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- 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 

- Belgiumban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://bruxelles.mae.ro/ 

o Telefon: +32(0)2 345 2680 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Belgium 

 

Dátum JELENTÉS 

2020.06.
04 

 Belgium az elmúlt 24 órában 82 új koronavírus-esetet regisztrált - 

jelentette csütörtökön a Válságközpont és az FPS Közegészségügy 

 Sophie Wilmès miniszterelnök meghatározta a tisztítás 3. szakaszának 

intézkedéseit. Először arra emlékeztetett, hogy a mutatók kedvezőek, 

még akkor is, ha nem szabad pihennünk a koronavírus ellen. A 3. szakasz 

június 8-án, hétfőn kezdődik. Továbbra is tiltottak a túlzott 

kapcsolatfelvételt eredményező tevékenységek. 

 A 4-es szabály 10-esé válik: minden egyes személy vagy családi csoport 

hetente legfeljebb 10 különbözõ embert láthat, beleértve a gyermekeket 

is. A csoportos találkozók bármilyen típusú helyiségben (otthon vagy 

kívül) legfeljebb 10 személyre korlátozódhatnak. Az ágazatoknak, 

amelyek folytatni tudják, úgy kell megtenniük hogy tiszteletben tartják a 

velük közölt protokollokat, és a távmunka továbbra is ajánlott. A 

vendéglátás, a sport és a kulturális ágazat részben folytathatja 

tevékenységét. Június 8-tól minden közönség nélküli kulturális 

tevékenység folytatható.  

 A nyilvános előadások július 1-jétől folytathatók. Június 8-tól már 

lehetséges egy vagy több napos kirándulás Belgiumba. Június 15-től 

kezdve Belgium újból megnyitja határait az Európai Unióhoz tartozó 

országoknak, beleértve az Egyesült Királyságot, valamint a schengeni 

térség többi négy országának is. Sophie Wilmès aztán hozzátette, hogy "a 

június 8-i dátum nem ennek a finomításnak a célvonala. Még mindig 

lépéseket kell átlépni. A tisztítás 4. és 5. fázisa a következő hónapokra 

oszlik meg: Július és augusztus, ha a járványügyi helyzet megengedi. 

2020.06.
03 

 17 új halálesetről és 31 új kórházi ápolásról számol be Belgiumban. Az új 

koronavírusfertőzések csökkenése folytatódik. Jelenleg összesen 819 

beteg kerül kórházi ápolásra, ebből 172 beteg intenzív ellátásban van. 

Összesen 9522 halálesetet jelentettek. 

 Június 3-án, szerdán ülésezik újra a Nemzetbiztonsági Tanács, hogy 

meghatározza a tisztítás új szakaszának feltételeit, amely június 8-tól 

alkalmazandó. Denis Ducarme, a középosztálybeli szövetségi miniszter 

nyilatkozata szerint június 8-án nyitnak meg újra a kávézók és éttermek 
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2020.06.
02 

 Belgium a világ egyik leginkább tesztelő országa. A legutóbbi 

értékelésnél, június 1-jén, hétfőn 136 új megerősített eset fordult elő a 

covid-19 fertőzés esetén.  

 Az elmúlt 24 órában 25 új koronavírussal fertőzött embernek volt kórházi 

ápolásra szüksége és 19 halálesetét jegyeztek fel - jelzi hétfőn a 

Válságközpont. Összesen 807 beteget kezelnek kórházba (-14), ebből 

163-at intenzív kezelésben (-5). Az elmúlt 24 órában 19 új haláleset 

regisztráltak, így a halálozások száma összesen 9486 volt. 

 A belga kormány felhatalmazta országa állampolgárait, hogy május 30-

tól kezdve három szomszédos országba utazzanak - Németországba, 

Luxemburgba és Hollandiába. Ezeket a mozgásokat a belga kormány 

március 20. óta tiltja a koronavírus által okozott világjárvány elleni 

küzdelemre irányuló elszigetelési intézkedések részeként. 

 A következő Nemzetbiztonsági Tanácsra június 3-án kerül sor, néhány 

nappal a tisztítás "3. szakaszának" elméleti kezdete előtt, június 8-án. A 

La Libre Belgique információi szerint megállapodás született a 

vendéglátóipar ágazatban. A szövetségi kormány partnerpartnerei 

megállapodtak abban, hogy egy évre 6% -ra csökkentik a általános 

forgalmi adót. Ezt a megállapodást a parlamentnek még jóvá kell 

hagynia. 

2020.05.
29 

 A Szövetségi közszolgálat közegészségügy és a Nemzeti Válságközpont 

most már csak egy sajtópontot tart hetente. Május 29-én, pénteken Yves 

Van Laethem és Steven Van Gucht áttekintést nyújtanak a koronavírus 

járványról Belgiumban. A sajtótájékoztatón közzétett adatok szerint 

jelenleg kevesebb mint 1000 beteget kezelnek koronavírus-fertőzés 

miatt Belgiumban. 

 27 embert kellett kórházba szállítani az elmúlt 24 órában, míg 109-nél 

sikerült visszatérnie haza. Ez növeli az egészségügyi központokban 

elfoglalt ágyak számát 937-re (- 111), köztük 187-et az intenzív 

ellátásban. A legfrissebb járványügyi értékelés szerint sajnálatos módon 

május 29-én, pénteken 42 belga halálát sajnáljuk. A 18 072 vizsgálatból,  

212 teszt volt pozitív az elmúlt 24 órában. 

 Míg a következő Nemzetbiztonsági Tanács június 3-án kerül sor az új 

definíciós intézkedések meghozatala céljából, számos ágazat megpróbál 

meghallgatást. Különösen ez a helyzet a kulturális ágazatban. Pénteken 

egy maroknyi kulturális munkavállaló jött a Belga Képviselőház előtt, 
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hogy konkrétan megmagyarázza ágazatának nehézségeit. 

2020.05.
28 

 Belgiumban egyértelműen lassul a koronavírus-járvány terjedése, de a 

szakértők szerint óvatosságra van szükség, mert nincs kizárva, hogy a 

vírus újra erőre kaphat. A sajtó által idézett szakértők szerint a 

korlátozásenyhítések nem gyakoroltak negatív hatást a járvány 

terjedésére, nincs nyoma annak, hogy újra megszaporodtak volna az új 

fertőzéses esetek, és folyamatosan csökken a kórházi felvételek száma is. 

Hozzáteszik azonban, hogy kell még néhány hét ahhoz, hogy a megfelelő 

következtetéseket lehessen levonni. Steven Van Gucht virológus felhívta 

a figyelmet, hogy a végrehajtott tesztek alapján, eddig a lakosság csupán 

6 százaléka fertőződött meg. Hozzátette azonban, hogy a járvány első 

hulláma lezajlott, és csak ősszel várható a második. A belga 

közegészségügyi hatóság legfrissebb adatai alapján országban keddről 

szerdára 36 beteget utaltak be kórházi ápolásra a járvánnyal 

összefüggésben. A szakértők szerint, a felvett betegek száma napról, 

napra körülbelül 4 százalékot csökken. 1128 ember szorul továbbra is 

kórházi kezelésre, közülük 220-an intenzív osztályokon fekszenek. 

További 31 haláleset történt 24 óra leforgása alatt, ez tizede a járvány 

csúcsán történt elhalálozásoknak. Napi mintegy 5 százalékkal esik az új 

fertőzöttek száma is, a tesztelés kiterjesztése ellenére: 1 nap alatt 212 

esetet rögzített az közegészségügyi hatóság statisztikája. 

2020.05.
27 

 Kedden, május 26-ikán, 137 új visszaigazolt esetek voltak regisztrálva, 

igy a teljes visszaigazolt esete kszáma növekedett 57,592-re. Ezekből az 

esetekből 91 származik Flandriából, 31 Vallóniából és 15 Brüsszelból. Az 

új fertőzések száma továbbra is csökken. 

  A helyzet többi része a következő: összesen 1 128 betegek kerültek a 

kórházba. Az elmúlt 24 órában 36 új személyeket kórházba szállították. 

Az intenzív ellátásban összesen 220 beteg van, ami 29 beteg csökkenése 

az elmúlt 24 órában. 15 465 beteget bocsátottak ki a kórházból, és 

március 15 óta gyógyultnak nyilvánították, ami az elmúlt 24 órában 145-

nél nagyobb. Összesen 9 364 halálesetet jelentettek, ami 36-ra 

növekedett az elmúlt 24 órában. A 36 ember közül 16 kórházban, 17 

pedig bentlakásos gondozó központban halt meg. Az utóbbi csoportban 

88% -ot igazoltak COVID-teszttel. A 9 364 ember 48% -ában kórházban 

halt meg, 51% -ában bentlakásos gondozó központban, 0,3% -ában 

otthon és 0,5% -ában máshol. A kórházi halálesetek mind megerősített 

esetek. A bentlakásos gondozóközpontokban bekövetkezett halálesetek 

mind megerősítették (25%), mind gyanús esetekben (75%). 
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2020.05.
25 

 Lassult a koronavírus terjedése, de vasárnapra így is 57 ezer 92-re 

emelkedett Belgiumban a járvány megjelenése óta igazolt fertőzöttek 

száma. A belga közegészségügyi szolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint 

az elmúlt egy nap alatt 282, péntek óta 581 embernél mutatták ki a 

SARS-CoV-2 vírus jelenlétét. A járványgörbe továbbra is a fertőzés 

terjedésének csökkenését mutatja, bár a hét elején feljegyezett 200 

alatti napi esetszám után újra napi közel 300 embernél lett pozitív a 

vírusteszt eredménye. A betegség március elejére datált belgiumi 

megjelenését követően alig másfél hét leforgása alatt, március 15-re, 

vasárnapra 886-ra nőtt a fertőzöttek száma. Egy héttel később, március 

22-én már 3401, az azt követő vasárnap pedig 10 ezer 836 fertőzöttet 

tartottak nyilván. Április első vasárnapján 19 ezer 691, a másodikon 30 

ezer 589, a harmadikon mintegy 38 ezer 500, a negyediken pedig 46 ezer 

134 fertőzöttről számoltak be. Május első vasárnapján lépte át az 50 

ezret a fertőzéssel regisztráltak száma, két hete 53 081 esetet tartottak 

számon, a múlt héten pedig 55 280 volt a bizonyítottan fertőzöttek 

száma.A betegség következtében elhalálozottak száma stabil maradt, az 

utóbbi napokban naponta mintegy 25 ember halt meg. A járvány 

belgiumi megjelenése óta 9237 ember halt bele a betegség 

szövődményeibe. 

