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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 

- Dél-Koreában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://seoul.mae.ro/node/148 

o Telefon: +82 2 797 49 24; +82 2 790 37 18 

- 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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Covid-jelentés Dél-Korea  

 

Dátum  

2020.06.04  Egy szöuli alapú nemzetközi oltóanyag-kutató intézet csütörtökön 
elmondta, hogy megkezdi az új koronavírus elleni oltás klinikai 
vizsgálatát Dél-Koreában. A COVID-19 oltás klinikai vizsgálata lesz az 
ország első. A vizsgálatokat az Epidemiára való felkészültséggel 
kapcsolatos innovációk koalíciója (CEPI) finanszírozza, a Korea 
Betegségmegelőzési és Megelőzési Központ (KCDC) pedig támogatja. 
 

 Az új fertőzött esetek száma Szöulban tovább emelkedtek 
csütörtökön, a vallási gyűlésekkel kapcsolatos ügyek folyamatos 
növekedése mellett, és az egészségügyi hatóságokat fokozott 
figyelmeztetésre késztették a sűrűn lakott nagyvárosi térségben való 
továbbterjedés miatt, az aszimptomatikus "csendes" vírusterjesztők 
miatt. 
 
 

 A klaszter fertőzések sokasága arra kényszerítette az egészségügyi 
hatóságokat, hogy javítsák a karanténintézkedéseket a nagyvárosi 
térségben, ahol az ország 50 millió lakosságának fele él, és amely 
június 14-ig lesz érvényben. 
 

 Az ország további 39 új koronavírus-esetet bejegyzett , köztük 33 
helyi fertőzést, emellett a teljes eseti terhelés 11 629-re nőtt, a Korea 
Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központja (KCDC) szerint. 
 
 

2020.06.03  A dél-koreai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági minisztérium június 3-
án állítólag kijelentette, hogy jóváhagyta a Gilead Sciences Inc 
remdesivirjának sürgősségi felhasználását a COVID-19 kezelésére. A 
Remdesivir az első olyan gyógyszer, amely javulást mutatott a 
COVID-19 betegekben a hivatalos klinikai vizsgálatok során, és Dél-
Korea jóváhagyta a gyógyszer használatát, miután a kormányzati 
testület a múlt héten pozitív eredményeket adott a más országok 
vírusellenes gyógyszereiről. 

 Szöul telekonferenciát rendez 40 nagyobb város polgármestereinek, 
hogy megosszák a koronavírussal kapcsolatos tapasztalataikat. 

 A dél-koreai koronavírus elleni küzdelem kedden (június 2-án) 
találkozott egy másik hátránnyal, mivel a szöuli nagyvárosi térségben 
az egyházzal összefüggő klaszterfertőzések tovább növekedtek az 
iskola újbóli megnyitása előtt, ami a megkönnyített társadalmi 
távolodás egyik legfontosabb jellemzője - jelentette a Yonhap 
hírügynökség. 
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2020.06.02  Dél-Koreában az új szennyeződés-klaszterek kialakulását követően 
Szöul nagyvárosi területén erõsített egészségügyi intézkedéseket 
alkalmaznak ebben a zónában, ahol az ország lakosságának fele él. 
Dél-Korea arra számít, hogy a Celltrion Inc. kísérleti COVID-19 
kezelésének klinikai vizsgálata a jövő hónapban kezdődik Európában, 
és célja, hogy a következő év első felére biztosítsa a gyógyszer 
nagymértékű ellátását - mondta kedden egy magas rangú 
egészségügyi tisztviselő. 

 Dél-Korea ezen a héten egy QR-kódrendszert tesztel annak 
érdekében, hogy regisztrálja azokat, akik meghaladják a klubok, 
éttermek és egyházak küszöbét, annak érdekében, hogy felfedezzék a 
koronavírus eseteit és ellenőrizzék a betegség terjedését, tájékoztatja 
a Reuters. 

 A kormány hamarosan 35,3 billió nyereményt (28 milliárd dollár) 
kiegészítő költségvetést nyújt be a parlamentnek, hogy megteremtse 
az alapot a pandémiát követő növekedéshez. 

2020.05.29  A Koreai Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma számos további 
információt közzétett a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok 
birtokosai számára az országban újrabeutazási engedélyének 
ideiglenes újbóli bevezetéséről. A Minisztérium szándékozik ez év 
júniusában online visszatérési engedély iránti kérelmet benyújtani a 
www.hikorea.go.kr weboldalon annak érdekében, hogy megszüntesse 
a helyi bevándorlási hivatalba való utazás kellemetlenségeit.  

 Dél-Koreában több mint 200 iskolát kénytelenek bezárni néhány 
nappal azután, hogy újraindultak, a vírus esetekben bekövetkezett új 
tüske miatt. Több ezer diák már korábban, szerdán visszatért az 
iskolába, amikor az ország megkezdte a vírusok korlátozásának 
enyhítését, állítja a BBC. 

