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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

1,292,902 76,942 217,251 8,315,807 

Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries  

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- AEÁ-ban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://washington.mae.ro 

o Telefon: +1 (202) 332-2392; +1 (202) 332-2935; +1 (202) 332-4858 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
https://madrid.mae.ro/
https://www.borbolycsaba.ro/
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Covid-jelentés – Amerikai Egyesült Államok 

 

Dátum JELENTÉS 

2020.05.08  Az arizonai Phoenixben, a Honeywell egészségügyi arcmaszkokat 
gyártó üzembe látogatott Donald Trump. Az amerikai elnök beszédet is 
mondott, melyben főként a koronavírus elleni küzdelem új szakaszáról 
ejtett szót és bejelentette az Egyesült Államok gazdaságának 
újraindítását. 
 

 Az újranyitás következtében ismét fellendülhet a húsfeldolgozás, amit 
sokan várnak, mert a járvány – csomagoló üzemek bezárása, a 
dolgozók megbetegedése – miatt a húsételek eltűntek jó néhány 
étterem kínálatából. A legnagyobb hiány marha- és disznóhúsból van. 
A Purdue egyetem mezőgazdasági tanszékének tanára, Jayson Lusk 
szerint a húsfeldolgozás tekintetében az ország 40 százalékos 
lemaradásban van az előző év hasonló időszakához képest. 

2020.05.07  Április eleji adatok alapján Chicago városában a fertőzöttek majdnem 
fele afroamerikaiak közül került ki. És míg ez a kisebbség a város 
lakosságának csak 30 százalékát teszi ki, az addig a vírusfertőzés 
szövődményeibe belehalt 98 betegből 70 ember afroamerikai volt. 
Amerikai kutatók egybehangzóan azt mondják, hogy az afroamerikai 
lakosságot a rosszabb általános egészségi állapota teszi 
veszélyeztetetté a fertőzéssel szemben.  
 

 A túlsúlyosság, a cukorbetegség, szív- és vérnyomásproblémák ennél a 
csoportnál jóval gyakrabban fordulnak elő, mint az össznépességben. 
Ezek mind életmóddal összefüggő állapotok, amit meghatároz az 
afroamerikai lakosság többségi társadaloménál átlagban jóval rosszabb 
anyagi helyzete. 
 
https://www.theguardian.com/international  

2020.05.06  Ingyen osztanak maszkokat New York parkjaiban, a Central Parkban és 
több más belvárosi zöldterületen. Az akció célja, hogy a sűrűn lakott 
városrészekben nagyobb biztonsággal mozdulhassanak ki otthonról az 
emberek. 

 New York városából már távozott a kórházhajó, szombaton 
felszámolták a Central Parkban felállított, több sátorból álló tábori 
kórházat, és elszállították az utolsó beteget is a Javits konferencia-
központból, ahol szintén leszerelték a 3000 ágyas ideiglenes kórházat. 

 Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szombaton 
bejelentette: a koronavírus okozta Covid-19 nevű betegségben 299 
ember hunyt el, s ezzel március óta a járvány az államban 19 ezer 
halálos áldozatot követelt. A kormányzó óvott attól, hogy 

https://www.theguardian.com/international
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követeléseknek engedve az állam gazdasági és mindennapi életét idő 
előtt újraindítsák. 

 Az Egyesült Államokban haltak meg legtöbben a járvány miatt, számuk 
70 ezer közelében jár. Csak New York államban annyi a járvánnyal 
összefüggő haláleset, mint Franciaországban. A metropolisz sincs túl a 
nehezén. Még mindig tízezer embert ápolnak kórházban az új típusú 
koronavírus okozta súlyos tüdőgyulladással. 

 Egyre nehezebb otthon tartani az embereket, főleg a jóidő 
beköszöntével. Donald Trump is az újrakezdést sürgeti hozzátéve, hogy 
a kormányzóknak körültekintően, de késlekedés nélkül kell eljárniuk ez 
ügyben. 

