
Pénteken elértük a 3 és fél millió beoltottat,
ezért szombaton kinyitottak a vendéglátóhelyek
teraszai. 
A teraszok fél 10-ig lehetnek nyitva. 
A kijárási korlátozás este 11-kor kezdődik. 

Ha elérjük a 4 millió beoltottat
további enyhítések következnek:

Az újranyitás következő lépései

• A kijárási tilalom kezdete 
 este 11 óráról éjfélre módosul.

• Az üzletekben este 11 óráig lehet
vásárolni.

• Akiknek van védettségi igazolványa,
 a vendéglátóhelyek belső tereit is
 használhatják este 11 óráig.
 A szülők és családtagok 
 a gyermekeket is magukkal vihetik.

3,5 MILLIÓ OLTOTT
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- a vadasparkokat,

- múzeumokat,

- színházakat,

• Akiknek van védettségi igazolványa,
  szállodákba is mehetnek, 
  és a gyermekeket is magukkal vihetik.

• Védettségi igazolvánnyal újra lehet
  látogatni





• A védettek és gyermekeik
  sportrendezvényekre is mehetnek 
  este 11 óráig.

• A védetteknek és gyermekeiknek 
  nem kell maszkot viselniük 
  sportrendezvényeken 
  és kulturális rendezvényeken. 

A koronavírus elleni védettséget 
védettségi igazolvánnyal lehet igazolni. 
Az adott helyiség 
vagy szolgálatatás működtetője ellenőrzi
a belépők védettségi igazolványát.

A járvány továbbra is jelen van.
Ezért az újranyitás mellett is fontos a védekezés. 

A járvány elleni védekezés 



• továbbra is kötelező
 a maszkhasználat
 Például közterületen
 és a tömegközlekedési eszközökön.

• továbbra is kerülni kell
  a csoportosulást

Az online időpontfoglaló rendszeren keresztül
korházi oltópontokra lehet időpontot foglalni.
Bárki foglalhat időpontot,
aki regisztrált az oltásra.

A rendszerben egyelőre április 28. szerdáig
vannak foglalható időpontok.
A rendszerben a kínai Sinopharm vakcinára
lehet időpontot foglalni. 
Az online időpontfoglalót
ezen a weboldalon lehet elérni: 
www.eeszt.gov.hu

Azok számítanak védettnek,
akik megkapták az oltást,
vagy átestek a koronavíruson. 

Azokon a helyeken, 
ahol nem csak védett személyek lehetnek

Megnyílt az online időpontfoglaló rendszer

http://www.eeszt.gov.hu/


• akik korábban már átestek a víruson,
  de egy korábbi mutáns által;

• vagy akik megkapták a védőoltást.

Újra használhatják a Janssen vakcinát
az Egyesült Államokban.
A vakcina használatát szüneteltették, 
mert felmerült a vérrögképződés gyanúja.
A rendelkezésre álló adatok alapján 
ilyen esetek nagyon ritkán fordulnak elő.
A vakcinának így is jóval több előnye van,
mint hátránya. 

A koronavírus új mutációja terjed Indiában.
Az új vírusmutáns a szokottnál fertőzőképesebb.
Az első vizsgálatok alapján úgy tűnik,
az új vírusmutáns akár azokat is megfertőzheti, 

A Janssen vakcina vizsgálata 
az Egyesült Államokban

Új vírusmutáns Indiában



Fontos, hogy ez csak egy feltételezés
amit még vizsgálni kell.

A szakemberek szerint az oltások védenek
a jelenleg ismert összes vírusmutáns ellen.
Ha mégis felbukkan egy olyan mutáns, 
ami kikerüli ezt a védelmet,
az oltásokat rövid idő alatt 
hozzá lehet igazítani az új mutánsokhoz. 


