
Kedves követőink!
Március eleje óta 
az ÉFOÉSZ folyamatosan jelentkezik
könnyen érthető hírekkel a koronavírusról.
A járványhelyzet javul, 
ezért egyelőre ez lesz az utolsó 
koronavírus hírlevél.

Nem szeretnénk teljesen leállítani 
a könnyen érthető hírlevelet. 
Tervezzük, hogy új hírlevelet indítunk.
Ennek a részleteit hamarosan közöljük. 

Addig is, köszönjük nektek,
hogy olvastátok és terjesztettétek a hírlevelet 
az elmúlt 3 hónapban. 

A harmadik hullám letörése
Gulyás Gergely csütörtökön elmondta:
úgy tűnik, 
a harmadik hullámot sikerült véglegesen letörni.

Hozzátette:
a vírus terjedése nagy mértékben lassult.
A fertőzöttek száma jelentősen csökken.
A vírus viszont még itt van velünk.
Ezért továbbra is indokoltak 
a jelenlegi védekező intézkedések.
Például a maszkhasználat. 

Koronavírus hírlevél
2021. június 7.

Magyarországon is azonosították 
a koronavírus indiai mutációját.
Eddig 3 embert azonosítottak,
akik az indiai mutánst kapták el.

Utolsó koronavírus hírlevél

Indiai mutáns

HAMAROSAN 
ÚJ HÍRLEVÉL!

3 FERTŐZÖTT
ITTHON



A szakemberek szerint 
az indiai mutáns könnyebben terjed,
mint a koronavírus többi változata.
A gyermekekre veszélyesebb is lehet.
Felnőttekre valószínűleg nem
veszélyesebb,
mint a brit mutáns.

Magyarországon még mindig 
a brit mutáns terjed leginkább.

Müller Cecília elmondta,
hogy az összes védőoltás véd
az indiai mutáns ellen.
Ezért is nagyon fontos,
hogy kérjük a védőoltást. 

Eddig 12 országgal született megállapodás 
a védettségi igazolványok elfogadásáról. 
Ez azt jelenti, 
hogy védettségi igazolvánnyal rendelkező
magyar állampolgárok 
szabadon utazhatnak ezekbe az országokba. 

12 ORSZÁG

Dolgoznak a védettségi igazolvány 
digitális változatán. 
A digitális változat tartalmazni fogja 
az oltás típusát 
és a két oltás dátumát is.

A védettségi igazolvány digitális verziója

Védettségi igazolványok elfogadása külföldön 

EESZT



Bahrein
Csehország
Észak-Macedónia 
Georgia
Horvátország
Moldova
Mongólia
Montenegró
Románia
Szerbia
Szlovénia
Törökország

A megállapodás kölcsönös.
Ez azt jelenti, 
hogy Magyaroroszág is elfogadja 
azokat a védettségi igazolványokat,
amiket ezekben az országokban állítanak ki. 

A megállapodás mindegyik vakcinára vonatkozik.
Ezt azt jelenti, 
hogy bármelyik vakcinát kaptuk,
utazhatunk ezekbe az országokba. 

A részletes utazási feltételek megtalálhatók
a Konzuli Szolgálat honlapján:
www.konzuliszolgalat.kormany.hu

Debrecenben fog megépülni 
a nemzeti oltóanyaggyár. 
A gyárban koronavírus elleni védőoltást
és más védőoltást is gyártanak majd. 
A gyártás várhatóan 
2022 második felében kezdődik. 

Ezek az országok:

Nemzeti oltóanyaggyár

http://www.konzuliszolgalat.kormany.hu/

