
A koronavírus harmadik hulláma továbbra is erősödik.
Szinte minden új beteg a brit mutánst kapja el.

Fontos, hogy húsvétkor is betartsuk a szabályokat.
A kormány azt kéri,
hogy mindenki csak a legszűkebb családjával
találkozzon.
Továbbra is vigyáznunk kell az idős családtagokra.
Akkor is, ha az idős családtagok 
már megkapták az oltást.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem vezetője szerint
még 1,5 hónap van hátra a járványból.
Utána csökkeni fog az új betegek száma.
Azt mondta, hogy nyáron már jobb lesz a helyzet. 

Kedden a beoltottak száma átlépte a 2 milliót. 
Ez azt jelenti, hogy minden ötödik magyar ember
megkapta a koronavírus elleni védőoltást. 

A vakcinák folyamatosan érkeznek Magyarországra. 

A kormány készített egy útmutatót a háziorvosoknak
az oltások sorrendjéhez.
Az útmutató szerint 
első körben a 75 év felettieket kell beoltani.
Második körben a krónikus betegeket, például

• cukorbetegeket,

• krónikus vesebetegeket,

• szervátültetésen átesett embereket,
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Harmadik körben a „fészek-immunitást” 
szeretnék elérni.
Vagyis azt, hogy a beoltott emberek családtagjai is 
védve legyenek a vírustól.
Negyedik körben az összes más 

• légzőszervi,

• szív- és érrendszeri.
légzőszervi,

• neurológiai megbetegedésben
szenvedők 
kaphatnak védőoltást.



A kormány szerint az ország fokozatos nyitásához
2,5 millió ember beoltása szükséges.

Több orvos is azt mondta, 
hogy a biztonságos nyitáshoz 
inkább 6-8 millió ember beoltása szükséges.

Az iskolák és óvodák várhatóan 
április 19-én fognak kinyitni.
Az iskolák és óvodák nyitásához
szükséges a pedagógusok beoltása.
A kormány ezért megkezdi a pedagógusok oltását.

A Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) szerint
korai az április 19-i nyitás.
Azt mondják, addigra nem fog kialakulni 
a beoltott pedagógusok védettsége.

Egy amerikai kutatás szerint 
a Pfizer és a Moderna vakcina is nagyon hatékony. 
Az első oltás után 80,
a második oltás után 90 százalékos védettséget adnak. 

A vírus folyamatosan változni fog.
Nemzetközi tudósok szerint 
9 hónap alatt annyit változhat a vírus,
hogy a mostani vakcinák nem használnak majd ellene.
Ezért új vakcinák fejlesztésére lesz szükség.
Fontos, hogy minél többen, 
minél hamarabb megkapják az oltást.
Így lehet csak megakadályozni
az újabb vírusmutánsok kialakulását. 
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