2020.05.
22 

 Jelentősen, az elmúlt napokban regisztrált esetek csaknem felére, 26-ra 

csökkent a koronavírus által okozott megbetegedés következtében az 

elmúlt 24 órában elhunytak száma Belgiumban. A belga 

közegészségügyi szolgálat pénteki tájékoztatása szerint a járvány 

belgiumi megjelenése óta 9212 ember hunyt el a betegségben. Az 

újonnan fertőzöttek száma a hét elején jelentett 200 alatti esetekhez 

képest enyhe emelkedést mutatva 276-ra emelkedett. Ezzel ez idáig 56 

511 ember esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét az országban. 

Kórházakban 1415 embert ápolnak, közülük 268-an részesülnek intenzív 

ellátásban. Mindkét mutató csökkenő tendenciát mutat – közölték. 

2020.05.
21 

 Még mindig kétszáz körül a napi új fertőzöttek száma Belgiumban. 

Kétszáz alá, 192-re csökkent a koronavírussal újonnan regisztrált 

fertőzöttek napi száma Belgiumban, ahol a betegség miatt bekövetkezett 

elhalálozás napok óta mérséklődő mutatója újabb emelkedést mutatott 

kedden.  

 Továbbra is alacsony, napi 30 alatt maradt a koronavírus következtében 

elhunytak száma Belgiumban. Hollandiában az új fertőzöttek, valamint a 

halálesetek száma az elmúlt öt nap alatt mintegy megfeleződött.  
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 A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője, Yves Van Laetham keddi 

tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 29-en haltak meg az országban. 

Egy hét alatt 401-en, péntek óta mintegy 150-en, ezzel 9108-ra 

emelkedett a betegségben elhunytak száma. A halálesetek 48 százaléka 

kórházakban, 51 százaléka idősek otthonában következet be. 

 Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma 232, ami jelentősen elmarad a 

múlt héten jelentett 300-330 körüli új esetszámoktól. Ezzel ez idáig 55 

791 ember esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét Belgiumban. 

 Amíg a kórházba szállítottak napi mutatója a múlt héten 70 és 80 körül 

mozgott, addig az elmúlt 24 órában 50 embert szállítottak kórházba. 

Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Koronavírus-

fertőzéssel jelenleg 1630, egy héttel ezelőtt még 2222 embert ápoltak. 

Intenzív ellátásban jelenleg 345 embert részesítenek, számuk múlt 

kedden 420, azt megelőzően közel 500 volt. A kórházakat ez idáig 14 687 

ember hagyhatta el gyógyultan. 

 Március eleje óta 410 287 vírustesztet végeztek el, ebből 19 232-őt az 

elmúlt 24 órában - tették hozzá. A La Libre Belgique című francia nyelvű 

belga napilap kedden azt közölte, a belga külügyminisztérium továbbra 

sem ajánlja a külföldi utazásokat.  

 Egyes uniós tagországok bejelentéseitől függetlenül Belgium részéről a 

vonatkozó ajánlások nem változtak, ami azt jelenti, hogy a nem 

halaszthatatlan külföldi utazások június 8-ig nem ajánlottak - közölte 

Arnaud Gaspard, a belga Külügyminisztérium szóvivője. 

 A napilap beszámolója szerint a következő napokban 1,7 millió sebészeti 

maszkot osztanak szét az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók 

között. Christie Morreale vallon egészségügyi miniszter bejelentése 

szerint a készlet több mint 40 százalékát az ország déli, francia nyelvű 

régiójának 602 idősotthonának lakói kapják. Vallóniában március 22. óta 

5,8 millió sebészeti maszkot és 2,9 millió FFP2 kategóriájú védőmaszkot 

osztottak ki a szociális és egészségügyi szektor intézményei számára – 

közölte. 

2020.05.
20 

 Továbbra is érvényben vannak az intézkedések. 

2020.05.
19 

 Napi 30 alatt maradt a koronavírus következtében elhunytak száma 

Belgiumban.  

 A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője, Yves Van Laetham keddi 

tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 29-en haltak meg az országban. 
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Egy hét alatt 401-en, péntek óta mintegy 150-en, ezzel 9108-ra 

emelkedett a betegségben elhunytak száma. A halálesetek 48 százaléka 

kórházakban, 51 százaléka idősek otthonában következet be. Az újonnan 

regisztrált fertőzöttek száma 232, ami jelentősen elmarad a múlt héten 

jelentett 300-330 körüli új esetszámoktól. Ezzel ez idáig 55 791 ember 

esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét Belgiumban. Amíg a kórházba 

szállítottak napi mutatója a múlt héten 70 és 80 körül mozgott, addig az 

elmúlt 24 órában 50 embert szállítottak kórházba. 

  Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Koronavírus-

fertőzéssel jelenleg 1630, egy héttel ezelőtt még 2222 embert ápoltak. 

Intenzív ellátásban jelenleg 345 embert részesítenek, számuk múlt 

kedden 420, azt megelőzően közel 500 volt. A kórházakat ez idáig 14 687 

ember hagyhatta el gyógyultan. Március eleje óta 410 287 vírustesztet 

végeztek el, ebből 19 232-őt az elmúlt 24 órában - tették hozzá. A La 

Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap kedden azt közölte, a 

belga külügyminisztérium továbbra sem ajánlja a külföldi utazásokat. 

 Egyes uniós tagországok bejelentéseitől függetlenül Belgium részéről a 

vonatkozó ajánlások nem változtak, ami azt jelenti, hogy a nem 

halaszthatatlan külföldi utazások június 8-ig nem ajánlottak - közölte 

Arnaud Gaspard, a belga Külügyminisztérium szóvivője. A napilap 

beszámolója szerint a következő napokban 1,7 millió sebészeti maszkot 

osztanak szét az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók között. 

Christie Morreale vallon egészségügyi miniszter bejelentése szerint a 

készlet több mint 40 százalékát az ország déli, francia nyelvű régiójának 

602 idősotthonának lakói kapják. Vallóniában március 22. óta 5,8 millió 

sebészeti maszkot és 2,9 millió FFP2 kategóriájú védőmaszkot osztottak 

ki a szociális és egészségügyi szektor intézményei számára - közölte. 

2020.05.
18 

 Hátat fordítottak a belga kormányfőnek az orvosok és ápolók. Fagyos 

fogadtatásban részesült a brüsszeli Szent Péter Kórházba látogató belga 

miniszterelnök: az intézményben dolgozó orvosok és ápolók hátat 

fordítottak a kórházba látogató Sophie Wilmesnek, akit azzal vádolnak, 

hogy rosszul kezelte a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet.  

 Belgiumban a hétvége folyamán átlépte a kilencezret az új koronavírus-

járványban elhunytak száma – jelentette vasárnap a helyi sajtó. 

Huszonnégy óra leforgása alatt 46 ember vesztette életét a vírus okozta 

fertőzésben, 24-en közülük idősek otthonában. Az utóbbi napok növekvő 

tendenciája után ismét csökkenőben a kórházi felvételek száma: míg az 

elmúlt hét második felében átlagosan 80 embert utaltak be egészségügyi 
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intézményekbe, addig a hétvégén csak 60-at. A vírus terjedése is 

lassulóban van, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma, a 11,5 

millió lakosú országban több mint 55 ezer esetet tartanak számon. 

  Belgiumban, szigorú feltételek mellett újra kinyitották kapuikat hétfőn 

az iskolák a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások 

enyhítésének második szakaszában. Az oktatási intézményekben 

kötelező a fizikai távolságtartás, a maszk viselése és a gyakori 

kézfertőtlenítés. Egy osztályban legfeljebb 10 diák vehet részt az a 

tanórákon, az oktatás turnusokban folyik. A belga sajtó szerint 850 ezer 

maszkot osztottak ki a tanulóknak az ország 2530 oktatási 

intézményében, hogy elejét vegyék a vírus további terjedésének. Az 

országban a szépségszalonok, a múzeumok, a könyvtárak is kinyitottak, 

szintén szigorú szabályok mellett. 