2020.05.05  A washingtoni egyetem kutatása szerint becslések szerint 134 000 
amerikai fog még elhunyni augusztusig, amelyet az államnyitások 
várható hatása ösztönöz. 
 

 Az adatokra hivatkozva Kalifornia țllamba megnyitanak a 
könyvesboltok, zeneboltok, játék, sport, - és ruhaszaküzletek, 
virágkereskedések. Az éttermek, bevásárlóközpontok, irodaházak 
megnyitásával megvárják a 2.-ik szakaszt. 
 

2020.05.04  Bezárták a kaliforniai strandokat, miután a tilalom ellenére tízezrek 
indultak fürödni az előző hétvégén.  

 Különösen a járványtól kevésbé érintett vidéki településeken 
aggódnak a gazdasági helyzet romlása miatt. 

 Trump elvben a korlátozásokat támogatja, és továbbra is fenntartja 
hogy az intézkedésekkel sok millió amerikai halálát akadályozta meg – 
a kárenyhítés nélkül, amit végeztek, másfél-kétmillió halott lenne 

 Legalább 98 bentlakó halt meg az Isabella idősotthonban, 
Manhattanben, közülük negyvenhatnál végeztek tesztet, és igazolták a 
koronavírus-fertőzést. A tünetek arra utalnak, hogy a többi elhunyt is 
fertőzött volt. Az idősotthonok a világ minden pontján kiemelt 
kockázatnak vannak kitéve, és ahogy másutt, itt is teszt és 
védőfelszerelés-hiány volt a járvány elején 

 A járvány amerikai gócpontjában, New Yorkban néhány tucat ember 
tüntetett a kormányzó hivatala előtt, kiterjedt tesztelést követelve a 
létfontosságú feladatokat ellátó dolgozóknak. 
 

2020.04.30  Legalább 31 államba részlegesen feloldják a korlátozásokat következő 
napokban, amikor az egyes államoktól függő koronavírus-választervek 
sorozata életbe léphet. 
 

2020.04.29  Átlépte az egymilliót a Covid-19-ben megbetegedettek száma az 
Egyesült Államokban. Donald Trump elnök szerint országa jócskán 
megelőzte a többit a tesztelésben, hamarosan napi több mint 5 millió 
embert vizsgálnak majd meg 

 Az amerikai kormány fontolgatja, hogy bizonyos külföldi járatokon 
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érkezőket hőmérséklet- és vírusellenőrzésnek vetnek alá 

 Donald Trump emellett aláírt egy rendeletet a húsfeldolgozók 
munkájának kötelező folytatásáról, biztosítva az amerikai 
élelmiszerellátást 

 Az államban április során most először maradt 1000 alatt a vírussal 
újonnan kórházba kerülők száma, ami újabb jele az egészségügyre 
nehezedő nyomás csökkenésének. 
 

KORONAVíRUS: kommunizmus vagy kapitalizmus kudarca – tovább gyűrűzik a 
vita Kína felelősségével. 
Jin Qi, az Orvostudományok Kínai Akadémiájának vezető kutatója szerint a 
járványt a fertőzött emberek fogják fenntartani. Mivel a SARS-CoV-2 nem 
mindenkiben okoz gyors és súlyos tüneteket, így nagyon sok a tünetmentes 
hordozó, ergo a fertőzés láthatatlanul és könnyen tud terjedni. 
A brit felsőház tagja, Andrew Adonis szerint: "a kommunizmus mondott 
csődöt. A kínai kommunista rezsim hibájából nőtt a fertőzés globális 
pandémiává". 
Heiko Maas, német külügyminiszter: sem a kínai, sem az amerikai modell nem 
lehet követendő. Míg Kína autoriter intézkedésekkel lépett fel a fertőzés 
megfékezése érdekében, az amerikai reakció a másik véglet volt: sokáig nem 
is vették komolyan a fenyegetést. Két szélsőségről beszélünk, egyik sem 
szolgálhat modellként az európai országoknak. 
 

