
A kijárási tilalom kezdete 

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

Védettségi igazolvánnyal lehet látogatni például:

Enyhítések

Pénteken elértük a 4 millió beoltottat,
ezért szombattól enyhítések léptek életbe.
Ezek közül a legfontosabbak:

 este 11 óráról éjfélre módosult.

      - a szállodákat

 

Koronavírus hírlevél
2021. május 4. 

 
4 MILLIÓ OLTOTT

KIJÁRÁSI TILALOM

24:00

 

23:00



 

      - a sportrendezvényeket

       - uszodákat

       - edzőtermeket

       - a vendéglátóhelyek belső tereit

       - állatkerteket és vadasparkokat



 

      - a múzeumokat

       - a színházakat

       - a mozikat

       - és a könyvtárakat



továbbra is kötelező a maszkhasználat,

továbbra is kerülni kell a csoportosulást.

Az érvényben lévő szabályokat 
továbbra is be kell tartani.
Ahol nem csak védett személyek lehetnek

Védekező intézkedések

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
európai vezetője szerint a tömeges rendezvények
továbbra is nagy kockázatot jelentenek. 
A tömeges rendezvényeken könnyen terjed a vírus.



Hétfőtől új funkcióval bővült
az online időpontfoglaló rendszer.
A rendszerben kórházi oltópontokra lehet 
időpontot foglalni.
Az új menüpontban 
a vakcina típusára is 
lehet szűrni az időpont foglalásakor.

Egyelőre az AstraZeneca 
és a Sinopharm vakcinák közül lehet választani.

Az online időpontfoglalót
ezen a weboldalon lehet elérni:
www.eeszt.gov.hu

Márciusban kitolták az AstraZeneca vakcina 
második adagjának beadását:
a második adagot
12 héttel az első adag után adják.
A vakcina gyártója szerint a vakcina 
nagyobb védelmet nyújt így,
mintha hamarabb adnák a második adagot. 

Múlt pénteken Müller Cecília bejelentette,
hogy aki szeretné, kérheti hamarabb is
az AstraZeneca vakcina második adagját.
A második adag korábbi beadását 
mindenki annál az orvosnál 
vagy azon az oltóponton kérheti,
ahol az első adagot is kapta. 

IDŐPONT
FOGLALÁS

Online időpontfoglalás oltásra

Az AstraZeneca vakcina második adagja

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


az idősotthon

a fogyatékos személyek otthona

a pszichiátriai és 

A múlt héten feloldották 
a szakosított szociális intézmények 
látogatási és kijárási tilalmát.

Szakosított szociális intézmény például:

      szenvedélybetegek otthona

Feloldották a szociális intézmények 
látogatási tilalmát



elhagyhatják az intézményt,

látogatót is fogadhatnak.

A lakók, hosszú idő után

18 évnél fiatalabb

vagy védettségi igazolvánnyal 

Az intézményt elhagyhatja minden lakó, aki:

      rendelkezik.

18 ÉV
ALATTIAK



Az a lakó is elhagyhatja az intézményt,
akik nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Ha egy védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkező lakó
3 napnál tovább marad távol,
csak negatív gyorsteszttel mehet vissza.

Látogatni csak az a felnőtt mehet 
szociális intézménybe,
aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
magukkal vihetik a látogatásra
18 évnél fiatalabb rokonaikat is.

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek
továbbra is van lehetőségük kapcsolattartásra
a korábbi szabályok szerint.

Egy teremben legfeljebb 10 fő tartózkodhat. 

Hétfőn reggel, országszerte megkezdődött 
az írásbeli érettségi. 
Hétfőn magyar nyelv és irodalomból 
vizsgáztak a diákok.

Az érettségi korlátozások mellett zajlik:

Megkezdődött az írásbeli érettségi

MAX 10 FŐ



Tartani kell a másfél méter távolságot. 

 A vizsga írása közben a diákok levehetik a
maszkot, de a folyosón már viselniük kell azt.

ha egy tantárgyból csak szóbeli vizsgarész létezik

ha valakinek nem sikerült az írásbeli és javítania
kell. 

Ahogy tavaly is, a szóbeli érettségi 
alapvetően elmarad.
Szóbeli vizsgára akkor van lehetőség, 

1,5 M