 Zárt kapus meccsekkel rajtol az új idény augusztusban. A belga 

élvonalban szereplő labdarúgóklubok megnevezhetnek három rivális 

csapatot, amelyeket a következő szezonban nem zárt kapus mérkőzésen 

szeretnének fogadni. A liga ezt a következő versenynaptár 

összeállításánál figyelembe veszi, a lépéssel pedig a kluboknak kedvezne. 

A csapatoknak így a nagyobb érdeklődésre számot tartó, ezért nagyobb 

bevétellel kecsegtető rangadóikat nem kellene üres lelátók előtt 

lejátszaniuk, és nem esnének el azok jelentős jegybevételétől. 

 Belgiumban jelenleg július végéig szól a sportesemények rendezésének 

tilalma, az egészségügyi helyzet miatt azonban augusztus végéig nem 

lehet tömegrendezvényt tartani. Utóbbi pedig már érinti a 2020–2021-es 

szezont is, amelynek rajtjára augusztus 7-én kerülne sor. 

2020.05.
15 

 Tovább lassult a halálos áldozatok számának emelkedése Belgiumban. 

Továbbra is lassuló tendenciát mutat a koronavírus okozta halálesetek 

napi száma Belgiumban, amíg ugyanis pénteken 56 elhunytról számoltak 

be, addig az előző napokban 60, 82 vagy még magasabb számú új 

halálestről adtak hírt a hatóságok.  

 Zöld jelzést adott a belga kormány a spái F1-es Belga Nagydíj zárt kapus 

megrendezésére. Pár héttel ezelőtt a belga kormány egy rendelkezése 

tette bizonytalanná a Forma–1-es Belga Nagydíj sorsát. A miniszterelnök 

bejelentette, augusztus 31-éig minden tömeges rendezvény megtartását 

megtiltja a koronavírus-járvány miatt. A spái nagydíjhétvége eredetileg 

augusztus 28-30-i dátummal szerepelt a versenynaptárban, így 

kérdésessé vált, az intézkedés halasztásra kényszeríti-e a szervezőket, 

vagy ellehetetleníti-e az eseményüket, hiszen a program zsúfoltsága és a 



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

 

 
 

 

helyi időjárási sajátosságok miatt túl nagy mozgásterük nem lenne a 

nagydíj átütemezésére. A héten kiszivárgott F1-es naptártervezet szerint 

a Belga Nagydíjat továbbra is eredeti időpontjában, augusztus utolsó 

hétvégéjén tervezi megtartani az F1. Azt megelőzően Ausztria és Nagy-

Britannia két, Magyarország és Spanyolország egy versennyel szerepel a 

menetrendben – valamennyien zárt kapus futamra készülnek. Silverstone 

helyzete ugyanakkor a pénzügyek miatt még bizonytalan, a pálya 

alternatíváját a németországi Hockenheim jelenti, amely akár két 

nagydíjat is kész szervezni, ha az F1 erre kéri. A belgák bejelentésével az 

is eldőlt, hogy a 19 futamosra tervezett bajnokság első 8 futama zárt 

kapus lesz, hiszen Spa után Olaszország is nézők nélkül fogadhatja a 

mezőnyt szeptember 6-án. 

 Belgium: újra kapható sör a szerzeteseknél. Belgium ugyan már elkezdte 

a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldását, a bárok és éttermek 

azonban június előtt biztos nem nyitnak ki. Sört viszont lehet kapni, 

többek közt azért is, mert a westvletereni apátság trappista szerzetesei is 

újrakezdhették az értékesítést. - Tudni kell, hogy mi a bencés 

hagyományokat követjük, azaz nem adományokból, hanem a kétkezi 

munkánkból kell megélnünk, ami esetünkben a sörgyártás. Ezért nagyon 

fontos, hogy újra elkezdhettük az értékesítést – magyarázta Frère 

Godfried szerzetes. A tarppista sörért van, aki nem sajnálta a kétórányi 

autózást sem. Egy vásárló, Flor Holvoet azt mondta, hosszú idő után ez 

volt az első ok és lehetőség, hogy elhagyhatta a lakását, így elhajtott a 

világhírű sörökért. A trappista söröket az apátsági sörök elitjének tartják. 

A nevet az egész világon csak néhány (köztük hat belgiumi) kolostorban 

főzött sör viselheti. Ezek egyike a westvletereni. 

2020.05.
14 

 Ismét látogathatóak a kastélyok, az emlékhelyek és az állatkertek 

Belgiumban. A kulturális helyszínek újranyitása ugyanakkor nem jár a 

területükön található éttermek, kávéházak, vagy játszóterek 

megnyitásával. A koronavírus-fertőzés terjedésének létesítményükön 

belüli elkerülése érdekében a szükséges higiéniai feltételek 

megteremtése, illetve online vagy telefonos jegyvásárlás biztosítása 

mellett május 18-tól újra kinyithatják kapuikat a múzeumok, a 

látogatható kastélyok és emlékhelyek, valamint az állatkertek 

Belgiumban – jelentette be a belga miniszterelnök szerdán. Sophie 

Wilmes azt közölte, hogy a járvány visszaszorítását célzó intézkedések 

feloldásának második szakaszában a kulturális helyszínek újranyitása 

nem jár a területükön található éttermek, kávéházak, vagy játszóterek 

megnyitásával. 
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 Hétfőtől folytatódhat az oktatás az alap- és középfokú intézményekben, 

valamint kinyithatnak a legfeljebb 50 standdal rendelkező piacok. A 

kereskedőknek és alkalmazottjaiknak, illetve azokon a munkahelyeken, 

ahol a személyes kontaktus elkerülhetetlen, kötelező lesz a szájat és az 

orrot takaró maszk viselése. A vásárlók és ügyfelek számára a legalább 

másfél méteres távolság megtartását írták elő. 

 A május 4-től már engedélyezett szabadtéri sportolás mellett hétfőtől 

megengedett lesz a legfeljebb 20 résztvevővel zajló szabadtéri 

sportfoglalkozás megtartása. 

 Az esküvők és a temetések vonatkozásában a miniszterelnök azt mondta, 

május 18-tól legfeljebb 30 ember részvételével az ilyen események 

megtarthatók, ha biztosítható a megfelelő távolság betartása, a hivatalos 

ceremónia utáni fogadás azonban nem engedélyezett. 

 Tájékoztatása szerint a rendkívüli intézkedések fokozatos feloldásának 

harmadik szakaszának bejelentésére várhatóan június 8-án kerül sor. 

Ekkor eshet szó leghamarabb a turisztikai tevékenységek fokozatos 

újraindításáról, valamint az éttermek, bárok, teraszok és kávéházak újbóli 

megnyitásáról. Tájékoztató várható a nyári szakmai gyakorlatok, az 

ifjúsági táborok, valamint a kisebb csoportokat vonzó rendezvények 

megtartásáról is, illetve az istentiszteletek látogatásáról. A nagy 

tömegeket vonzó kulturális, sport-, turisztikai és rekreációs események 

megtartása június 30-ig tilos – húzta alá a belga miniszterelnök. 

 A közegészségügyért felelős belga hatóság szerdai tájékoztatása szerint 

lassan tetőzhet a járványgörbe az országban, ugyanis harmadik egymást 

követő napon 200 környékén mozog a koronavírus-fertőzéssel újonnan 

nyilvántartásba vettek száma. Jelenleg 53 981 fertőzöttet tartanak 

nyilván az országban. 

 Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Szerdán 2014 

embert ápoltak koronavírus-fertőzéssel. Kórházba az elmúlt 24 órában 

70 embert szállítottak és 205-en hagyhatták el a gyógyászati 

intézményeket. Intenzív ápolásban jelenleg 420 embert részesítenek, míg 

számuk a hét elején közel 500 volt. Három nap alatt alig 200, kedd óta 82 

ember halt meg a betegségben, március 11. óta 8843. 

2020.05.
13 

 Belgiumban első alkalommal volt ötven alatt a napi kórházi felvételek 

száma. A járvány kezdete óta több mint félmillió embert teszteltek le, 11 

ezret hétfő óta. Belgiumban a koronavírus-járvány felpörgése óta első 

alkalommal volt ötven alatt a fertőzéssel újonnan kórházba kerültek napi 
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száma - írta a helyi sajtó kedden. 

 A Le Soir című belga újság szerint a "járványmutatók jó irányba 

haladnak", mivel nemcsak a kórházi felvételek, hanem a kórban 

elhunytak számának növekedése is folyamatosan lassul. Az elmúlt 24 

órában 54 halálesetet jelentettek a járvánnyal összefüggésben, míg két 

héttel ezelőtt ez a szám meghaladta a 170-et, egy hónapja pedig a 300-

at. 

 Az elvégzett tesztek száma folyamatosan növekszik az országban. A 

járvány kezdete óta több mint félmillió embert teszteltek le, 11 ezret 

hétfő óta. Az azonosított fertőzöttek száma 330-mal 58 556-ra nőtt. 

2020.05.
12 

 Újra kinyithattak az üzletek Belgiumban. Hétfőn újra kinyithattak az 

üzletek Belgiumban. A boltok vezetőinek szigorú óvintézkedéseket kellett 

bevezetniük a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A legtöbben 

fertőtlenítőszerekkel és átlátszó védőplexikkel készültek a vásárlók 

rohamára. 

