
Az oltás húsvétkor is zajlott.
Továbbra is a regisztrált időseket veszik előre 
az oltási sorrendben,
mert ők vannak leginkább veszélyben.

Kedden reggel a beoltottak száma 
majdnem elérte a 2 és fél milliót.
Amikor a beoltottak száma eléri a 2 és fél milliót,
megkezdődik a fokozatos újranyitás.

2 és fél millió beoltott személy esetén
az alábbi szabályok lépnek életbe:

• A kijárási tilalom este 10 óra
 és reggel 5 óra között lesz.

• Az üzletek reggel 5 óra 
 és este fél 10 között lehetnek nyitva.

• Kinyithatnak a március 8. óta zárva
tartó üzletek. 

Fokozatos újranyitás

Koronavírus hírlevél
2021. április 7.

Adatok az oltásról

2 ,5 MILLIÓ OLTOTT

KIJÁRÁSI TILALOM  

22:00-05:00
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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.



• Kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák
 és más szolgáltatók. 

• Továbbra is zárva tartanak az
éttermek és szórakozóhelyek.
Az éttermek csak elvitellel 
és kiszállítással működhetnek.

• A szállodák továbbra sem fogadhatnak
vendégeket.

• A pedagógusok oltását követően, 
az iskolák és óvodák április 19-én
indulnak újra.

ÁPRILIS 
19.
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A Pfizer vállalat hamarosan kérni fogja 
az illetékes amerikai és európai hatóságokat:
Engedélyezzék a Pfizer vakcina alkalmazását 
12 éves kortól, vészhelyzet esetén.
Közben más cégek is elkezdték vizsgálni 
a vakcinák hatásosságát gyermekek körében.

Április 19-én érkezik Európába a Janssen vakcina 
első szállítmánya.
A Janssen az első egydózisú vakcina.
Ez azt jelenti, hogy egy adag is elég belőle. 

A koronavírus új mutációját azonosították Afrikában.
Egyelőre nem tudni,
milyen hatással lesznek az új mutációra
a rendelkezésre álló oltóanyagok. 

Az Európai Unió legtöbb tagországa megegyezett:
3 millió adag Pfizer vakcinát osztanak szét 
a leginkább rászoruló országok között. 
A leginkább rászoruló országok:

Az amerikai Pfizer gyógyszergyártó vállalat bejelentette:
A koronavírus elleni oltóanyaguk

• 12-15 éves gyermekeknek is
védettséget nyújt,

• használata gyermekek körében is
biztonságos. 

• Horvátország
• Észtország
• Lettország
• és Szlovákia

• Bulgária

Nemzetközi hírek