2020.04.28  50 államban zárva vannak az iskolák a járvány következtében, s van 
ahol így is maradnak erre a tanévre való tekintettel. 
Az iskolák újranyitásán gondolkodnak az amerikaiak és a vélemények, 
az esetleges jövőbeni intézkedések pedig államonként változnak majd, 
vátozhatnak: 
 

- Montana állam: május 7.-vel látnak esélyt arra, hogy 
újranyissanak az iskolák meghagyva azt a jogot a kerületeknek, 
hogy ők maguk döntsék el. Amennyiben az újranyitás mellett 
döntenek, elengedhetetlen intézkedés az ajtófogantyúk 
fertőtlenítése, vmint a kézi tisztítószer biztosítása 

- New Yersey állam: Phil Murphy kormányzó szerint, ha 
megnyitnak az iskolák minden diáknak maszkot kell majd 
viselnie 

- New York állam újranyitásának első szakasza május 15.-vel 
kezdődik, az iskolák, tanév újranyitására csak a második 
szakaszban esedékes 

- Pl. Wyoming állam: az oktatási főtanfelügyelő szerint 
naÍvságról tenne tanubizonyságot az, ha abban a hitben 
lennének az emberek, diákok, hogy amerikai iskolák régi 
állapotukba maradnak 

2020.04.27  Rendkívüli segélyt oszt az amerikai kormány azoknak, akiket a 
leginkább érint a koronavírus-járvány miatti krízis. A több mint kétezer 
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milliárd dolláros mentőcsomagból körülbelül 1200 dollárra 
számíthatnak azok, akiknek az éves jövedelme nem üti meg a 75 ezer 
dollárt. 
 

 A program körülbelül 150 millió amerikait érint. 
 
 

2020.04.25 Adott államok próbálkoznak bizonyos vállalkozások és szolgáltatások újbóli 
megnyitásával a koronavírus-járvány közepette, akár néhány egészségügyi 
szakértő tanácsai ellenére is, akik szerint ez veszélyesen növeli az esetek 
számát: 
 

 Georgia: női szépségszalonok, férfi fodrászatok, edzőtermek, tetováló 
szalonok, játéktermek újratnyitása van tervben, hozzárandelve a 
távolságtartó és higiéniai útmutatót, annak ellenére is, hogy az 
Isntitute for Health and Evaluation model szerint június 22.-ig kéne 
várni ebben az államban 

 Oklahoma állam: újranyíltak szépségszalonok, férfifodrészműhelyek, 
gyógyfürdők, háziállat ápolók, vmint néhány park és rekreációs 
területek 

 Az államok lépései ellentétesek: adott szakértők véleménye szerint 
egyetlen államnak sem szabadna május 1 előtt újból megnyitania, 
sokuknak javasolt tovább várni. 

 Atlanta polgármestere szerint továbbra is mindenkinek otthon kell 
maradni, semmi nem változott 

 Michigan kormányzója egyes vállalkozóknak engedélyezte az 
újranyitást: pl. pakosító cégeknek, gyepkezelő társaságoknak, 
kerékpárjavító műhelyeknek 

 A hét elején dél-karolinai kiskereskedelmi üzletek nyitottak ki, ám csak 
20%-os kapacitással, és 92m2-en pedig 5 vevőel működhetnek 

 Iowa államban hétfőtől (április 27.-től) megnyílnak a választható 
műtétek és a mezőgazdasági termelők piaca 

 Tennesse-ben ugyancsak hétfőn nyitják meg az éttermeket 50 % - os 
kapacitással, valamint a kiskereskedelmi üzleteket is ugyanezen 
irányítás szerint 

 Colorado, Minnesota és Montana állam szintén enyhít a 
korlátozásokon; San Francisco: május 3 előtt nem nyit újra a város 

Más kormányzók dátumokat határoznak meg, hgy mikor kezdik meg újboli 
megnyitási tervüket. 