 A 11 milliós Belgiumban már több mint 8700 áldozatot szedett a 

koronavírus, a hatóságok körülbelül 53 ezer ember szervezetében 

mutatták ki a kórokozó jelenlétét. Az aktív esetek száma viszont már csak 

lassan emelkedik, ezért fokozatosan feloldják a járványügyi 

óvintézkedéseket. 

 Az emberek már találkozhatnak a négy legközelebbi hozzátartozójukkal 

vagy barátjukkal, a kórházak pedig elkezdték fogadni a nem sürgős 

problémával érkezőket is. A korlátozások enyhítése azonban nem 

konfliktusmentes: hétfőn a brüsszeli buszvezetők sztrájkba léptek, mert 

elégtelennek érzik az őket védő intézkedéseket. 

2020.05.
11 

 Belgiumban folytatódik a járványgörbe lefelé ívelése: A belga 

közegészségügyi szolgálat friss statisztikái szerint vasárnapról hétfőre 62-

ten haltak meg a vírus okozta megbetegedésben, ami enyhe javulást 

jelent a hétvégén elhunytak számadataihoz képest. 

-     Huszonnégy óra leforgása alatt 60 beteget vettek fel kórházi ápolásra,  

-     55-en gyógyultan hagyhatták el a kórházakat, 

-     jelenleg 2222 fekvőbeteg van az országban, 

-     478-an szorulnak intenzív ápolásra, 
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-     összesen pedig több mint 53 ezer fertőzöttet tartanak számon. 

 Hétfőn a korlátozási enyhítések második szakaszukba léptek, azaz 

kinyitottak az ország boltjai, kereskedelmi egységei. 

 Egy belga intézményben a speciális katonai személyzet segített, miután 

a 128 lakóból 17-en meghaltak a válság első heteiben. A La Providence 

Saint Christophe Care Home igazgatója, Patrick Sousse: „Kezdetben nem 

volt meg a szükséges védelem. Az intézményt április 7-én teszteltük, és 

kiderült, hogy az itt lakók 75% -a és az alkalmazottak 51% -a Covid-

pozitív. Tehát hívtuk a hatóságokat, hogy gondoskodni tudjunk a 

lakókról.” 

2020.05.
08 

 Megtorpant Belgiumban a koronavírusban megfertőződöttek és 

elhunytak számának a hét eleje óta tapasztalható csökkenése a 

csütörtökön bejelentett adatok szerint. A közegészségügyért felelős 

belga hatóság friss bejelentése szerint csütörtökre újabb 639 embernél 

mutatták ki a fertőzést, ezzel 51 420-ra emelkedett a koronavírussal 

fertőzöttek száma az országban. Az előző napok 250-270 körüli új esetét 

követően tapasztalt emelkedés nem jelenti a fertőzés újbóli 

elhatalmasodásának veszélyét – tették hozzá. 

 A hatóság 80 újabb, a koronavírussal összefüggő halálesetről számolt be. 

Kórházakban 37-en, idősek otthonában 43-an haltak meg. A hét eleje óta 

már közel 500-an váltak a betegség áldozatává. Jelenleg 8415 haláleset 

köthető a vírusfertőzéshez Belgiumban. Kórházakban 4002-en, idősek 

otthonában 4327-en haltak meg. 

 Kórházba 98 embert vittek az elmúlt 24 órában. Ez mintegy egynegyede 

az egy hete közzétett számoknak, de majdnem a kétszerese az e hét 

elején közölteknél. A járvány miatt foglalt kórházi ágyak száma 

folyamatosan csökken, jelenleg 2688 ágyat foglalnak el a fertőzöttek, 

több mint 300-zal kevesebbet, mint szerdán. A kórházban kezeltek közül 

568 ember részesül intenzív ellátásban, mintegy 100-zal kevesebben, 

mint hétfőn. Március 10. óta 12 980-an hagyhatták el gyógyultan a 

kórházakat. 

 Belga vendéglősök kormányzati mentőcsomagot kértek az ágazat 

megmentése érdekében.  Szimbolikus tiltakozás zajlott Brüsszel 

szívében, az általában nyüzsgő turisztikai központban. A lezárás által az 

egyik leginkább sújtott ágazat, éttermek, szállodák és kávézók képviselői 

kabátot helyeztek el a Grand Place-on, hogy az iparág közelgő halálára 

figyelmeztessenek. "Nem tudunk lépést tartani az állandó költségekkel, 
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ha nem számíthatunk állami támogatásra. Ezért a ruháinkat a Grande 

Place-re helyeztük, ez jelképezi az éttermi szektor veszteségeit. Ezzel 

üzenetet akarunk küldeni a hatóságoknak" - mutatta be helyzetüket 

Antoine Pinto, a Belga Queen étterem tulajdonosa. 

 A vendéglátóipar az ország harmadik legnagyobb foglalkoztatója. Arra 

szólítják fel a kormányt, hogy tegyen engedményeket az áfa terén és 

2020 végéig álljon rendelkezésre gazdasági támogatás az alkalmazottak 

számára. Megkeresettük a kormányt, Alexander De Croo miniszterelnök-

helyettes írásban a következőt válaszolta: "A belga szövetségi és 

regionális kormányok már elindítottak egy átfogó válságtámogatási 

intézkedéscsomagot a gazdasági ágazatok támogatására és a 

helyreállítás előkészítésére. A szövetségi kormány további támogatási 

intézkedések leetőségét keresi a leginkább sújtott ágazatok számára, 

mint például a Horeca ágazat." 

 Június 8-át jelölték meg, amikor újból megnyithatnak az éttermek és 

bárok, de nem világos, hogy a szigorú feltételek lehetővé teszik-e egy 

olyan szektor megmentését, amely már most is a túlélésért küzd. 

 Belgiumban a kormány válaszára várnak az F1-es Belga Nagydíj 

megrendezéséhez. Az azonban már borítékolható, hogy ha meg is kapják 

a zöld jelzést, zárt kapuk mögött kell megrendezniük a Belga Nagydíjat az 

F1-ben, amire ezelőtt még nem volt példa. 

2020.05.
07. 

 A korlátozások újabb enyhítéseit jelentették be Belgiumban: 

 A maszk viselése tömegközlekedési eszközökön, repülőtereken kötelező 

lesz. 

 "A kormány bízik a belga emberek egymásért érzett felelősségében. Közel 

vagyunk már, hogy visszatérjünk a normalitáshoz"- jelentette ki Sophie 

Wilmes belga kormányfő a nemzetbiztonsági tanácskozást követő 

sajtótájékoztatón. 

 Az enyhítések értelmében az országban május 11-én valamennyi bolt és 

üzlet újra kinyithat a társadalmi távolságtartás szabályainak szigorú 

betartásával. A kisebb kereskedelmi helyiségekben egyszerre csak egy 

vásárló tartózkodhat és fél óránál nem többet. A fodrászatok, piacok, 

vendéglátóipari helyiségek továbbra is zárva maradnak. 

 A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a maszkviselés az utcán és a 

boltokban továbbra is ajánlott marad, repülőtereken és a 
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tömegközlekedési eszközökön azonban kötelező lesz.  

 A társasági élet újra felélénkülhet, a legfeljebb négyfős látogatásokat 

újra engedélyezik.  

 A belföldi utazásokat, csoportos kirándulásokat továbbra is tiltják a 

kormányzati intézkedések. 

 A lazító intézkedések bevezetésében az is szerepet játszott, hogy a vírus 

terjedése lelassult, és a kórházi betegfelvételek csökkenő tendenciát 

mutatnak az országban. 

 Átlátszó maszkok használatát sürgeti egy siketeket támogató szervezet 

Belgiumban: A szájról olvasást lehetővé tevő átlátszó maszkok 

használatát sürgeti egy siketeket támogató szervezet Belgiumban, ahol a 

legtöbb helyen ajánlott, a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a 

maszkviselés a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. A 

hallássérült emberek számára a szájról olvasás kiegészíti a jelnyelv 

használatát. Ez azt jelenti, hogy akár egy fagylaltvásárlás is nehézkessé 

válhat, ha az árus orvosi vagy házi készítésű maszkot visel, amely az arc 

csaknem felét eltakarja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai 

szerint a világ népességének több mint 5 százaléka él halláskárosodással. 

Míg a zöld és fehér orvosi maszkokból világszerte szűkösek a készletek, 

addig átlátszó maszkot találni még nagyobb kihívást jelent. Egy speciális 

szükségletű gyerekekkel foglalkozó brüsszeli iskola tanárai internetről 

vett minta alapján varrnak olyan maszkokat, amelyeken van egy kis 

“ablak” a száj számára. Ez különösen fontos az autizmussal élő gyerekek 

esetében. 

2020.05.
06 

 Sétáló- és bicikliövezetté alakítják Brüsszel belvárosát. Brüsszel 

belvárosát sétáló- és kerékpáros-övezetté alakítják legalább három 

hónapra, a tömegközlekedési járművek és az autók maximum 20 

kilométer per órával közlekedhetnek ott, jelentette be pénteken a 

brüsszeli polgármesteri hivatal. Brüsszel belső körgyűrűjén belüli részen, 

ahol a történelmi óváros is van, a legtöbb utca szűk, emiatt a járdák is 

nagyon keskenyek. A következő három hónapban viszont a gyalogosok az 

úttesten is mehetnek, az indoklás szerint így könnyebben be tudják majd 

tartani a távolságtartás szabályát. A gépjárműveknek elsőbbséget kell 

majd adniuk a gyalogosoknak és a bicikliseknek.  

