
Április 13., kedden a beoltottak száma 
elérte a 3 milliót.
Jövő hét közepére a beoltottak száma 
valószínűleg eléri a 3 és fél milliót.
Amikor a beoltottak száma eléri 
a 3 és fél milliót,
kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai.

Nő az oltási hajlandóság:
már több, mint 4 millióan regisztráltak. 
Május végére lehet, 
hogy mindenki megkaphatja az oltást, 
aki regisztrált. 

Április 19., hétfőn újranyitnak az óvodák
és az általános iskolák alsó tagozatai.
A felső tagozatok és középiskolák 
május 10-én nyitnak. 

A szülők dönthetnek úgy,
hogy a járványveszély miatt 
április 19. után sem viszik iskolába gyermeküket.
A szülőnek minden héten jeleznie kell,
ha a következő héten nem megy iskolába a
gyermek. 

A járványügyi helyzetre hivatkozva 
ez igazolt hiányzásnak tekinthető.
Tehát senkit nem érhet hátrány amiatt,
ha április 19. után sem megy iskolába. 

Koronavírus hírlevél
2021. április 16.

Beoltottak száma és új intézkedések

Iskolák és óvodák újranyitása
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A Heim Pál gyermekkórházban
16 és 18 év közötti 
krónikus betegeket is oltanak 
a Pfizer vakcinával. 
A kórház egyik professzora szerint lehet,
hogy hamarosan a 12 és 16 év közöttieknél is 
alkalmazhatják az oltást. 
A professzor bízik abban, 
hogy nyáron már bármilyen korú gyermek
kaphat oltást. 
 

Az Amerikai Egyesült Államokban (USA) 
leállították a Janssen vakcina beadását.
Néhány embernél ugyanis vérrögök alakultak ki
a vakcina beadása után.
A vakcina hatását a vérrögképződésre 
még vizsgálják az amerikai hatóságok. 

Eredetileg április 19-én érkezett volna
az első adag Janssen vakcina Európába.
Az amerikai vizsgálatok miatt 
csak később érkezik Európába a vakcina. 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is
vizsgálja
a Janssen vakcinát. 
Az EMA egyelőre nem talált összefüggést
a Janssen vakcina és a vérrögképződés között.

Gyermekek oltása

Később érkezik Európába a Janssen vakcina



Európai Uniós védettségi igazolás

• utazáshoz

• rendezvényen való részvételhez

Az Európai Bizottság olyan igazolás
bevezetését tervezi,
ami igazolja, hogy valaki megkapta 
a koronavírus elleni védőoltást.
A tervezet kimondja: 
a védettség igazolásához, az uniós
tagállamoknak 
kötelező lesz elfogadniuk azokat a vakcinákat,
amiket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
engedélyezett.
Az Európai Bizottság a tagállamokra bízza,
hogy elfogadják-e a többi vakcinát is. 

Az védettségi igazolást lehet majd használni

• nyilvános helyekre történő belépéshez



Korábban lehetett olyan hírekkel találkozni,
miszerint a koronavírus egy kínai laborból
szabadult el.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
vizsgálatai szerint
ez valószínűleg nem igaz.

Az WHO legfrissebb vizsgálatai szerint
valószínű, 
hogy a koronavírus-járvány
a dél-kínai vadállattenyésztő telepekről indult. 
Valószínű, hogy a vírus ott ugrott át először 
a vadállatokról emberre. 
A vadállattenyésztő telepeket 
Kína már korábban bezáratta.

A WHO most azt javasolja, 
hogy a vadállatok piaci árusítását is tiltsák be.
Így lehetne megvédeni a vásárlók
és a piaci dolgozók egészségét is. 

A WHO szerint az állatok és főleg a vadállatok
sok emberre átterjedő, fertőző betegségért
felelősek. 
Ezek nagy része ráadásul új típusú betegség,
vagyis korábban nem találkozhattunk velük.

A koronavírus eredete