 Ahogy Dél-Korea egyre kijjebb kerül a koronavírus-járvány halálos 
szorításából, a vállalkozások kreatív megoldásokkal rukkolnak elő, 
hogy ügyfeleik biztonságát biztosítsák. Jó példát láthatunk erre egy 
Daejonban található kávézóban, ahol bérmunkaerőként 
foglalkoztatott (vagy egyszerűen kikölcsönzött, nem lehet tudni) 
robot-barista állítja elő, és szolgálja fel az italokat, és, persze fizetni is 
nála lehet értük. 

2020.05.28  Két hétre bezárnak a múzeumok és a parkok Szöulban. Az elmúlt 53 
nap legnagyobb ugrását regisztrálták csütörtökre Dél-Koreában a napi 
új fertőzöttek számában: 79 új fertőzöttet jelentettek, közülük 67 fő 
Szöulban betegedett meg. A Guardian cikke szerint az egészségügyi 
miniszter felszólította a fővárosban és a környékén lakókat, hogy 
kerüljék a csoportosulásokat, a vállalatokat pedig arra kérte, tegyék 
lehetővé a beteg munkavállalóknak, hogy szabadságra mehessenek a 
betegség idejére. Pak Neungho egészségügyi miniszter arról is 
beszámolt, hogy a fertőzések már nemcsak szórakozóhelyeken 
bukkantak fel, hanem iskolákban, munkahelyeken is – emiatt 
egyébként számos dél-koreai iskola vár a nyitással annak ellenére, 
hogy már most is újraindíthatták volna azokban az oktatást. A fentiek 
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miatt csütörtökön be is jelentették a dél-koreai hatóságok, hogy 
Szöulban, ahol az ország lakosságának mintegy fele él, péntektől két 
hétre bezárják a múzeumokat, parkokat és galériákat, a cégeket 
pedig arra kérik, tegyék lehetővé a rugalmas munkavégzést, közölte 
a Guardian. A szöuliaknak azt javasolták, hogy kerüljék a 
csoportosulást, a tömött sorokat, az éttermeket, bárokat.  A 
következő két hét kritikus: ezen múlik, hogy meg tudjuk-e előzni a 
fertőzés terjedését a fővárosban. Ha elbukunk, vissza kell térnünk a 
távolságtartáshoz – mondta Pak. Az országban május 6-án kezdték 
meg a korlátozások enyhítését, az első eset január 20-án jelentkezett. 

2020.05.27  Dél-Korea 49 nap után jelentette a napi legmagasabb új 
koronavírus-esetet szerdán, mivel az ország egyik legnagyobb e-
kereskedelmi vállalata a most zárt logisztikai létesítményhez 
kapcsolódó kitörés ellen küzdött. 

 A Korea Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központja (KCDC) 40 új 
esetről számolt be kedd végén, így az ország teljes száma 11 265-re 
nőtt. Egy nappal korábban az ország 19 új esetet regisztrált. Eddig 
legalább 36 esethez kapcsolódtak egy kitörés a Szöul nyugati részén, 
Bucheonban található Coupang e-kereskedelmi cég által üzemeltetett 
logisztikai központban - mondta a KCDC. Nem volt azonnal világos, 
hogy az esetek közül hányat jelentettek az elmúlt 24 órában. 
Körülbelül 3600 embert tesztelnek a létesítményben. 

 A Yonhap hírügynökség szerint az esetek tüskéjét Jang Deog-cheon, 
Bucheon polgármestere bejelentette, hogy a város visszatér a szigorú 
fizikai távolságok intézkedéséhez a további fertőzések megelőzése 
érdekében. 

 Régóta késleltetett baseball- és futballszezonok kezdődtek rajongók 
nélkül az állványokon. Újra megnyíltak a nyilvános parkok, 
múzeumok és szabadtéri szabadidős létesítmények, és várhatóan 
minden diák június 8-ig visszatér az iskolába. 

2020.05.25  Továbbra is érvényben vannak az intézkedések. 

2020.05.21  Lehet, hogy Dél-Koreában is elkezdődhetett a pandémia második 
hulláma, miután egy lehetséges gócpontot fedeztek fel. Május 9-én 
azonosították azt az Itaewon kerületben található szöuli 
szórakozóhelyet, ahonnan tömegesen érkeztek a pozitív koronavírus-
tesztet produkáló emberekről szóló jelentések. Egészen pontosan 201 
személynél derült ki, hogy elkapták a kórokozót.  
 

 Miután a hatóságok tudomást szereztek az esetekről, a bankkártyák 
használatából és a mobiltelefonokból származó adatok segítségével 
kinyomozták az összes potenciális kontaktust. 
 

  Azóta a felderített gócpontban több tízezer emberen hajtották végre 
a mintavételezéseket. Incshon városában az egyik beteg egy érmével 
működő karaoke-szobában énekelt, ahová később két középiskolás is 
betévedt. Mindketten elkapták a vírust és a családjaikat, valamint a 
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hozzátartozóikat is megfertőzték.  
 