 
 

2020.04.22  60 napra felfüggesztette a zöld kártyák kiadását annak érdekében, 
hogy korlátozza a koronavírus által rombolt gazdaságban a 
munkahelyekért folyó versenyt. 
 

 A járvány miatt szinte minden, az állami minisztérium által végzett 
vízumkezelést, ideértve a bevándorlói vízumokat is, felfüggesztették. 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

2020.04.21  Egyelőre nem fogad bevándorlót a koronavírus-járványra tekintettel az 
Egyesült Államok.  
 

 A munkanélküliségi ráta majdnem egy százalékkal nőtt márciusban. 
Ilyen ütemben már több mint negyven éve nem romlott a 
munkavállalók helyzete az Egyesült Államokban.  
 

 A járvány kitörése óta több mint 22 millió amerikai veszítette el az 
állását. 
 
 

 A mexikói és a kanadai határon már hetek óta csak a létfontosságú 
szállítmányokat engedik be. Európa, Kína és Irán felé még korábban, 
március első felében lezárt az Egyesült Államok. 
 

2020.04.20  Több amerikai állam is túljutott a koronavírus-járvány csúcspontján 
 

 Monstanra Donald Trump is tesztpárti lett: újabb szerződéskötés 
küszöbén állnak, még egy amerikai nagyvállalat átáll orvosi vattapálca 
gyártására, havi 10 millió darab is kikerülhet az üzemeiből. És a 
védelmi termelési törvény értelmében egy másik létesítményben is 
emelik a darabszámot legalább havi 20 millióval. 
 
 

 A lakosság nagy része tiltakozásba fogott a korlátozások ellen, 
követelik azon visszavonását, miután rengetegen, és egyre többen 
veszítik el állásukat a járvány miatt 
 

 New York állam is túl van a nehezén, s bár szeretné a kormányzó, ha az 
élet visszakerülhetne a rendes kerékvágásba, de ez kivitelezhetetlen 
jelen pillanatban, mert a járványnak nincs vége; Chicago, Boston é 
Philadelphia van kritikus helyzetben 
 
 

 4,18 millió tesztet végeztek eddig az államokban s a szövetségi 
kormány tervezete szerint jelentősen továbbemelik a tesztelést a 
hetekben; az egészségügyi minisztérium álláspontja szerint 12 ezer 
víruskészletet visszahívnak, mert azt nyilatkozták, hogy úgy néz ki 
fertőzöttek 
 

2020.04.17  Donald Trump 3 szakaszban indítaná újra a gazdaságot – fokozatosan 
engednék vissza az emebreket a mindennapi életbe. Az amerikai 
alkotmány sajátossága miatt az egyes államok a kormányzóira várnak.  
 

 Minden kormányzó alkalmazkodhat az államokban uralkodó 
helyzethez. 
Pl. New York kormányzója május 15.-ig meghosszabbította a 
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korlátozásokat. 
 

2020.04.16  A Gates Alapítvány tovább 150 milliódollárt adományoz az új 
koronavírus járvány elleni küzdelemre.  
 

 Az összeget a vírus elleni oltás és gyógyszerek kutatására, továbbá a 
járvánnyal küszködő dél-ázsiai és afrikai országok megsegítésére 
fordítják. Az alapítvány összesen 255 millió dollárt adományozott a 
világjárvány elleni küzdelemre. 
 

       https://hu.euronews.com/  
 

 Donald Trump az adatokra hivatkozva jelentette be az új típusú 
koronavírus járványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló 
kormányzati munkacsoport sajtótájékoztatóján, hogy az ország túl van 
járvány csúcspontján 
 

 Előterjeszti az ország gazdasági újraindítását felvázoló kormányzati 
tervet  
 
 

 Az AEÁ eddig 39 millió n95-ös orvosi alkalmazásra szánt szájmaszkot, 
431 millió védőkesztyűt, több, mint 10 millió védőköpenyt szerzett be 
és adott tovább a tagállamoknak.  
 

