
Meghaladtuk az 5 millió beoltottat,
a magyar lakosság fele 
már legalább egyszer beoltatta magát.
Mindenkinek jut vakcina,
aki szeretné felvenni az oltást.

Az oltások és az intézkedések miatt
a járvány visszahúzódóban van.
A kormány ezért május 23-tól
új szabályokat vezetett be:

megszűnt a kijárási tilalom,

közterületeken már nem kötelező a
maszkviselés, és a 1,5 méteres
távolságtartás,

megszűnt a kötelező zárási időpont az
üzletekben és a vendéglátóhelyeken,
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közterületeken is lehet egyénileg és
csapatban is sportolni,

a magán- és családi rendezvények 50 főig,
a lakodalmak 200 főig, a szabadtéri
rendezvények 500 főig korlátozás nélkül
megtarthatók,

a kulturális eseményeket, a
sportrendezvényeket, a zárt térben tartott
rendezvényeket, és az 500 főt meghaladó
szabadtéri rendezvényeket csak védettek
látogathatják,

zenés-táncos rendezvények életkortól és
helyszíntől függetlenül csak védettségi
igazolvánnyal látogathatók,

a 16-18 éves beoltottak felnőttek nélkül is
mehetnek moziba, színházba.
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a tömegközlekedési eszközökön,

az üzletekben,

a bevásárlóközpontokban

és az ügyfélfogadási helyeken

A koronavírus még jelen van,
így továbbra is kötelező a maszkviselés:

 



Enyhítések a közlekedésben is

szaglásvizsgálattal,

és szaglástréninggel.

A Semmelweis Egyetem létrehozta
az ország első szaglásvizsgáló centrumát.
A Post-COVID Szaglás Ambulancián segítenek:

az állomásokon,

a megállókban.

a vonatokon,

a héveken,

a buszokon,

és a zárt utasforgalmi helyiségekben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
a Magyar Államvasutak (MÁV) és
a Volánbusz is enyhítéseket vezettet be.

Nem kötelező maszkot hordani:

Kötelező maszkot hordani:

Szaglás ambulancia



virágillatokat

fűszeres illatokat,

gyümölcsillatokat

Az Ambulancián azok kapnak segítséget,
akiknek a koronavírus fertőzés után
sem múlt el a szaglás problémájuk.
Például megszokott szagokat egyáltalán nem,
vagy teljesen másként éreznek a fertőzés után.

Egyelőre vizsgálják,
hogy a koronavírus-fertőzés
miért okoz szaglásvesztést.

Az Ambulancia hetente 3 alkalommal,
kedden, szerdán és csütörtökön fogad betegeket.
Az Ambulanciára háziorvosok, szakorvosok
és a Semmelweis Egyetem post-Covid Ambulanciái
is küldhetnek betegeket.
A szaglástréningen a beteg 12 héten keresztül,
naponta kétszer szagol alapillatokat:



Az orvosok szerint szaglástréninggel
a szaglás korábbi állapota javítható
vagy visszaállítható.

Külföldön beoltott magyarok

Május 21-től a külföldön beoltott
magyar állampolgárok is kérhetnek
védettségi igazolványt.

Az indiai mutáns könnyebben terjed,
mint a koronavírus többi változata.
Az indiai mutáns a gyermekekre is
veszélyesebb lehet a többi mutánsnál.

Új kutatások azt mutatják,
hogy a Pfizer és az AstraZeneca vakcina
is hatékonyak az indiai mutáns ellen.
Magyarországon az indiai mutáns
még nem okozott fertőzést.

Gyermekek oltása

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
május végén, a napokban tesz bejelentést.
A bejelentésben engedélyezhetik Európában 
a Pfizer-BioNTech vakcináját
a 12-15 éves korosztály oltásához.

A Moderna és a Sinopharm is vizsgálja
a gyermekek lehetséges oltását.

Indiai mutáns
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