 A koreai metropoliszban ezért lezárták az összes ilyen szolgáltatást 
nyújtó helyet. 66 incshoni iskolát zártak be tegnap és online 
folytatódik a diákok számára az oktatás, mivel a helyi 
epidemiológusok egyelőre vizsgálják a fertőzés forrását. Mindeközben 
az egyik tegui középiskolában hazaküldték az összes diákot, miután 
ma reggel egy diák koronavírus-tesztje pozitív lett. 
 
  

2020.05.20  A legnagyobb szigorral nyitották meg az iskolákat Dél-Koreában - de 
máris egyre több a fertőzött. Dél-Koreában elkezdődött szerdán az 
iskolák lépcsőzetes kinyitása, ám egyre több új koronavírus-
fertőzöttet találtak. Az új fertőzöttek száma az utóbbi kilenc napban 
már végig napi 30 alatt volt az országban, emiatt tartják aggasztónak a 
szakemberek, hogy szerdára megnőtt ez az adat.  
 

 A hatóságok május elején már elkezdtek enyhíteni a távolságtartási 
szabályokon, de több szöuli éjszakai klubban és egy kórházban ismét 
gócpontok alakultak ki. Szerdán reggel 11 110 volt az igazolt 
fertőzöttek száma, továbbra is 263 a halálos áldozatoké, és 10 066 a 
gyógyultaké, 128-cal több, mint az előző nap. Az egészségügyi vezetés 
arra számít, hogy legalább egy ideig ismét viszonylag nagy lesz az új 
fertőzöttek napi száma, mert egyelőre nem tudják, hogy hogyan 
alakultak ki az új gócpontok. A több mint 50 milliós országban 776 433 
koronavírustesztet végeztek el január 3. óta.  
 

 Az oktatási intézményekbe először több százezer végzős középiskolás 
térhetett vissza. Számukra a legsürgetőbb a személyes jelenlét, mert 
készülniük kell a novemberi felsőoktatási felvételi vizsgákra. Az 
iskolába csak úgy léphetnek be, hogy ellenőrzik a 
testhőmérsékletüket, fertőtleníteniük kell a kezüket, és maszkot kell 
viselniük. Ugyanez vonatkozik a tanárokra. A padokat távolabb 
helyezték el egymástól, vagy átlátszó műanyag táblákkal választották 
el. Az alsóbb osztályok tanulói a következő hetekben kezdhetnek el 
iskolába járni.  
 

 A fertőzésszám megugrása miatt két város 75 középiskolájából az 
éppen beérkezett diákokat rögtön haza is küldték szerdán. Ez a félév 
március elején kezdődött volna el, de a kezdést többször 
elhalasztották, majd távoktatási formában kezdődött el az ország 5,4 
millió diákja számára. 

2020.05.19   Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések 

2020.05.18  Dél-Korea a járvány második hullámát is megfékezhette, de jóval 
óvatosabban nyitnak mostantól. A néhány nap alatt elvégzett 60 ezer 
tesztnek köszönhetően úgy tűnik, a járvány második hulláma kevésbé 
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félelmetes, mint ahogy azt a dél-koreai hatóságok eleinte gondolták – 
írja a The Korea Herald. Az újabb tömeges tesztelésre azért volt 
szükség, mert május elején újabb gócpontot azonosítottak, ahonnan a 
vírus több nagyvárosra is szétterjedt. Félő volt, hogy a járvány elleni 
küzdelem egyik legsikeresebb országát, ahol teljesen sosem állt le az 
élet, a második hullám maga alá gyűri. 
 

 Park Won-soon szöuli polgármester május 9-én jelentette be, hogy 
ismét bezárják a város összes szórakozóhelyét, miután egy 
tünetmentesen fertőző fiatal férfi az éjszakai életéről híres Itevon 
városrész több bárjában is megfordult a május 1-ről 2-ra virradó éjjel. 
A gócpont az újabb járványveszély mellett azért is tűnt problémásnak, 
mert az onnan induló fertőzések egy kényes pontra világítottak rá. A 
bárok ugyanis elsősorban a meleg közösség által látogatott 
szórakozóhelyek, a konzervatív és patriarchális dél-koreai 
társadalomban pedig a homoszexualitással szembeni attitűd 
többnyire a tabutól a megbélyegzésig terjed, a potenciális fertőzöttek 
így nem mertek jelentkezni, ami rendkívüli módon megnehezítette a 
hatóságok munkáját. 
 
 

 A vizsgálatok során arra jutottak, hogy legalább 7 ezer ember 
szórakozhatott ugyanazokban a bárokban, ahol az első fertőzött 
megfordult, és tovább bonyolította a dolgot amikor kiderült, a 
fertőzés lényegesen kiterjedtebb, és nem köthető egyetlen beteghez. 
Ennek ellenére nyolc nap alatt sikerült ismét 0,1 százalék közelébe 
szorítani a napi új fertőzöttek arányát, és a második hullám során 
eddig összesen kevesebb mint 200 új beteget találtak. 
 

