
Április 19-én megnyitottak az óvodák,
és az általános iskolák alsó tagozatai.
A felső tagozatok és a középiskolák 
május 10-től térhetnek vissza a tantermi
oktatáshoz.
Az iskolaigazgatók engedélyezhetik a távollétet
a hétfőtől újranyitó iskolákban.
Az alsó tagozatosok ingyen utazhatnak
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain.
Az utazás a hónap végéig ingyenes a tanulóknak.

A héten elérhetjük a 3 és fél millió beoltottat.
Ezután kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai.
A vendégeknek nem kell majd maszkot hordaniuk,
de a felszolgálóknak igen.

A kormány szerint 4 millió beoltottnál
lehet szerepe a védettségi igazolványnak.
6 millió beoltott esetén mondhatjuk,
hogy a járvány végéhez közeledünk.

Szombattól tarthatnak nyilvános miséket
a katolikus templomokban.
Ezért soron kívül oltják a papokat és a
lelkészeket.

Koronavírus hírlevél
2021. április 20.

Óvatos és fokozatos újranyitás

Maradnak az intézkedések

A kormány meghosszabbítja 
az érvényben lévő intézkedéseket.
Ezek közül a legfontosabbak:

• továbbra is kötelező a maszkviselés,
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A beoltottak száma

• figyelni kell a távolságtartásra,

• este 10 és reggel 5 óra között tilos a
kijárás,

• továbbra is folyik a határellenőrzés.

A beoltottak száma meghaladta
a 3 millió 260 ezret.
Több mint 4 millió 200 ezren regisztráltak az
oltásra.
Minden harmadik ember kapott már
legalább egy oltást.
A regisztrált aktív korúaknak,
vagyis a 18 és 59 év közöttieknek
már majdnem a felét beoltották.
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3 ,2 MILLIÓ OLTOTT



Müller Cecília elmondta,
hogy 1 alá csökkent a vírus reprodukciós
rátája.
Ez azt jelenti, 
hogy átlagosan egy fertőzött 
csak egy embernek adja át a vírust.

A kormány arra kér az embereket,
regisztráljanak az oltásra,
ha még nem tették meg.
Regisztrálni a https://vakcinainfo.gov.hu/
oldalon lehet.

Megjelentek olyan hírek,
hogy egyes vakcinákból három adagra van
szükség.
Müller Cecília elmondta,
egyelőre nincs arról adat,
hogy szükség lesz-e harmadik oltásra.
Ha szükség lesz harmadik oltásra,
azt a gyártók fogják előírni.

Több,mint 4 és fél millió vakcina érkezik
Kínából és Oroszországból.
Továbbá közel 70 ezer Moderna
és majdnem 250 ezer Pfizer vakcina is érkezik.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
ma ad tájékoztatást a Janssen-vakcináról.
Az EMA a Janssen-vakcina lehetséges
mellékhatását,
a vérrögképződést vizsgálja.

Vakcina hírek

https://vakcinainfo.gov.hu/


A járvány kezdete óta többen panaszkodnak,
hogy fülzúgásuk lett.
Akiknek pedig egyébként is volt fülzúgásuk,
a vírustól csak súlyosabb lett a tünetük.

A szakemberek javasolják a probléma
megoldására:

• a jógát,

• a figyelem elterelését 
természetes hangokkal.

A koronavírus új tünete



Szájon át szedhető vakcinát
vizsgál az Oravax nevű vállalat.
A vakcinát tabletta formájában alkalmaznák.
A tabletta előnye,
hogy nem kell oltópontra menni.
A vakcina otthon is beszedhető lenne.
Az embereken végzett vizsgálati eredmények
idén nyáron várhatók.

Koronavírus ölő orrsprayt fejleszt
a Cebina vállalat 
és a pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium.
A kutatók azt tapasztalták,
hogy a spray pár nap alatt eltávolítja a vírust.
A vállalat az orrspray mellett vakcinát is
fejleszt.

Új koronavírus elleni gyógyszerek