 A járványügyi korlátozásokat hétfőtől oldják fel részlegesen Belgiumban, 

de az egyelőre nem világos, hogy ezeket az új közlekedési szabályokat 

mikor vezetik be a belvárosban, mert ehhez új táblákat és felfestések 
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kellenek. Amikor ezek is megtörténnek, a belváros összes közlekedési 

lámpája sárgán fog villogni.  

 Az új szabályokat három hónap után felülvizsgálják. A polgármesteri 

hivatal azt mondta, az új szabályokat nem az autósok ellen hozták meg, 

hanem a karanténból kimozduló lakosokat arra szeretnék bátorítani, 

hogy gyalog vagy biciklivel közlekedjenek autók helyett. 

2020.05.
05. 

 Belgiumban átlépte a koronavírusban elhunytak száma a nyolcezret: 

Belgiumban a helyi közegészségügyi szolgálat keddi adatai szerint 24 óra 

alatt 97-en hunytak el a koronavírus-járvány okozta betegségben, így a 

halálos áldozatok száma átlépte a nyolcezret a 11,5 millió lakost számláló 

országban. A halálesetek 40 százaléka idősek otthonában történt. 

 Belgiumban egy nap alatt 242 új fertőzöttet azonosítottak, a vírus 

kitörése óta megfertőződöttek száma több mint ötszázzal lépte át az 50 

ezret. A helyi sajtó tájékoztatása szerint a kórházi felvételek száma már 

harmadik napja száz alatt van, és ezúttal 63 ember gyógyultan hagyhatta 

el az egészségügyi intézményeket. A fekvő betegek száma 3082, intenzív 

ellátásra közel 700-an szorulnak. 

2020.05.
04 

 Május 4-től az alábbi óvintézkedési lazításokat vezetik be, 3 lépésben: 

- 1-es szint (érvényben május 4-től): az ipari szektor, a B2B (Business to 

business), illetve a varrodák és azok a gyárak, üzletek, amelyek 

alapanyagot szolgáltatnak maszk gyártásra, folytathatják a 

tevékenységüket. Kötelező a védőmaszk viselése a tömegközlekedésnél 

minden 12 évnél idősebb személynek. Az otthoni munka végzése 

érvényben marad mint általános elvárás.  

- 1.b szint (május 11-től): minden üzlet kinyithat, kivéve a HoReCa szektor. 

- 2. szint (május 18-tól vagy azt követően): iskolák részleges megnyitása 

(max 3 osztály egy iskolai ciklusból), családi látogatások engedélyezése, 

illetve az 1 napos kirándulások engedélyezése Belgiumban (tengerpart, 

nyaralók, második lakcím). 

- 3. szint (leghamarabb június 8-tól): HoReCa szektor megnyitása és 

további szabadtéri szórakoztató helységek megnyitása. Fesztiválok 

tiltottak augusztus 31-ig.  

- Amennyiben a járványügyi helyzet rosszabbodik, az említett 

ovintézkedési enyhítések naptára módosulni fog.  

 Belgiumban átlépte az 50 ezret a fertőzöttek száma. Noha jelentősen 
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lassuló tendenciát mutat a koronavírus-járvány terjedése a Benelux 

államokban, Belgiumban átlépte az 50 ezret, Hollandiában a 40 ezret az 

igazolt fertőzöttek száma, Luxemburg szintén a járvány terjedésének 

további lassulásáról adott hírt hétfőn.  Belgiumban a közegészségügyért 

felelős hatóság friss bejelentése szerint a hétvégén 750 embernél 

mutatták ki a fertőzést, ezzel 50 267-re emelkedett a koronavírussal 

fertőzöttek száma az országban. Az új fertőzöttekről szóló napi 

jelentések két hete ezer alatti új esetről számoltak be, azt megelőzően 

napokig ezer körüli volt az újonnan regisztráltak száma, amíg azt 

megelőzően heteken át napi 1500 körül mozgott ez a mutató. A 

közzétett grafikon szerint  lassul a járvány terjedése az országban. A 

betegség március elejére datált belgiumi megjelenését követően alig 

másfél hét leforgása alatt, azaz hét héttel ezelőtt vasárnap 886-an voltak 

a fertőzöttek. Egy héttel később, március 22-én már 3401 fertőzöttet 

tartottak nyilván az országban. Az azt követő vasárnap 10 836-ot, egy 

hónapja 19 691-et, három hete 30 589-at, két hete vasárnap mintegy 38 

500-at, egy hete pedig 46 134 igazolt esetet tartottak számon. 

 A belga labdarúgóklubok ismét elhalasztották a szezon lezárását 

jóváhagyó szavazást, melyet korábbi módosítás nyomán hétfőre 

terveztek. Az új időpont május 15-e, az ismételt elnapolást a Pro League 

azzal indokolta, hogy az összes rendelkezésre álló információ birtokában 

a lehető legalaposabban szeretné áttekinteni a koronavírus-válság 

lehetséges következményeit. A szavazással így megvárja a hatóságok  

állásfoglalását. A liga vezetősége április 2-án nyilvánította befejezettnek 

a belga bajnokságot - Európában ez volt az első ilyen jellegű döntés -, egy 

"kiskapu" azonban nyitva maradt, mert a határozatot még jóvá kell 

hagynia a felső két osztály 24 csapatának. 

 Miért van Belgiumban annyi áldozata a koronavírusnak? Alig élnek 

többen Belgiumban, mint hazánkban, náluk mégis sokkal többen 

vesztették életüket a koronavírus-járványban. A 11,5 millió lakosú 

országban több mint 7700 ember halt meg a Covid-19 betegségben, 

miközben Magyarországon huszadannyi áldozatot szedett a vírus. 

Lakosságszámra vetítve náluk a legmagasabb a halálozási adat, egymillió 

emberre 665 haláleset jut, ami hazánk esetében 35. Donald Trump 

amerikai elnök is ezt az adatot említette, amikor azt próbálta bizonyítani, 

hogy az USA hatékonyan kezeli a járványt. A számok alapján könnyen 

lehet téves következtetésre jutni, mondta Steven Van Gucht virológus 

professzor, kormányzati szóvivő. Ennek az az oka, hogy a világ többi 

országához képest eltérő módon számolják a koronavírus számlájára 

írható haláleseteket. Ezek közé sorolják azokat az eseteket is, amikor 
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egy idősotthonban maghal valaki, aki nem igazolt koronavírus-

fertőzött. Az a meghatározó a belga számítási módszerben, hogy volt-e 

az adott idősotthonban igazolt koronavírusos eset. Ha mondjuk van két 

bizonyított eset az intézményben, és egy héttel később tízen meghalnak 

hasonló tünetekkel, ám a koronavírus kimutatása nélkül, akkor az 

utóbbiakat is a vírus halálesetei közé sorolják. Belgiumban népszerűek az 

idősotthonokban, a 65 év fölöttiek körében ezer emberből 71 él ilyen 

intézményben, aminél Európában csak a luxembourgi és a holland arány 

magasabb. Lengyelországban ezer idős emberből 12 él otthonban. Azt is 

elismerték a belgák, hogy nem reagáltak jól a járvány elején, hiányos volt 

az idősotthonokban dolgozó személyzet védőfelszerelése, ami lehetővé 

tette a vírus gyors terjedését. 

2020.04.
30 

 A 10-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 2-tól újabb 

13 napra, május 14-ig meghosszabbítják a Belgiumba és Belgiumból 

utazó repjáratok felfüggesztését.  

 Sok országban elfeledkeztek az elítéltekről a világjárvány alatt. A 

belgiumi börtönökben is feszült a helyzet a zsúfoltság és a 

fertőzésveszély miatt. "Csak vízzel tudok kezet mosni, nincs szappan. 

Akkor is csak vízzel tudok kezet mosni, ha más mocskát takarítom ki a 

cellában. Mit mondthatnék még? A helyzet nagyon rossz” – mondta 

egyikük. A rabok egymástól sem tudnak távolságot tartani. "Lehetetlen 

távolságot tartani egymástól. Egyszerre mehetünk az udvarra, egyszerre 

mehetünk zuhanyozni. Az elmúlt két hónapban semmit nem tettek, 

leszámítva azt, hogy megtiltották a látogatók fogadását és lemondták az 

összes programot. Ennek semmi értelme” – mondta egy másik elítélt. A 

belga börtönökben eddig összesen 15 koronavírusos esetet 

azonosítottak. A valóság ennek a többszöröse lehet a börtöndolgozók 

szakszervezete szerint. "Sok elítélt nem mer beteget jelenteni, mert fél, 

hogy másik börtönbe viszik és elkülönítik” - mondta egy szakszervezeti 

vezető, Gregory Wallez. A börtönökben dolgozó önkéntesek szerint 

robbanásveszélyes a helyzet. "A zsúfoltság miatt nagyon nagy a 

fertőzésveszély a börtönökben. A személyzet naponta jár ki be az 

intézménybe. Ők megfertőzhetik a rabokat, de a rabok is őket” - mondta 

egy önkéntes, Céline Lefèvre. A járvány kezdetén több börtönben kitört 

az erőszak, miután betiltották a látogatásokat és leállították az 

elítélteknek pénzkeresetet biztosító munkákat. A kormány ígéretet tett 

arra, hogy videókonferencia-rendszert épít ki, hogy így segítsék a rabok 

és a családtagjaik kapcsolattartását. 