 Ennek köszönhetően már ismét a május 9-én felfüggesztett további 
enyhítéseken gondolkodik a kormány, a vírus újbóli felbukkanása 
azonban jóval óvatosabbá teszi az ázsiai ország vezetőit. Jung Eun-
kyeong, a helyi járványügyi központ igazgatója hangsúlyozta, felül kell 
vizsgálni nem csak a menetrendet, de az eddig hozott 
óvintézkedéseket is, hiszen a maszkviselet és a szellőztetés egy 
éjszakai bár esetében nyilvánvalóan nem elegendő, ahogy azt a vírus 
be is bizonyította. – Ez a kórokozó nem a mi menetrendünk szerint 
működik, így az óvintézkedéseket addig fenn kell tartani, amíg a 
járvány nem tűnik el teljesen – tette hozzá. 

2020.05.15          Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések  

2020.05.12  Több mint száz új fertőzöttet kötnek a dél-koreai 

szórakozóhelyekhez. 101 új fertőzött köthető Szöul 

bulinegyedéhez – írja a CNN. Korábban megírtuk, hogy 

szombaton egy férfi három egymáshoz közeli szórakozóhelyet is 

meglátogatott, így a polgármester, Pak Vonszun azonnali 
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hatállyal bezáratta a szórakozóhelyeket. Dél-Korea az 

érintkezések nyomon követésével igyekszik kordában tartani a 

járványt, a hétvégén a kocsmákba és szórakozóhelyekre csak név 

és telefonszám megadásával lehetett bemenni, és már 7272 

olyan embert teszteltek, aki a bulinegyedben járt, de a 

telefontornyok mérései alapján legalább 10905-en jártak 

múlthéten a szórakozóhelyek környékén.  

 A városi hatóságok mindannyiuknak küldtek sms-t, hogy 

menjenek el teszteltetni. Miután a hatóságok beharangozták az 

anonim tesztelést, a megvizsgált emberek száma 

megkétszereződött. Az esetek több mint 36 százaléka 

tünetmentes, és gyorsan fertőznek – már több másodlagos 

fertőzés is előkerült. 

  A bankkártya használati adataik alapján 500 másik emberről is 

kiderült, hogy a környéken jártak, így a városvezetés őket 

teszteltetésre és önkéntes karanténra kérték. A szöuli hatóságok 

véletlenszerűen ellenőrzik, hogy a szórakoztatóipari egységek 

betartják-e a kötelező zárva tartást. 

2020.05.11  Dél-Korea is rájött: a bulizás azért még túlzás. Ismét bezárják 

Szöul összes éjszakai klubját, miután egy bulizó fiatal egyetlen 

este alatt több tucat embert fertőzött meg a koronavírussal.  

 A hatóságok szerint a főváros népszerű bulinegyedében 7200-an 

is lehettek azokban az órákban, így a kontaktkutatás szinte 

esélytelen. Mun Dzsein elnök szerint mindenkinek oda kell 

figyelnie a tünetekre, hogy az ország ne essen vissza a márciusi 

állapotba. - A negyed egyik szórakozóhelye lehet az új gócpont. 

Bár sikerült megfékeznünk a járványt, fontos megértenünk, hogy 

a koronavírus bármilyen zárt térben, vagy tömegben könnyen 

terjedhet. Addig nem nyugodhatunk meg, amíg a betegség létezik 

- mondta. A hír hatására Kína is szigorított az ellenőrzéseken.  

 Vasárnap 14 új fertőzöttet regisztráltak, ebből kettő külföldről 

érkezett Sanghajba. Peking az utóbbi hetekben a beutazók 

szűrésére koncentrál, hiszen újabban északon azonosítanak több 

esetet, ahol naponta ingáznak a helyiek Kína és Oroszország 

között. 

 

 Egy héttel elhalasztják Dél-Koreában az iskolák tervezett 

újranyitását, mert felmerült annak a veszélye, hogy ismét 
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berobbanhat a koronavírus-járvány, miután egy fertőzött fiatal 

néhány napja Szöul népszerű bulinegyedében mulatott, és több 

tucat embernek továbbadta a vírust.  Az oktatási minisztérium 

hétfői bejelentése szerint a végzős középiskolások május 20-án, a 

fiatalabb diákok pedig majd fokozatosan utánuk térhetnek vissza 

az iskolapadba. 

 

  A dél-koreai iskolákban márciusban kezdődik az új iskolaév, de 

idén ezt a járvány miatt több alkalommal is elhalasztották, és 

áttértek az internetes távoktatásra. Május 6-án lépett életbe a 

kijárási korlátozások lazítása Dél-Koreában, és ezt követően 

jelentették be az iskolák fokozatos újranyitását is. Gyorsan 

keresztülhúzta azonban a tervet, hogy pozitív lett a koronavírus-

tesztje egy 29 éves férfinak, aki május első napjaiban Szöulban, az 

élénk éjszakai életéről híres Itevon városnegyedben több 

szórakozóhelyre is ellátogatott, és ott több embert megfertőzött. 

