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A koronavírus terjedése
A koronavírus harmadik hulláma rendkívül erős.
Szinte minden új beteg a brit mutánst kapja el.
Sok fertőzött állapota rövid idő alatt romlik.
A tünetek súlyosak lehetnek.
Sok betegnek van szüksége
kórházi kezelésre, lélegeztetésre.
Müller Cecília elmondta,
hogy a szabályok betartása
továbbra is nagyon fontos.

Hosszú távú tünetek
Kutatások mutatják,
hogy a koronavírusnak
hosszú távú következményei is vannak.
Sokaknál alakulnak ki szövődmények
A
. szövődmény egy később kialakuló,
másik betegséget jelent.
A leggyakoribb hosszú távú
megbetegedések, tünetek:
• légzési problémák,
• szív- és érrendszeri problémák,
• krónikus gyulladás,
• fáradtság,
• légszomj,
• szorongás, depresszió.

Oltási regisztráció ellenőrzése
Elindult az oltási regisztrációt ellenőrző oldal.
Ezen az oldalon lekérdezhető,
hogy sikeres volt-e a jelentkezésünk az oltásra.
Az ellenőrzéshez ezek az adatok kellenek:

SIKERES ?

• Taj szám,

• születési dátum.

IGEN
Az adatok elküldése után
IGEN vagy NEM választ kaphatunk.
Az IGEN azt jelenti,
hogy a regisztrációnk érvényes.
A NEM azt jeleni,
hogy a regisztrációnk még nem érkezett meg.
Az adatok feldolgozásához
pár napra van szükség.
Az ellenőrző oldal címe:
https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltások
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
és az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)
kiadott egy tájékoztatást.
A tájékoztatás leírja,
hogy mire kell figyelni AstraZeneca oltás után.
Orvoshoz kell fordulni,
ha az alábbiakat tapasztaljuk oltás után:

NEM

• nehézlégzés, mellkasi fájdalom,

• lábduzzanat,

• tartós hasi fájdalom,

• súlyos vagy tartós fejfájás

• homályos látás

• pontszerű vérzés, nem az oltás helyén

Megindult a várandós kismamák
és a szoptatós édesanyák oltása.
Őket soron kívül oltják be
a kijelölt oltópontokon.
A kormány megkezdi az oltásra regisztrált,
pedagógusok oltását is.
Az óvodák, iskolák kinyitásához
szükséges a dolgozók beoltása.
Az oltottak száma a héten
elérheti a 2 millió főt Magyarországon.
Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette,
hogy az ország nyitáshoz
2,5 millió magyar beoltása kell.

Változó korlátozások
Az óvodák, iskolák várhatóan
április 19-én fognak kinyitni.
A korábban meghozott korlátozásokat
április 8-ig meghosszabbították.

2 MILLIÓ OLTOTT
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2 ,5 MILLIÓ OLTOTT

2,5 millió beoltott személy esetén
az alábbi szabályok lépnek életbe:

NYITVA
• kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra
között lesz,
• az üzletek este fél 10 és reggel 5 óra
között zárva lesznek,
• kinyithatnak az üzletek,
a vásárlók meghatározott rendszerint
mehetnek be,
és lehetnek bent az üzletekben.
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Az üzletekben négyzetméter-alapú szabályozás lesz.
Ez azt jelenti,
hogy 10 négyzetméterenként 1 vásárló
tartózkodhat az üzletben.
Kivételt jelent ez alól:

• 14 év alatti gyermeket kísérő szülő,

• 65 év feletti személyt kísérő,

• fogyatékossággal élő személyt kísérő.

A felsorolt esetekben a kísérő
nem számít plusz egy főnek.