 Belgiumban csütörtöki adatok szerint 660 új koronavírus-fertőzöttet 
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regisztráltak az elmúlt 24 órában. Mindez arra utal, hogy ideiglenes 

lassulás után a járvány újra erősödik. A 11,5 millió lakosú Belgiumban a 

fertőzöttek száma átlépte 48 ezret és eddig közel 7600 ember hunyt el a 

koronavírus okozta betegségben. Az országban eddig 233 688 tesztet 

hajtottak végre. 

2020.04.
28. 

 Az intenzív ellátásban részesülő betegek száma tovább csökken: Április 

28-án, kedden 525 új esetet jelentettek. 263 beteg Flandriában, 174 

Vallóniában és 75 Brüsszelben él. Nincs információ arról, hogy a többi 

13 eset hol él. Ez a megerősített fertőzöttek számát 47 859-re teszi. 

 Ezenkívül a helyzet a következő: Összesen 4 050 beteget engedtek 

kórházba. Az elmúlt 24 órában 174 új felvételt indítottak. Összesen 797 

beteg van az intenzív osztályon, ami 79 fővel csökkent az elmúlt 24 

órában. Összesen 7 501 ember halt meg, ami az elmúlt 24 órában 170-

nél több. E 170 haláleset kapcsán 69 kórházban, 98 pedig nyugdíj- és 

gondozóházban történt. Az utóbbi csoportban a Covid-19 esetek 73% -át 

igazolják.  A meghalt 7 501 ember közül 46% -a kórházban, 53% -a 

pihenő- és gondozó otthonban, 0,3% otthon és 0,4% másutt. A kórházi 

halálesetek mind megerősített esetek. A nyugdíj otthonokban 

bekövetkezett halálesetek 13% megerősítettek, 87% pedig gyanús, 

krónikus betegséggel rendelkeztek.  

 Belgiumban a kosaras autók segítségével lehet meglátogatni az 

időseket. A Reuters hírügynökség Brüsszelben készített videót arról, 

hogy többen egy kosaras autónak köszönhetően tudtak hosszú hetek 

után újra beszélni az idősotthonokban lakó szeretteikkel. A járványügyi 

helyzet miatt itt is hetek óta szigorú látogatási tilalom van érvényben, így 

a hozzátartozók már elég régen nem tudták meglátogatni a rokonaikat. 

Egy vállalkozó viszont arra gondolt, hogy mivel az egyébként 

ablaktisztításhoz használatos járműveikre most egyébként is elég 

alacsony a kereslet, így legalább jó célra tudja őket használni. 

2020.04.
27 

 Indul a kontaktkutatás Belgiumban: Kétezer Covid-detektívet keres a 

belga kormány. A nyomozók feladta az lesz, hogy az igazolt fertőzöttek 

esetében felkutassák azokat, akikkel azok korábban érintkeztek. A 

kontaktkutatók call centerekben dolgoznak majd. "Az összes igazolt 

fertőzöttet megkeressük majd, és kikérdezzük, hogy kivel találkozott az 

elmúlt két hétben. Ezután a call centerben lévő munkatársunk egyenként 

felhívja ezeket az embereket és elmondja nekik, hogy találkoztak egy 

koronavírus-fertőzöttel. Ezután azt is elmondják, mit kell tennie az 

illetőnek. De a fertőzött nevét nem adják ki”   
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 Az adatvédelemre fokozottan ügyelnek az ilyen hívásoknál, így nem 

árulják el azt, hogy mikor és hol találkozhattak a fertőzöttel. A 

kontaktkutatást a sikeres járványkezelés egyik eszközének tartják. 

"Ahogy készülünk a korlátozások feloldására, az üzletek kinyitására, arra, 

hogy találkozhassunk a családtagjainkkal, fontos, hogy nyomon tudjuk 

követni a betegség terjedését, hiszen másképp egy újabb fertőzési 

hullámot kockáztatnánk meg hónapokon belül. Akkor pedig újabb 

korlátozásokra lehet szükség, amit senki nem akar”  

 A belga labdarúgóklubok elhalasztották a szezon lezárását jóváhagyó 

szavazást, melyet hétfőre terveztek.  

2020.04.
25 

 "Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az 

iskolák" – jelentette be Sophie Wilmés belga kormányfő. "A jövő 

hónapban három szakaszban enyhítünk a korlátozásokon. Május 4-én 

több helyen újraindulhat a munka, 8-tól nyithatnak a kereskedések, 18-

tól pedig az oktatási intézmények" - tette hozzá. 

2020.04.
23 

 Kiemelkedő módszerrel lazítana a belga kormány ami az összejöveteleket 

érinti: magán összejövetelek engedélyezettek 10 személy esetében 

(családi összejövetelek és csak hétvégenként).  A javaslat még tárgyalás 

alatt van, ez része lenne az lazítási intézkedés csomagnak.  

2020.04.
20 

 Olivier Marteel focista beállt az egészségügyi élvonalba , hogy segítse a 

munkájukat a koronavírus megfékezésében. Végzettségileg radiológus, 

jelenleg Veurne-i AZ West Kórházban szolgál, ő méri fel a tünetekkel 

rendelkező páciensek egészségügyi állapotát.  

2020.04.
18 

 Április 18-től újabb 14 napig felfüggesztve marad minden repülőjárat 

Belgiumból Romániába és Romániából Belgiumba, a 9.számú romániai 

katonai rendelet értelmében. 

2020.04.
17 

 Jelenleg Belgiumban ugrott meg nagyon az elhalálozások száma a 

lakósság számához képest, viszont az illetékes miniszterek úgy 

értelmezik, hogy ők átláthatóbban kommunikálják ezeket az adaokat 

mint más országok. 

2020.04.
15 

 Az elmúlt 24 órában közel 2500 új koronavírus-esetet - a legfrissebb 

adatokhoz képest jelentős számú tünetekkel rendelkező személyt - 

regisztráltak Belgiumban - jelentette be az egészségügyi hatóságok 

szerdán. 

 A Szövetségi Egészségügyi Közszolgálat adatai szerint további 2 454 eset, 



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

 

 
 

 

az ország összesített adatait 33 573-ra emelte. 

 A belga Nemzetbiztonsági Tanács várhatóan később szerdán dönt majd 

arról, hogy a meglévő zárolási intézkedéseket április 19-i határidőn túl 

meghosszabbítják-e. 

 Az országban már több mint egy hónapja szigorú korlátozások vannak 

érvényben az ország életében. 

 Az emberek csak akkor hagyhatják el otthonát, hogy ételt vagy 

gyógyszert vásároljanak, orvoshoz látogassanak, segítsenek 

rászorulóknak, vagy menjenek munkahelyükre, ha az otthoni munka nem 

lehetséges. 

 Csak szupermarketek és gyógyszertárak lehetnek nyitva, míg a büfék és 

éttermek csak elvihető ételeket kínálhatnak. 

 Az emberek szabadon sétálhatnak családtagjaikkal vagy családtagjaikkal 

együtt, de kötelesek 1,5 méter távolságot tartani másoktól. 

 Az új koronavírus legalább 185 országban és régióban elterjedt a Kínában 

tavaly decemberben történt megjelenése óta, az Egyesült Államok és 

Európa pedig most a leginkább sújtott területeken. 

2020.04.
14 

Országspecifikus információk: 

 A Külügyminisztérium kiadott egy globális 4. szintű egészségügyi 

tanácsadást, amely az Egyesült Államok polgárainak tanácsolja az összes 

nemzetközi utazás elkerülését a COVID-19 globális hatása miatt. 

 Belgiumnak 31 119 megerősített COVID-19 esete van a határain belül. 

Mindhárom régióban vannak esetek (Brüsszel, Flandria és Vallónia). 

 Belgiumban 4177 haláleset van, a COVID-19 miatt. 

 A belga kormány intézkedéseket hajtott végre a vírus terjedésének 

csökkentésére, ideértve a szülési intézkedéseinek április 19-ig történő 

meghosszabbítását azzal a lehetőséggel, hogy tovább terjesszék május 3-

ig.  

 

 Az állampolgároknak otthon kell maradniuk, hogy elkerüljék közvetlen 

családjukon kívüli érintkezést, kivéve az alapvető utazást, például 

élelmezési és orvosi igényeket, valamint a fizikai tevékenységeket.  
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Lásd az önkormányzat COVID-19 weboldalát: https://www.info-coronavirus.be/ 

és http://www.crisiscentrum.be/, ahol friss információk találhatók. 

 

Belgiumba való utazási tilalmak: 

- A nem létfontosságú utazások tiltottak április 19-ig.  

- Létfontosságú/fontos utazás: munkaügybe vagy az alábbi esetek: 

- Ottartozkodási engedéllyel rendelkezik vagy Belga állampolgár 

- Személyigazoló dokumentumokkal bizonyítsa a fentieket 

- Egy ikazoló okírattal bizonyítsa, hogy milyen célból utazik 

-  Megerősítették a határátkelési ellenőrzéseket. 

- Azok a személyek akik reptereken átszállásos repülővel utaztak, azok 14 

napra házi elkülönítést tartsanak. 