 

 Hétfőre már 86-ra emelkedett azoknak a fertőzötteknek a száma, 

akiknek az esete ehhez a bulizó fiatalhoz köthető: 63 ember a 

szórakozóhelyeken került vele kapcsolatba, illetve további 23 

családtag és ismerős is megfertőződött. 

2020.05.08  Dél-Korea újabb vírus-gócpontja kapcsán kiújultak a viták a 

nyomkövető-rendszerről. A Koreai Betegségellenőrzési és -

megelőzési Központ (KCDC) pénteken legalább 15 újabb 

koronavírus-esetet talált, melyek a szöuli Itaewon városnegyed 

helyiek és külfödiek körében egyaránt népszerű éjszakai 

klubjaiból indultak. Dél-Korea az elmúlt napokban csak néhány 

esetről számolt be, a fertőzöttek többsége a tengerentúli 

országokból érkezett. Bár egyelőre kevés az éjszakai klubokból 

eredő esetek száma, ez várhatóan növekedni fog, hiszen az 

ország enyhítette a távolságtartási szabályokon. "Ezeken a 

helyszíneken minden olyan veszélyeztető körülmény fennáll, ami 

miatt a leginkább aggódunk" - mondta el Jeong Eun-kyeong, a 

KCDC igazgatója, utalva a zsúfoltságra és a szellőzés 

hiányosságaira. 

 Az újabb fertőzésekről készült jelentések ráadásul újra 

felélesztették a vitákat is a dél-koreai nyomkövető-rendszerrel és 

a fertőzöttek adatainak nyilvánosságra hozásával kapcsolatban. 
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Az alkalmazás ugyanis hozzáfér a páciens mobiltelefonján a 

helymeghatározási adatokhoz, CCTV-videófelvételekhez, 

hitelkártya-kimutatásokhoz és egyéb információkhoz. 

 Ha valakiről kiderül, hogy fertőzött, mobilon értesítik mindazokat, 

akiről gyanítják, hogy vele azonos területen tartózkodtak. Az 

egészségügyi hatóságok emellett gyakran közzéteszik a beteg 

nemét, életkorát, tartózkodási helyét és néha a munkahelyét is az 

új esetek nyomonkövetése érdekében. 

2020.05.07  Dél-Koreában pénteken újraindul a futballélet, az élvonalbeli 

bajnokság pedig egy igazi rangadóval veszi kezdetét. Az 

élvonalnak számító K League 1 küzdelmei februárban kezdődtek 

volna, ám a koronavírus-pandémia miatt erre nem volt lehetőség. 

A távol-keleti ország viszont sikeresen küzdött a járvány ellen, így 

mostanra minden akadály elhárult az indulás elől. Ugyanakkor 

nem a futballisták az úttörők, mivel a baseballbajnokság már 

kedd óta zajlik. A K League-ben pénteken a címvédő Csonbuk 

Motors és a Dél-koreai Kupa győztese, a Szuvon Bluewings csap 

össze egymással. 

 A sportélet szinte teljes egészében világszerte leállt az elmúlt két 

hónapban, így a dél-koreai bajnokság iránt jelenleg a szokásosnál 

nagyobb az érdeklődés. Ezt jól mutatja, hogy összesen tíz ország 

vette meg a sorozat közvetítési jogait, s a liga Twitter-oldalán és 

Youtube-csatornáján angol kommentárral nézhető meg a 

nyitómérkőzés. 

 A járvány miatt komoly biztonsági szabályokat vezettek be. A 

meccsek zárt kapuk mögött zajlanak majd, a játékosoknak tilos 

köpniük és a hosszú gólöröm is tiltva van, kézfogás helyett pedig 

fejbiccentéssel köszönthetik egymást a labdarúgók. 

2020.05.06  Dél-Korea a normális életre emlékeztető módon nyitotta újra 

közösségi életét és gazdaságát szerdán, a járványügyi 

korlátozások egész sorát feloldották a koronavírusos esetek 

tartós csökkenése után.  

 Szerdától Dél-Korea hivatalosan a "hétköznapi izoláció" 

szakaszába lépett a több mint két hónapig tartó "intenzív 

társadalmi távolságtartás" szakaszából a járványgörbe 

ellaposítását követően. Februárban még Dél-Korea volt a SARS-

CoV-2 nevű koronavírus által a második legfertőzöttebb ország 

Kína után. Szöulnak azonban teljes kijárási korlátozás alkalmazása 
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nélkül sikerült megfordítania a tendenciát a széleskörű tesztelési 

stratégiának és a szigorú távolságtartási szabályok követésének 

köszönhetően. Kevesebb mint 11 ezer igazolt beteget és 

valamivel több mint 250 halálesetet jelentettek az 51 milliós Dél-

Koreában. Az egy nap alatt regisztrált új esetek száma február 29-

én 909-cel tetőzött, és ez a szám azóta jelentősen csökkent, pár 

napja egyszámjegyűre. Csak 13 esetet regisztráltak az elmúlt 

három napban, és ezek Dél-Koreába beutazók voltak. 

