
Müller Cecília elmondta, 
hogy magasan tetőzik a járvány.
Ez azt jelenti, hogy sokan kerülnek kórházba.
Fontos, hogy mindenki figyeljen 

Már majdnem 3 millió magyar kapta meg az oltást.
Az idősek nagy része már megkapta az oltást,
most a fiatalabb korosztály következik.
Orbán Viktor miniszterelnök ismertette 
a következő hetekre vonatkozó oltási ütemet is:

• jelenleg 2,9 millió beoltottnál járunk

• május elején ez 4 millió lesz

• május elejétől 7-10 nap alatt felmegy 5
millióra

• az egyéni védekezésre

• és az intézkedések betartására.

Koronavírus hírlevél
2021. április 13.

• május közepén 6 milliónál fogunk
tartani

• június elejére pedig 7 millió embert
oltanak be

Beoltottak száma, adatok az oltásról

Adatok az oltásról

3 MILLIÓ OLTOTT

7 MILLIÓ OLTOTT

JÚNIUS

MOST



Az óvodák és az általános iskolák
a korábbi tervek szerint április 19-én nyitnak.
A középiskolákban május 10-én kezdődik
a tantermi oktatás.

Idén is főként írásbeli érettségi lesz,
mint a tavalyi évben.
Az érettségiről szóló szabályokat
hamarosan közzé teszik.

Közeleg az általános iskolai beiratkozás ideje.
Az érintett szülőktől azt kérik,
hogy online írassák be gyermeküket az iskolába.
Az online beiratkozás
április 10- től április 16. éjfélig tart. 
Az online beiratkozás címe:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Személyes beiratkozásra is van lehetőség,
április 15-én és 16-án.
Az egészségügyi előírások betartása
személyes megjelenésnél is fontos.

A kormány minden dolgozót beoltana,
aki kapcsolatba kerül a gyerekekkel.
Ezért pótidőpontot adnak minden pedagógusnak,
aki eddig nem kapott oltást.
Őket soron kívül oltják be.

Jelenleg 4 millióan regisztráltak az oltásra.
A kormány oltási kampányt indít,
hogy minél több ember beoltassa magát.

3 millió beoltott felett újabb döntések születnek
a nyitással kapcsolatban.
Az új döntések a napokban várhatóak.

Hírek az iskolákról

REGISZTRÁCIÓ

MÁJUS 10.
NYITÁS

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


A kórházi oltópontokon elsősorban
Pfizer és Szputnyik V vakcinákat használnak.

Kedden közel 24 ezer Janssen-vakcina
érkezését várja a kormány.
A Janssen-vakcina egydózisú.
Ez azt jelenti, 
hogy egy adag is védettséget ad.
Az új vakcina érkezésével 
hatféle oltóanyag lesz Magyarországon.

A kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinákkal
jelenleg nem fognak oltani Magyarországon
A két vakcina szállítási ideje túl hosszú,
így nem érkeznének megfelelő időben az oltáshoz.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálja,
hogy lehet-e összefüggés a vérrögképződés
és a Janssen-vakcina között.

A Pfizer vakcina biztonságos
és hatékony lehet a gyermekek körében.
A Pfizer-BioNTechvállalat ezért kérvényezte,
hogy vakcináját használják a 12-15 éves korosztályban,
az Egyesült Államok területén.

Vakcina-hírek
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