többi változat.

Egyre több fiatal kerül a kórházba.
Olyan fiatalok is,
akiknek nincs semmilyen betegsége.

A szakemberek azt kérik,
hogy figyeljünk a szabályokra:

• lakott területen viseljünk maszkot

• tartsuk a 1,5 méteres távolságot

• kerüljük a zárt helyeket

• tartsuk be a karantént

• alaposan mossunk kezet

• ha betegek vagyunk, ne menjünk emberek közé.

Koronavírus hírlevél
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A koronavírus terjedése



A járvány megállítására
a védőoltás a legjobb megoldás.
Aki megkapja az oltást,
három hét múlva lesz védett.
Az is elkaphatja a koronavírust,
aki megkapta az oltást.
De a védőoltás megakadályozza,
hogy súlyos tünetek alakuljanak ki.

Hamarosan új vakcinákat is
használni fognak oltáshoz.
Ezzel Magyarországon
7 fajta vakcinával lehet majd oltani.

Müller Cecília elmondta,
hogy áprilisban érkezhet
a Janssen cég vakcinája is.
Ez a vakcina egydózisú.
Ez azt jelenti, hogy ebből a típusból
elég egy oltás is.
Aki még nem regisztrált oltásra,
az itt tud jelentkezni:
www.vakcinainfo.gov.hu

• kötelező a maszkiveslés

Oltások

Korlátozások

A korábban meghozott korlátozások
továbbra is érvényesek:

http://www.vakcinainfo.gov.hu/


• este 8 és reggel 5 óra között 
kijárási tilalom van,

• a zárva tartó üzletek 
továbbra sem nyitnak ki,

• tilos rendezvényt szervezni, 
vagy azon részt venni

• tilos a gyülekezés,

• az országhatárokat ellenőrzik.

Húsvét idejére
külön intézkedéseket hozhatnak.

KIJÁRÁSI TILALOM

ZÁRVA



Orbán Viktor miniszterelnök elmondta,
hogy kell egy terv 
az ország megnyitásához.
A szakemberek dolgoznak
a nyitás részletein.
Ez azt jelenti, 
hogy a kormány minden érintettel tárgyal.
Tárgyalnak a bezárt boltok
és üzletek nyitásáról is.
De addig nem lehet nyitni,
amíg a 65 évnél idősebbek 
nincsenek beoltva.

Ha az oltottak száma eléri a 2,5 milliót,
akkor kinyithatnak az óvodák és az iskolák.
Gulyás Gergely elmondta,
legkorábban április 12-én vagy április 19-én 
nyithatnak ki az iskolák.
A nyitás előtt be akarják oltani
a tanárokat és óvodai dolgozókat. 

Az egészségügyi intézmények,
és kórházak nagyon leterheltek.
A koronavírus harmadik hulláma miatt
nagyon sokan vannak kórházban.
A kormány ezért úgy döntött,
hogy az önkormányzati szakrendelők
is segítenek a védekezésben.
Szakrendelés például
a szemészet vagy a fogászat.
A háziorvosok és a szakrendelőkben dolgozók
segíteni fogják az oltási programot.

Egyeztetés a nyitásról

Egészségügyi ellátás

ÁPRILIS
ÚJRANYITÁS



A kormány megkezdte
az egészségügyi végzettségű
önkéntesek toborzását is.
Már 500 önkéntes jelentkezett
egészségügyi munkára.
Az önkéntes azt jelenti,
hogy valaki magától
jelentkezik egy munkára,
amiért nem kér pénzt.

A favipiravir tabletta hatásos a koronavírus ellen.
A tablettát háziorvos is felírhatja,
és ingyenesen kiváltható.
A gyógyszert azok kapják,
akik otthon gyógyulnak,
és nincsenek súlyos tüneteik.

A monulpiravir egy új,kísérleti gyógyszer.
Ez a gyógyszer lassítja a vírus szaporodását,
de nem gyógyítja a betegséget.

A Pfizer gyógyszervállalat tesztel
egy újgyógyszert is.
Ezt a gyógyszert a fertőzés korai szakaszában
lehetne adni a betegeknek.

F a v i p i r a v i r

Gyógyszerek