 Ez azt jelenti, hogy amennyiben az állampolgárok követik a 

kormány új higiéniai irányelveit, részt vehetnek kültéri 

programokon és tömegrendezvényeken. Sportolhatnak 

edzőteremben, elmehetnek szórakozóhelyekre és a vasárnapi 

vallási szertartásokra. A dolgozók visszatértek az irodába, a 

múzeumok és a könyvtárak megnyitottak. 

 Szerda reggel hozzávetőleg százan látogatták el koreai nemzeti 

múzeumba. Az első látogatók, egy pár, még egy csokor virágot is 

kapott. "Számos kollégánk szintén visszatért ma, és ez még 

örömtelibbé teszi számunkra az újranyitást" - mondta a múzeum 

szóvivője. 

 Kedden folytatódtak a legnépszerűbb sport, a baseball bajnoki 

mérkőzései. A labdarúgószezon több mint két hónap késéssel 

pénteken kezdődik. A meccseket azonban zárt kapuk mögött 

játsszák majd. 

 Az iskolák fokozatosan újranyitnak május 13. után. 

 A tömegközlekedésen a legtöbben arcmaszkot viseltek, néhány 

kivétellel, akik a meleg miatt az álluk alá tolták vagy levették a 

takarást. 

 Szöul központjában az utcák viszonylag forgalmasak voltak, és a 

tömegközlekedésen a csúcsidőben hasonló számban utaztak, 

mint az elmúlt hetekben, mivel több nagyvállalat már áprilisban 

visszatért az irodai munkához. 

 Ugyanakkor a társadalmi változások várhatóan az elkövetkező 

hetekben lesznek tetten érhetők a mindennapi életben, a 

közintézmények - többek között a könyvtárak, a múzeumok és a 

galériák - újranyitásával. 

 A szöuli önkormányzat tájékoztatása szerint a legfontosabb 

múzeumok és galériák szerdától korlátozott számban fogadnak 

látogatókat, akik az interneten tudnak feliratkozni, és a látogatás 
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legfeljebb két óráig tarthat. A szöüli városi könyvtár újraindította 

a könyvkölcsönzést, napi 300 főre korlátozva a látogatók számát. 

 Az önkormányzat azt is bejelentette, hogy egy közösségi 

korcsolyapályát, egy uszodát, a közösségi gyermekgondozási 

központoktat és az idősek jólétét biztosító intézményeket is 

újranyitják májusban. A legtöbben örömmel fogadták a hónapig 

tartó szigorú korlátozások enyhítését. 

2020.05.05  Dél Koreában a mindössze 3 új koronavírus fertőzés eset a 

legalacsonyabb az elmúlt három hónap alatt, a járvány kitörése 

óta. Lassan ők is megengedik a nyilvánso eseményeket, az iskolák 

újranyitását, illetve a baseball mérközéseket. 

 Dél-Koreában egy percig sem zártak be a mozik, annak ellenére, 

hogy februárban gyors tempóban nőtt a fertőzöttek száma az 

országban, aztán viszont intenzív teszteléssel és 

kontaktkutatással sikerült megakadályozni a járvány 

berobbanását. Mivel a probléma végig a kezelhető szinten 

maradt, a hasonló intézményekkel együtt a filmszínházak sem 

zártak be, bár ez nem azt jelentette, hogy az emberek elkezdtek 

ész nélkül járni.  

 A koreai filmtanács adatai szerint márciusban 88 százalékkal 

csökkent a látogatottság az előző év hasonló időszakához képest, 

pedig csak az országban található 513 mozi nagyjából 

egyharmada zárt be. Ez azért is volt hatalmas csapás, mert pont 

februárban Dél-Korea átélhette történelmének legnagyobb filmes 

sikerét, Pong Dzsunhó Élősködők című filmje három Oscart is 

nyert, köztük a legjobb filmnek járó díjat. Feltételezték, hogy ez 

ad majd egy újabb lökést a hazai filmek népszerűségének, de 

végül az év első felére tervezett, húsz darab koreai bemutatót 

mind el kellett tolni. De a koreaiak nem tettek le teljesen a 

moziról, az országban található huszonegy autósmozi most a 

reneszánszát éli, van, ahol megduplázódott a látogatottság, 

miközben akad multiplex, ami öt százalékos kihasználtsággal 

üzemel. 

2020.05.04  Dél-Koreában mindössze nyolc új fertőzöttről számoltak be 

vasárnap. A betegek kivétel nélkül külföldön kapták el a vírust. 