 A General Motors befejezte az első lélegeztető gép gyártását, amely 
11 nap készült el. 
 
 

 Javul a járványhelyzet egyes tagállamokba: 9 olyan tagállam van, ahol 
kevesebb, mint 1000 COVID-19-es beteget kezelnek és napnta 
kevesebb, mint 30 új fertőzött van. Továbbra is fontos és szükséges 
betartaniuk a társadalmi taáolságtartás előírásait 
 
www.maszol.ro  
 

 Amerika válaszokat vár Kínától vírusügyben, beleértve a vuhani 
virológiai labor szerepét is: Pompeo és további több republikánus 
törvényhozó vizsgálatot sürgetnek annak az ügynek a feltételezésében, 
feltárásában, miszerint a vírus egy labpratóriumból szabadult ki vagy 
ténylegesen az élőállatpiacról indult el 
www.index.hu  
  
 

2020.04.15   Donald Trump leállította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
pénzügyi támogatását – az államelnök kezdeményezi a WHO eddigi 
intézkedéseinek felülvizsgálását mielőtt a működésükhöz szükséges 

https://hu.euronews.com/
http://www.maszol.ro/
http://www.index.hu/
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pénz amerikai részét ismét átutalnák (a WHO költségvetésének 15 %-
át jelenti) 
 

 New York állam kormányzója szerint inkább egy királyra, semmint egy 
demokratikus ország elnökére vall, miszerint Donald Trump önállóan 
akar dönteni az amerikai gazdaság újraindításáról 

 
 
https://hu.euronews.com/  

 

2020.04.14  New York túljuthatott a nehezén – vannak arra utaló jelek, hogy a 
járványgörbe laposodik: csökken a kórházba szállított új betegek 
száma 
 

 A kormányzó bejelentése szerint az északkeleti tagállamokkal közösen 
készülnek a gazdaság újraindítására, bár New Jersey-ben és Long 
Island-en még nem tetőzött a járvány 
 
 

 Többen aggódnak amiatt, hogy New Yorkban több üzlet és közösségi 
pont újra megnyitott 
 
www.euronews.com  

2020.04.11  Több, mint 2000 új halálestetet regisztráltak; összesen már több, mint 
félmillió ember szervezetében mutatták ki a korókozót 
 

 Hajléktalanszállókon nagyon sok a fertőzött 
 
 

 Bill de Blasio azt nyilatkozta, hogy a tanév hátralávő idejére már nem 
nyitnak újra a iskolák 
 

 Továbbra is marad érvényben az otthoni menedék, távolságtartás 
 
 

 A vírus Chicagóban, Philadelphiában, New Jerseyben és Dél-
Floridában is egyre gyorsabban terjed 
 

 Jelenleg a lakosság 90 % - át érintik a kijárási korlátozások – 
egészségügyi dolgozók attól tartanak, hogyha feloldják őket a halottak 
száma nyárra 200.000 fölé emelkedhet 
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2020.04.09  Ez a második nap egymás következtében, hogy a halálesetek száma 
eléri a 2000 főt 
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 Továbbra is az AEÁ csinálják a legtöbb tesztet világszinten 
 

www.theguardian.com ; www.cnn.com ; www.digi24.ro    
 

2020.04.08  Továbbra is New York az AEÁ esetében a vírus epicentruma 140.000 
regisztrált eset 
 

www.theguardian.com ; www.cnn.com ; www.digi24.ro    
 

2020.04.07 Trump továbbra is népszerűsíti a malária elleni hidroxidklórokint, mint 
megoldást a koronavírus gyógyítására, független orvosi tanácsok ellenére is 
 
