
Csütörtöki adatok szerint, Magyarországon 

• csökkent az aktív fertőzöttek száma,

• növekedett a gyógyultak száma,

• csökkent az új fertőzöttek száma is.

Koronavírus hírlevél
2021. április 23.

Fertőzöttek és gyógyultak száma 

Müller Cecília szerint 
elhúzódó, lassú csökkenésre lehet számítani. 



Már több, mint 3 millió 400 ezer magyar kapta
meg
a védőoltás első adagját. 
Pénteken valószínűleg elérjük 
a 3 és fél millió beoltottat.

Aki most regisztrál, 
akár 1-2 héten belül megkaphatja az oltást. 

A jövő hét végéig 
közel 1,5 millió adag oltóanyag érkezik 
Oroszországból és Kínából. 

Online időpont foglaló rendszert próbáltak ki 
csütörtök délutánig.
A programban 70 ezer oltásra regisztrált 
kapott SMS-ben értestést.

Akik SMS-t kaptak, 
a jövő hétre foglalhattak időpontot.
Az orvosi egyetemek oltópontjaira 
foglalhattak időpontot

Oltási program 

3 ,5 MILLIÓ OLTOTT

Újranyitás és új szabályok

Ha pénteken elérjük a 3 és fél millió beoltottat,
szombaton kinyithatnak a vendéglátóhelyek
teraszai. 
A teraszok fél 10-ig lehetnek nyitva. 
A kijárási korlátozás este 11-kor kezdődik. 

Online időpont foglaló rendszer

PÉNTEK

N Y I T V A



• Budapesten

• Pécsett

• Szegeden

• és Debrecenben

Ez a 70 ezer ember a Sinopharm vakcinát fogja
kapni.

Az online időpont foglaló rendszer célja, hogy 

• gyorsítsa az oltási programot

• és csökkentse a háziorvosok terheit. 

A kormány törvényjavaslatot nyújtott be 
a veszélyhelyzet meghosszabbításáról.
A javaslat szerint őszig marad a vészhelyzet. 
A kormány szerint erre azért van szükség,
mert a vészhelyzeti jogrend lehetővé teszi
számukra 
gyors és hatékony döntéshozatalt. 

Ha a rendszer próbája sikeres lesz,
a kormány megfontolja,
hogy más regisztráltaknál is használják. 

Őszig maradhat a vészhelyzet

 
IDŐPONT

FOGLALÁS



• a gyülekezés korlátozása

• vagy az iskolabezárás.

A vészhelyzet rendkívüli jogrendet jelent,
amiben a kormány 
úgynevezett rendeleti kormányzást valósít
meg. 
A rendkívüli jogrendben kiadott rendeletek

• felfüggeszthetik egyes törvények
alkalmazását, 

• és eltérhetnek a törvényi
rendelkezésektől.

Emellett a kormány egyéb 
rendkívüli intézkedéseket is hozhat
a járvány elleni védekezéshez. 
Ilyen rendkívüli intézkedés lehet például
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• átestek a koronavíruson

• a szeretteiket gyászolják

• vagy a bezártságtól szenvednek. 

A mentális poszt-Covid-szindróma azt jelenti,
hogy a Covid miatt 
mentális problémák alakulnak ki az
embereknél.
Sokan depresszióval 
vagy szorongással küzdenek azok közül, akik

Mentális poszt-Covid-szindróma



A Nyírő Gyula kórházban ambulanciát nyitottak
mentális poszt-Covid-szindrómás betegeknek.
Az ambulancián pszichológiai segítséget
nyújtanak ezeknek a betegeknek.
Az ambulanciát két hét alatt 
130-an keresték fel. 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerint
csak nagyon ritka esetekben van összefüggés 
a Janssen vakcina és a vérrögképződés között.

Az eddigi eredmények azt mutatják, 
hogy az oltóanyag előnyei nagyobbak,
mint a lehetséges mellékhatások kockázatai.

Az EMA vizsgálata a Janssen vakcináról