Országon belül tehát a jelek szerint egyelőre már nem terjed a 

fertőzés. Dél-Koreában 10 801 fertőzöttet azonosítottak, 9217 

páciens felgyógyult, 252-en életüket vesztették. 
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 Dél-koreai diákok jövő héttől újból iskolába mehetnek, illetve 

megnyiltak a vidámparkok, a távolságtartás és az megelőző 

óvintézkedések betartásával. 

2020.04.30  Hetvenkét nap után először nullára csökkent az új koronavírusos 

fertőzések száma Dél-Koreában, február 16. óta pedig első ízben 

történt meg, hogy az országon belül senki sem kapta el a vírust. 

Négy új, külföldről behurcolt esetről azonban beszámoltak 

csütörtökön a hatóságok.  

 A járványhelyzetet nyomon követő központ (KCDC) tájékoztatása 

szerint a külföldről érkezett négy fertőzöttel számolva szerdán 

volt a legkisebb növekmény az új fertőzéses esetek számában.  

 Velük együtt 10 764-re emelkedett az országban eddig 

azonosított fertőzöttek száma. A koronavírus okozta COVID-19-

betegségben egy ember halt meg a legutóbbi 24 órában, és ezzel 

az elhunytak száma 247-re nőtt. A behurcolt esetek azonban 

aggodalomra adnak okot, eddig ugyanis 1065 külföldről érkezett 

fertőzöttet azonosítottak, és kilencven százalékuk dél-koreai 

állampolgár volt.  

 A távol-keleti országban január 20-án jelent meg a vírus, egy kínai 

állampolgár volt az első azonosított fertőzött. A legnagyobb napi 

növekményt – 909 esetet – pedig február 29-én jegyezték fel. A 

halálozási ráta 2,29 százalékos, a nyolcvanas években járó 

betegek esetében azonban nagyságrenddel magasabb, 24,3 

százalékos. Egyetlen 29 év alatti beteg sem halt meg. A 

gyógyultak száma 9 059, a betegek 85 százaléka gyógyult meg. A 

hatóságok hangsúlyozzák, nem tudnak arról, hogy történt volna 

fertőzés a két hete tartott választások idején, amikor is 29 millió 

szavazásra jogosult állt sorban maszkban, a távolságtartási 

szabályokat betartva. 

 Mun Dzse In államfő méltatta csütörtökön a Twitteren megjelent 

bejegyzésében, hogy 72 nap óta első ízben nem történt újabb 

fertőzés az országban. Külön kiemelte azt, hogy a választások 

utáni 14 napon csökkent nullára az országon belüli fertőzések 

szám. 

 A járvány lassulására utaló kézzelfogható jelek ellenére az 

egészségügyi hatóságok éberen figyelik a helyzet alakulását a 

most zajló ünnepeken. Csütörtökön ünneplik Dél-Koreában 

Buddha születését, pénteken május 1. van, a jövő kedden pedig 
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gyereknap. Ilyenkor sokan kirándulnak, ami növeli a csoportokon 

belüli fertőzések kockázatát. Dél-Koreában az így elkapott 

fertőzések száma nyolcvan százalékát teszi ki az összes 

fertőzésnek. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy az 

ünnepek alatt ugyanúgy tartsák be a járvány idejére vonatkozó 

szabályokat, ahogyan a választások idején tették. 

 

2020.04.29  Megmagyarázták, miért lehet újra pozitív a gyógyultak tesztje 

Dél-Koreában. Ártalmatlan vírusmaradványok okozhatják, hogy a 

koronavírus okozta Covid-19 betegségből már meggyógyult 

pácienseket újratesztelve pozitív eredmény születik – közölték 

szerdán dél-koreai egészségügyi szakértők.  

 A dél-koreai közegészségügyi és járványügyi központ 

tájékoztatása szerint keddig 277 olyan páciens volt az országban, 

aki korábban koronavírusos volt, már meggyógyult, de 

újratesztelték, és ismét pozitív eredményt mutatott a szűrés. A 

dél-koreai járványügyi központi klinikai bizottsága azonban 

közleményt adott ki, miszerint már nincs élő vírus ezeknek az 

embereknek a szervezetében. Ezzel a bizottság is cáfolja azt a 

korábban felmerült állítást, hogy a vírus újra aktívvá válhat, és 

fertőző lehet a meggyógyult szervezetben. Az újabb teszt csak 

vírusmaradványokat mutat ki - állítja a bizottság. Dél-Koreában 

most általánosan a PCR-tesztet használják a SARS-CoV-2 

kimutatására, amely a vírus genetikai kódját tartalmazó 

ribonukleinsavat (RNS) érzékeli a páciensekből vett mintákban. Ez 

a teszt olyan érzékeny, hogy a legapróbb RNS-darabokat is 

megtalálja a sejtekben jóval azután, hogy a beteg meggyógyult, 

és a vírus már nem aktív. A SARS-CoV-2 vírus gyakorlatilag nem is 

tud újra aktiválódni, erre csak olyan vírus képes, amely krónikus 

fertőzést okoz, mint például a HIV vagy a Hepatitis B – olvasható 

a bizottság közleményében. 