• Trump felszólította Narendra Modi miniszterelnököt, hogy küldjön még több 
hidroxidklórokint az EÁ-ba, bár Indi betiltotta a gyógyszer minden kivitelét 
• A New York-i kórházak és ápolói otthonok 1,8 millió ruhát használtak a 
múlt héten, és várhatóan 2,5 milliót fognak használni ezen a héten, mivel a 
koronavírusok száma tovább növekszik 
• a héten több milliárd dollár értékű segítséget osztanak szét az Egyesült 
Államok kórházai között.  
• Szeretnék április végén megszüntetni az érvényben lévő 
korlátozásokat – a gazdaság újraindítása a  lenne a cél 

2020.04.02  6,6 millióan adtak be kérelmet munkanélküli ellátásra  
 

 2 hét alatt közel 10 millióan kerültek az utcára. Szakértők szerint, akár 
20 millió amerikai munkahely is lehet a járvány megfékezésének ára 
www.euronews.com 

2020.03.27-29 o Jelenleg a vírus epicentruma New York, ahol Dr. Anthony Fauci 
(National Institute of Allergy and Infection diseases elnök) 100,000 – 200,000 
halálestet jósol amire a krízis lefut. Bezártak parkok, közterek, kulturális 
események, kiskereskedők, szolgáltatások, javallott továbbra is a távmunka 
lehetőség szerint és a szigorú izoláltság.  
o Donald Trump kitolta a társadalmi távolsságtartás (social distancing) és 
elzártságot (self-isolation) egészen árprilis 30.-ig  - június 1.-el bízik az újra 
építkezésben, de addig is érvényben maradnak az eddig elrendelt 
óvintézkedések, ill kéri, az igényes (magas) higiénia gyakorlását, az utazások 
leredukálást, hacsak nem életbevágó, az otthon maradást, s azt, ha bárki 
beteg maradjon otthon, ill jelezze azt ha úgy ítéli meg, vmint ne 
kontaktálódjon más emberekkel.  
o Belépési korlátozásokat fontolgatják Mexikó határán, vmint nem 
engedik be azokat a személyeket, akik a megelőző 14 napban Iránba jártak, 
Kínába, az Egyesült Királyságban, íroszágban (ha beengedik 14 napos karantén 
alá vetik) és nem utazhatnak amerikaiak Olaszo-ba és Dél-Koreába, vmint az 
érintett területekre. 

 

2020.03.12 o Március 12-től 30 napra le van zárva a közlekedés Európából, vmint a 
teherszállítás is szigorítások alatt működik 
o Az adóbevallásokat, befizetéseket halasztotta a kormány április 15-ről 
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július 15-re 
o A tesztelési kellékek hiánya Wyomingot és az egész államot érinti 
Otthonról dolgozás javallott 
o Az egészségügyben, gyógyszeriparban, éelmiszer-ellátásban 
dolgozóknak felelősségük van a normál munkaprogram betartása fölött a 
saját egészségük megőrzése érdekében 
o Iskolák, ovódákban az oktatás fel van függesztve április 3.-ig 
(konkrétan Wyoming állam esetében olvastam) 
o Zárva vannak a vendégek előtt mindenféle vendéglátói egységek, csak 
online vmint házhozszállítással dolgoznak 
o Ugyancsak bezártak a fintessz termek, wellnessek, konferencia 
termek,játszószalonok, múzeumok, színházak 
o Létrehoztak food assistance programot, hogy az időseknek, 
mozgáskorlátozottaknak és immunhiányos állampolgároknak, vagy bármilyen 
fogyatékkal élőknek fenntartanak úgynevezett különleges órát,amikor csak ők 
és kizárólag ők tartózkodhatnak az adott üzlethelységben, ezzel is segítve őket 
a bevásárlásban vmint megvédve őket a fertőzés lehetőségétől 
o Mindenféle rendezvény korlátozva van, iskolai ünnepségek vannak 
elhalasztva, helyenként lemondva 
o Kerülniük kell az utazásokat, a szociálizálódás alapú baráti 
találkozásokat, nem megengedett a 10 főnél nagyobb esemény szervezése, 
látogatása 
o A családorvosok látogatása sem engedélyezett, csak abban az esetben 
ha az adott eset kritikus jelentőséggel bír 
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