- A közegészségügyi hatóság kiemelten kéri a könnyű tünetekkel 

rendelkező páciensek elkülönítését. 

- A határok nincsenek elzárva, viszont a Belgiumon kívüli utazásokat csak 

indokolt esetben engedik április 19-ig. 

- Charleroi Repülőtér zárva van. 

- A légitársaságok nagy mértékben csökkentették a járatokat. 

- Brussels Airlines március 20 – április 19 között felfüggesztette a járatait.  

További utazási javaslatok: https://www.mae.ro/node/51902 

 

Belépési és kilépési követelmények: 

Belgium kormánya belépési és kilépési ellenőrzéseket vezetett be az országba 

irányuló és onnan induló utazások számára. 

Az Egyesült Államok állampolgárait, akik fontolóra veszik az Egyesült Államokba 

való visszatérést, arra buzdítják, hogy működjenek együtt légitársaságaikkal 

utazási megállapodások készítésében, amíg a járat még elérhető. 
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Karantén információ: 

A külföldről Belgiumba érkező utazóknak az utazástól való visszatérés után 14 

napig kell otthon maradniuk. 

 

A Belgiumból az Egyesült Államokba érkező utazóknak az utazástól való 

visszatérés után 14 napig kell otthon maradniuk, figyelemmel kell kísérniük 

egészségüket és gyakorolniuk kell a társadalmi távolságot.  

Információ az egészségügyi dolgozók számára: Weboldal Sciensano 

2020.04.
11 

1 351 embernek pozitív a tesztje (Covid-19) szempontjából - erősítette meg a 

Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat a szombati sajtótájékoztatón. 

 

Az újonnan fertőzött emberek közül 756 Flandria, 437 Vallónia és 149 

Brüsszelben él. Az FPS-nek még nincs további információ a fennmaradó 

személyek lakóhelyéről. A járvány kezdete óta Belgiumban összesen 28 018 eset 

fordult elő. 

 

Az elmúlt 24 órában 421 új beteget regisztráltak be a kórházba, és 418 új embert 

engedtek ki. Március 15. és április 10. között 10 777 beteg érkezett a kórházba, 

és 5986 ember távozott a kórházból a koronavírusfertőzés következtében. 

 

327 ember vesztette életét az elmúlt 24 órában: 139 (43%) Flandria, 118 (36%) 

Vallónia és 70 (21%) Brüsszelben. Ez a belga áldozatok számát 3446-ra teszi. 

2020.04.
04-07 

Korábban, március 18.-an kijárási tilalmat vezettek be az országban, április 5.-ig. 

Az oktatási intézmányek, éttermek, kavézok, sport központok bezártak, és az 

állampolgarok az otthonaikban kell maradjanak, kivéve ha álelmiszert vagy 

gyógyszert akarnak vásárolni. Naponta egyszer kimehetnek sportolni, ha 

betartják másoktól az 1.5 m távolsagot. 

Az április 5.-ig elrendelt korlátozasokat meghosszabították aprilis 19.-ig, es ha az 

esetszámok nem csökkennek, tovább hosszabítjak május 3.-ig. 

Az intezkedeséken nem változtattak, de szigorubban ellenőrzik és bűntetnek ha 

szükseges. 

2020.04. Április 2-án az uralkodónak sikerült  egyeztetni egy 20 perces 
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02  telefonbeszélgetésen Xi Jinping kínai elnökkel, és a következő kifejezést 
használta: A rászoruló barát valóban egy barát.  
 

2020.04.
01 

Március 31-én (az adatok április 1-jén jelentek meg) a kórházakban kezelt 
betegek napi számának csökkenése figyelhető meg.  
 
Az elmúlt 24 órában 436 ember távozott a kórházból. 

2020.03.
30 

Március 30-án bejelentették, hogy a Limburg és Hainaut tartomány egyes 
kórházaira nehezedő magas terhek miatt aktiválásra került az ICU-betegek 
elosztási terve.  

2020.03.
29  

Március 29-én kb. 20 000 belga állampolgár volt külföldön ragadva az utazási 
korlátozások miatt világszerte, sokuk Peruban, Dél-Afrikában, Ausztráliában és 
Új-Zélandon. 

 

2020.03.
28  

Az új koronavírussal pozitívnak bizonyult személyek további száma magas volt 
az előző napokhoz képest, mivel több személyt teszteltek, és mivel egy nagy 
vallon laboratórium eddig nem jelentett semmilyen esetet, 500 további esetről 
számolt be a múltból pár nap késéssel.  

2020.03.
27  

Sajtótájékoztatón Steven Van Gucht bejelentette, hogy egy macskát 
megfertőzött a tulajdonosa.  
 
Ezt eddig csak három alkalommal figyelték meg, egy háziállat fertőzését 
világszerte. A macskának légzési és emésztőrendszeri problémái voltak.  

2020.03.
21  

 
Belgium eggyike azoknak a Schengeni tagoknak, akik nyitva hagyták a határaikat, 
de március 20.-atol ok is visszavezettek a hatarellenőrzest az összes hataron. 
 
Megfigyelték, hogy a geni Oost-Limburg kórházban a betegek több mint fele 
török származású. Zuhal Demir államtitkár sürgette a limburgi török közösséget, 
hogy tartsa be a karanténintézkedéseket.  
 
 

2020.03.
19  

309 uj eset 7 halott 

Intézkedések 

Kijárások : 

 Belgium azt tanácsolja az állampolgárainak, hogy április 5 ig maradjanak 

otthon, hogy lassitsák a vírus terjedését.  

 10.000 helyi rendőrt vezényeltek ki az utcákra, hogy a szabályokat 

betartsák az emberek.  

 A nélkülözhetetlen kijárások engedélyezettek ( élelmiszer vásárlás, 

patika, bank, benzinkút posta, orvos) 

 Kinti edzések  engedélyezettek ( séta, szaladás, biciklizés) egyedül, vagy 
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azokkal a családtagokkal akikkel együtt élsz, de mindenki tartson 

megfelelő távolsagot másoktól 

 Minden pulikus összejövetel be van tiltva április 5 ig, belértve sport vagy 

kulturális tevékenysüget függetlenül a meretetöl és attól, hogy kinti vagy 

benti 

 A 2016 március 22-es terrortamádas megemlékezése sem lesz 

megtartva. 

 
Vásárlás 

 Élelmiszer üzletek, gyógyszertárak, újságosok és a háziállat eledel üzletek 

nyitva vannak, de 1 m2-en 1 ember lehet es maximum fél óráig 

vásárolhat. 

 Az üzletek 22:00 óráig be kell zárjanak 

 Mindenki csak egyedül mehet vasárolni és tartsa a megfelelő távolsgot 

 A vásárlók nem tehetik fel a szalagra az árut amig az elötte levő vasarló 

áruját nem scannelték be 

 Az elarusitók kesztyüt kell viseljenek 

 Egyes  áruházak csak a 65 éven felülieket szolgálják ki es elöször a 

rendöröket és egészségügyi dolgozókat 8:00 es 9:00 között 

 Minden nem létfontosságú üzletet bezárnak március 18 és aprilis 5 

között 

 A fodrászatok nyitva tarthatnak, de egyszerre csak 1 kliens lehet bent az 

üzletbe 

 A lottohuzásokat megtartjak a szokásos idöben 

 

Közlekedés 

 Belgium nem ajánlja a külföldi kirándulásokat 

 Az Eurostar leállitott több vonatot Brüsszel és London között 

 A legitársaságok többsége bejelentette, hogy leállitja az összes vagy 

majdnem összes járatát ami a Brüsszeli repülötérre jön, vagy megy 

 A tömegközlekedés tovább folytatodik, de csökkentett  számban, a kicsi 

buszokon 5 ember, a csuklós buszokon 12 ember, a trolikon 20, es a 
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metrókon 60-80 ember tartozkodhat. 

 
Korházak 

 Belgiumban minden korház felfüggesztette a nem sürgös kezeléseket, 

mütéteket 

 A dializisek, kemoterápiák folyatodnak 

 A korházi látogatásokat betiltották, kivéve a kisgyerekek és a ktitikus 

állapotban levő hozzátartozók eseteben 

 A fogorvosok a nem sürgös eseteket április 5ig felfüggesztették 

 

Evés ivás 

 A kávézók, bárok és vendeglők április 5ig zárva vannak 

 A házhoz szállitás továbbra is engedélyezett 

 a kávézok a kinti asztalokat és székeket be kell vigyek, hogy az emberek 

ne használják saját piknikezésre. 

 
Esküvő/temetés 

 az esküvők április 5 ig nem engedélyezettek 

 a temetés kivetél, de csak kis létszámban és a megfelelö távolságot 

betartva, kézfogások nélkül. 

 

Iskolák 

 az iskolákat bezárták a húsvéti vakáció végéig (április 20) kivéve azon 

gyerekek számára akinek a szülei az egészsegügyben, a 

rendfenntartoknál, vagy idős otthonokban dolgoznak 

 a kinti benti játszoterekek bezárták 

 iskolai kirandulásokat felfüggesztették 

 

Munka 

 a munka folytatodhat, de ahol csak lehetséges otthoról 

 ahol nem lehet otthonról dolgozni, ott be kell tartani a megfelelő  

távolságot a többi embertöl. 
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2020.03.
16  

Március 16-án Philippe király felszólította az összes belgiumit, hogy tartsák 
tiszteletben az intézkedéseket.  

