
Tombol a járvány harmadik hulláma.
A brit vírusmutáns sok embert fertőz meg.
A védelmi intézkedéseket
továbbra is be kell tartani.
Orbán Viktor miniszterelnök elmondta:
a járványból a védőoltás jelenti a kivezető utat.
A szakemberek kérnek mindenkit,
hogy regisztráljanak a védőoltásra.

Már majdnem 4 millió ember regisztrált az oltásra. 
Orbán Viktor miniszterelnök kedden bejelentette, 
hogy meghaladtuk a 2,5 millió beoltottat.
Ezt azt jelenti,
hogy Magyarország teljes lakosságának 
egynegyede megkapta legalább az első oltását.
Az oltásra regisztrált 65 év fölöttiek közül
szinte mindenki be lett oltva.

  
    

Szerdától megkezdődött a fokozatos újranyitás.
Az alábbi rendelkezések léptek életbe:

• A kijárási tilalom rövidebb lett:
este 10 és reggel 5 óra között érvényes.

Koronavírus hírlevél
2021. április 9.

Fokozatos újranyitás:
új rendelkezések

Beoltottak száma Magyarországon

A járvány alakulása
25%

REGISZTRÁCIÓ

    

KIJÁRÁSI TILALOM  

22:00-05:00



• Az üzletek tovább tarthatnak nyitva:
reggel 5 és este fél 10 között.

• Kinyitottak az üzletek, fodrászok 
és egyéb szolgáltatók.

• Az üzletekben is kötelező a
maszkviselés
és a 1,5 méter védőtávolság tartása.

• Az üzletekben 10 négyzetméterenként
egy vásárló tartózkodhat.

NYITVA

FODRÁSZ

1,5 M

05:00-21:30

NYITVA



• A négyzetméter-alapú szabályozás 
a szolgáltatókra nem vonatkozik.

ÁPRILIS 
19.

- 14 év alatti gyermeket kísérő szülő,

- 65 év feletti személyt kísérő,

-fogyatékossággal élő személyt kísérő.

Kivételt jelent ez alól:

A felsorolt esetekben a kísérő 
nem számít plusz egy főnek.



A kormány április 19-ig meghosszabbította
a védelmi intézkedések érvényességét.
Ezek közül a legfontosabbak:

• Az éttermek zárva maradnak, 
csak elvitellel és kiszállítással
működhetnek.

• A szállodák nem fogadhatnak
vendégeket.

• továbbra is kötelező maszkot viselni
utcán és közterületen,

• a másik embertől 1,5 méter
védőtávolságot kell tartani.

Az újranyitás további lépéseiről is dönt a kormány,
amikor a beoltottak száma eléri a 3 millió főt.

ZÁRVA

IÓ3 MILL   



A pedagógusok oltása folytatódik.
Április 8 és 11. között újabb 100 ezer
bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozót oltanak be.
Az érintettek SMS-ben kapnak értesítést.

Azokat a pedagógusokat is újra értesítik,
akik az első körben nem jelentek meg.
Az oltáshoz Pfizer vakcinát használnak.

A pedagógusok oltását követően,
az általános iskolák és az óvodák 
április 19-én indulnak újra.
A középiskolák május 10-én nyitnak.
A Magyar Honvédség befejezte
az óvodák és az iskolák fertőtlenítését.

Az Oxford Egyetem közölte,
hogy ideiglenesen leállította az AstraZeneca-vakcina
tesztelését a 18 év alatti fiatalokon és gyerekeken.
Azért állították le a tesztelést, 
mert több adatra van szükségük a vérrögképződésről.

Április 7-én azEurópai Gyógyszerügynökség (EMA)
közölte,
hogy van összefüggés a vakcina 
és néhány vérrögképződéses eset között.
A vakcina mellékhatásait folyamatosan vizsgálják,
de biztonságosnak tartják, oltásra ajánlják.

Pedagógusok oltása

Hírek az oltásról

MÁJUS 10.



• nehézlégzés, mellkasi fájdalom,

• lábduzzanat

• tartós hasi fájdalom,

• súlyos, vagy tartós fejfájás,

• homályos látás

• pontszerű vérzés,nem az oltás helyén.

Orvoshoz kell fordulni,
ha az alábbiakat tapasztaljuk oltás után:

Hazánkban a következő napokban
Pfizer és Szputnyik vakcinával oltanak.
A háziorvosok jelenleg is oltanak
AstraZeneca, Moderna és Sinopharm vakcinákkal.

Szerdán mintegy 250 ezer,
áprilisban csaknem 1 millió 
Pfizer vakcina érkezhet Magyarországra.


