
a higiénés szabályokat

és a korlátozó intézkedéseket

A járványügyi helyzet javul.
Csökken a fertőzöttek 
és a kórházi ellátottak száma.

A járványnak viszont még nincs vége.
Továbbra is be kell tartani:

 

 

4 millió 800 ezer ember kapta meg az első,
2 millió 800 ezer ember kapta meg 
a második oltását.
Gulyás Gergely szerint hétvégén
elérhetjük az 5 millió beoltottat.

Müller Cecília elmondta,
hogy vakcinabőség van.
Ezt azt jelenti,
hogy mindenkinek jut vakcina,
aki szeretné magát beoltatni.
. 

Oltási program

Koronavírus hírlevél
2021. május 21. 

Járványügyi helyzet

1,5 M



KÉT
ADAG

Fontos az oltás felvétele,
hogy kialakuljon a védettség.
A hosszú távú védettséghez
a vakcina mindkét adagja szükséges.

Az oltást azok is megkaphatják,
akik 3 hónapon belül 
fertőződtek meg koronavírussal.

Továbbra is zajlik az oltás
a kórházi oltópontokon.
A háziorvosok jelenleg
Sinopharm, Janssen
és Moderna vakcinával oltanak.

Csütörtöktől vasárnapig
Pfizer vakcinára is lehet 
időpontot foglalni.
Az időpontfoglaláshoz
nincs szükség SMS-értesítésre.

Az időpontfoglaló elérhetősége: 
www.eeszt.gov.hu

A kormány 5 millió beoltott után enyhítő
intézkedéseket vezet be:

 

Online időpontfoglalás

EESZT

Új intézkedések

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


megszűnik a kijárási tilalom

közterületeken nem lesz kötelező a
maszkviselés

megszűnik a kötelező zárási időpont

közterületen is lehet egyénileg 

      az üzletekben és a vendéglátóhelyeken 

      és csapatban sportolni

NYITVA

ÉTTEREM



200 FŐIG
200 Fa magán és családi rendezvények 50 főig,

zárt térben tartott rendezvények

      a lakodalmak 200 főig,
      a szabadtéri rendezvények 500 főig
      korlátozás nélkül megtarthatók,

      és zenés-táncos rendezvények
      védettségi igazolvánnyal látogathatók.

Müller Cecília elmondta,
hogy hétfőtől látogathatók a kórházak.
Egyelőre 1 nap 1 beteget
csak 1 ember látogathat meg.

Keddtől megszűnik az országban 
az ingyenes parkolás.
Ez azt jelenti,
hogy keddtől újra fizetni kell a parkolásért.

Május 25. után újra
tarthatnak ballagásokat:

Lehet tartani ballagásokat

az óvodák

és az iskolák

MÁJUS

25.



a ballagó diákok

a 6 év alatti gyerekek,

az értelmi vagy pszichoszociális
fogyatékossággal, illetve az autizmus-
spektrumzavarral élő személyek,

és azok, akik fellépnek a rendezvényen.

6 ÉV 
ALATT

A ballagás az udvaron,
épületen kívül rendezhető meg.

A ballagáson résztvevőknek
maszkot kell viselniük.
Kivételt jelentenek ez alól:

 



Novák Katalin elmondta,
hogy idén megtartják 
az ottalvós Erzsébet-táborokat is.
A táborok június 20-tól 
augusztus végéig tartanak.

18 év feletti dolgozók és látogatók
csak védettségi igazolvánnyal
vehetnek részt a táborokban.

Május 28-ig lehet jelentkezni,
június 11-ig értesítik a jelentkezőket.
A táborozók étkezést kapnak,
ezért jelképes összeget fizetnek a szülők.
A befizetett összeget később
a tábori büfében elkölthetik a gyerekek.

 

Nyári gyermektáborok

JÚNIUS 20-TÓL

MÁJUS
28-IG!