2020.03.
12 

A megerősített esetek száma 399-re nőtt. A 399 betegből körülbelül 20 beteget 
(kb. 5%) kezeltek az intenzíven. 
 
2 új fertőzést és 32 gyanús esetet fedeztek fel a Termaal Kameren panzióban, a 
brüsszeli régió egyik legnagyobb nyugdíjas otthonában.  
 
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tájékoztatta munkatársait, 
hogy hét munkatársuk tesztje pozitív lett, akik közül hat belga.  
 
Azt az utasítást adta, hogy "minden nem kritikus funkciót ellátó kollégája", 
haladéktalanul otthonról dolgozzon április 5-ig.  
 
 Azoknak, akik "biztosítják a kritikus funkciókat", két műszakban kell dolgozniuk 
a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében.  

2020.03.
11 

De Block és Maron miniszterek bejelentették, hogy a COVID-19 miatt a belga 
területén az első haláleset március 10-én történt, egy 90 éves brüsszeli nő, akit 
Etterbeek-ben kezeltek.  
 
Két további beteg halt meg ugyanazon a napon, egy 73 éves és egy 86 éves 
személy Sint-Genesius-Rode-ban.  

2020.03.
10 

A megerősített esetek száma összesen 267 volt.  

2020.03.
07 

A kormány 60 új esetet erősített meg (40 Flandriában, 5 Brüsszelben és 15 
Vallóniában), így az esetek száma 169-re nőtt. (105 Flandriában, 17 Brüsszelben, 
17 Brüsszelben, 46 Vallóniában és 1 gyógyítva).  
 
A közegészségügyi minisztérium jelezte, hogy "egyre több fertőzés történik helyi 
úton", de nem adott meg konkrét, számszerű információt. 
 
Az ezen a napon vett 422 mintából március 8-án (16 Flandriában, 8 Brüsszelben 
és 7 Vallóniában) további tesztetek lettek pozitívak, így a fertőzések száma 
200-ra nőtt. Az egészségügyi minisztérium megerősítette, jelezte, a vírus lokális 
keringését a különböző helyszíneken", de nem tette közzé ezeket a helyszíneket.  
 

2020.03.
06  

A kormány 59 új esetről számolt be,  az esetek száma így már összesen 109 
volt. (65 Flandriában, 12 Brüsszelben, 31 Vallóniában és 1 meggyógyult).  Az új 
eseteket többek között Oosterzele-ben és Sint-Katelijne-Waver-ben jelentették.  
 
Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy a fertőzések Belgium 
területén belül történtek. 

2020.03.
05  

A kormány 27 új megerősített esetet jelentett (Flandriában 16, 9 Vallóniában 
és 2 Brüsszelben), ez összesen 50 eset volt.  
 
Az 50 beteg közül 1 beteg gyógyult meg, 48 személy az otthonában került 
karanténba és egy beteget a Sint-Pietersziekenhuis-ban kezeltek.  
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2020.03.
04  

Délelőtt tíz új esetet erősítettek meg, így összesen 23 eset volt.  
 
Az esetekről: 
Az új betegek közül kilenc Olaszországból tért haza a közelmúltban.  
 
Egy másik beteg kapcsolatban állt egy korábbi esettel.  
 
Négy eset volt a Leuven területén, egy eset Hasseltben, és egy Peltben.  
Wevelgemben két kapcsolódó eset jelent meg. Egy 7 fős család esetében 
kimutatták a vírus jelenlétét, miután hazatértek az Észak-Olaszországi 
síüdülésükről.  
 
A belga hatóságok kezdetben a család kérésére nem akartak vírustesztet 
végezni. Ezenkívül a wevelgemi általános iskolában egy tanár esetében, aki 
ugyanabban a sí-vakációban volt, mint a hét tagú családtag, és az iskolai szünet 
után még két és fél napig munkába járt, covid-19 vírust diagnosztizáltak. Az 
Agentschap Zorg en Gezondheid azt tanácsolta az iskolának, hogy ne zárjon be.  
 
A nap folyamán hozott óvintézkedések:  
A Gooikban fekvő panzió óvintézkedésként ne fogadott több látogatót, mert egy 
alkalmazott kapcsolatba léphetett az új koronavírussal.  
 
Joris Moonens, a Flamand Egészségügyi és Egészségvédelmi Ügynökség 
szóvivője jelezte, hogy ez nem megfelelő intézkedés.  
 
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) megerősítette, hogy egy alkalmazott 
koronavírus tesztje pozitív lett, jelezve az első megerősített esetet az Európai 
Unió ügynökségeiben.  
 
Az EDA magas rangú tisztviselője visszatért olaszországi utazásából. Miután 
visszatért Olaszországból és még mielőtt kimutatták volna szervezetében a 
vírust (február 29-én), nagyjából egy négy órás találkozón vett részt körülbelül 
harminc másik Európai Unió tisztviselőjével.  
 
Az ülésen részt vevő Európai Külügyi Szolgálat katonai állományának tagjai 
szintén tüneteket tapasztaltak. Az EDA március 13-ig minden ülést lemondott, és 
az Európai Unió más intézményei is óvintézkedéseket hoznak.  

2020.03.
03  

Március 3-án hat további esetet erősítettek meg, összesen 14 eset volt.  
 
Az esetekről: 
Az egyik fertőzött egy 17 éves tinédzser volt, aki visszatért a tieneni iskolába az 
észak-olaszországi síszabadság után.  
 
Egy másik pedig Sint-Niklaasból, aki szintén visszatért síüdülésről. Egy Verviers-i 
beteget egy brüsszeli klinikára vittek, és két esetet találtak Couthuinban.  Az 
egyik beteg egy 65 éves, Eupenből származó férfi, aki viszonylag súlyos 
tüneteket mutatott, és egyetlen olyan régióban sem járt, ahol a 
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megfertőződésnek nagyobb kockázata lehetett volna.  
 
Steven Van Gucht- a tudományos bizottság becslése szerint a legrosszabb 
esetben a járvány 13 000 vírusfertőzést okoz, 2000-től 3000-ig kórházi ápolással 
és 500 - 700 beteg intenzív kezeléssel.  Egy későbbi interjúban különféle 
számokat említett, mondván, hogy a népesség 70% -a (körülbelül 8 millió 
ember) fertőződhet meg.  

2020.03.
02  

Március 2-án hat további esetet diagnosztizáltak, összesen nyolcat.  
 
Ötöt Flandriában, egyet pedig Brüsszelben. Mindannyian Észak-Olaszországból 
érkeztek.  
 
De Block miniszter megemlítette, hogy nincs ok pánikra és azt mondta, hogy 
Belgium képes megbirkózni a járványban.  

2020.03.
01  

Belgiumban megerősítették a második koronavírus-esetet, egy holland nyelvű 
nő, aki visszatért a Crépy-en-Valois-ból Franciaország egyik érintett régiójában.  
 
A karnevál körüli éves egyhetes iskolai ünnep időszakában (2020. február 22-től 
március 1-ig) nagyon sokan síelni mentek. Ezért a felfedezett vírusfertőzések 
száma hirtelen nőtt, amikor visszatértek az emberek Észak-Olaszország 
síközpontjaiból. 

2020.02.
24  

A COVID-19 elterjedése után Észak-Olaszországban, száz belga állampolgárt 
karanténba helyeztek a Tenerifén lévő H10 Costa Adeje palotában, amelyet 
bezártak.  
 
Tizenöt embernek volt lehetősége visszatérni február 28-án.  
 
A többieket március 5-én hagyták visszautazni Belgiumba, anélkül, hogy a 
koronavírust vizsgálták volna.  

2020.02. 
21 

Megengedték egy 10 belga állampolgárból álló csoport számára, hogy 
visszatérjenek Belgiumba, miután az MS Westerdam tengerjáró hajón 
tartózkodtak több napig. 

2020.02.
04 

Bejelentették, hogy az egyik hazatelepített személy pozitívnak bizonyult az új 
koronavírus szempontjából, ez volt az első eset Belgiumban. A beteget, egy 
tünetmentes 54 éves férfit, azután a brüsszeli Szent Péter kórházba vitték át, az 
ország két áttételi központjába. 
 

2020.02.
02 

A Hubeiban élő belga állampolgárokat visszatelepítették egy Brüsszel melletti 
Melsbroek légi bázison végrehajtott evakuációs repüléssel, majd áthelyezték a 
Neder-over-Heembeek Katonai Kórházba, ahol 14 napos karanténon estek át, 
ahol a vírussal való fertőződésüket ellenőrizték. 
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Források: 

https://www.msf.org/covid-19-msf-launches-its-largest-ever-response-belgium 

https://be.usembassy.gov/covid-19-information/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Belgium 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52421723  

https://www.express.co.uk/news/world/1272657/Belgium-lockdown-coronavirus-social-
gatherings-lifted-exit-10-people-death-
toll?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+daily-express-
news-showbiz+%28Express+%3A%3A+News+%2F+Showbiz+Feed%29  

https://hu.euronews.com/2020/04/27/indul-a-kontaktkutatas-belgiumban  

https://www.info-coronavirus.be/en/news/number-of-patients-in-intensive-care-is-going-
further-down/  

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/04/28/belgiumban_a_kosaras_autok_segitsege
vel_lehet_meglatogatni_az_idoseket/  
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