 

2020.04.28.  A Dél-koreai Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy közel 

kéthónapos csúszással, május 9-én kezdetét veszi az országos 

kupasorozat, amely eredetileg március 14-én indult volna. 

  Az első fordulóban 32 amatőr és félprofi klub lép pályára, nézők 

nélkül. A küzdelmekbe később kapcsolódnak be a magasabb 

osztályban játszó csapatok.  
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 A dél-koreai adóhatóságok a járványt kirobbantó keresztény 

felekezetnél vizsgálódnak: Vizsgálatot indított kedden a dél-

koreai adóhatóság annál a keresztény felekezetnél, amelyet a 

koronavírus-járvány gyors elterjedéséért okolnak az országban - 

közölte a Yonhap hírügynökséggel egy névtelenül nyilatkozó 

forrás. A Sincsondzsi gyülekezett becslések szerint 200 ezernél 

több hívet számlál.  

 Dél-Koreában számottevően csökkenni kezdett az új fertőzéses 

esetek száma március második hetétől, miután a hatóságok 

széleskörű tesztelésnek vetették alá a Sincsondzsi követőit. A 

hatóságok mintegy 5200 fertőzéses esetet hoznak összefüggésbe 

a keresztény felekezettel, amely mintegy fele az összes 

azonosított (10 750) fertőzöttnek. 

2020.04.26  Megtalálták annak a két dél-koreai hegymászónak a holttestét, 

akiket egy lavina sodort el az Annapurnánál. A mentőalakulatok 

megtalálták annak a két dél-koreai hegymászónak a holttestét, 

akiket januárban sodort el lavina a nepáli Annapurna hegyen - 

közölték vasárnap nepáli illetékesek. A lavina több mint 3,7 

méternyi havat zúdított a nepáli fővárostól, Katmandutól mintegy 

150 kilométerre északnyugatra fekvő térségre január végén. A 

két hegymászó egy hétfős csoportnak - négy dél-koreai 

hegymászó és három nepáli vezetőjük - volt a tagja, és 

felkutatásukat akadályozta, hogy azóta is több lavina zúdult a 

térségre. 

 Helyjegyet kell váltani az egyik templomba Dél-Koreában. A 

templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek 

távolságot kell tartaniuk. Dél-Koreában kinyitottak a nagyobb 

templomok, miután a kormány lazított a járvány terjedésének 

lassítására hozott korlátozó intézkedéseken – írja a Reuters. Azonban 

a híveknek távolságot kell tartaniuk egymástól, illetve szájmaszkot kell 

viselniük. 

 Az Onnuri templomban, amely Szöul egyik legnagyobb temploma, az 

istentiszteletekre csak előzetes, online regisztráció után lehet bejutni, 

a regisztráltak pedig előre kijelölt helyre ülhetnek le. A templomban 

3000 ember fér el, de most csak 700-at engednek be egyszerre. 

 Dél-Korea általában véve meghosszabbította a korlátozó 

intézkedéseket május 5-ig, azonban a vallási és sport intézmények 

már kaptak bizonyos könnyítéseket. Az országban a járvány 
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legnagyobb gócpontja egy templom volt, az összesen t9bb mint 10 

ezer regisztrált beteg körülbelül fele köthető a látogatóihoz. 

 Boksz a koronavírus-járvány árnyékában: mérkőzéseket rendeztek 

Nicaraguában és Dél-Koreában is. Több mint egy hónapos szünetet 

követően (elvileg a március 19-i, wuppertali rendezvény volt az 

utolsó, mielőtt világszinten is kirobbant a koronavírus-járvány) 

szombaton ismét profi ökölvívó mérkőzésekre került sor, a helyszín, 

pontosabban helyszínek pedig Nicaragua és Dél-Korea voltak. 

 

2020.04.25.  Szabadtéri vizsgák Dél-Koreában a járvány miatt: Szabadtéren 

tartották a biztosítási ágazat dolgozóinak alkalmassági vizsgáit Dél-

Koreában szombaton, az új koronavírus-járvány miatt hozott 

óvintézkedésekkel összefüggésben. A személyek közötti 

távolságtartásnak megfelelően egy iskola udvarán vizsgázhattak a 

biztosítási dolgozók, akiknek meghatározott időben számot kell 

adniuk szakértelmükről. 

2020.04.25  Dél-Korea, Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága, a 2008-as válság óta 

nem látott GDP-csökkenést szenvedett el az idei első negyedévben. Az 

idei első negyedévben 1,4 százalékot esett Dél-Korea GDP-je az előző 

év utolsó negyedévéhez képest a helyi jegybank becslése szerint, az 

előző év azonos időszakához képest viszont 1,3 százalékkal 

emelkedett. A negyedik negyedévben éves alapon még 2,3 

százalékkal emelkedett az ország gazdasági kibocsátása. 

 A GDP visszaesése az elemzők által vártnál ugyan kisebb, de így is egy 

évtizede nem látott csökkenésnek számít. A fogyasztói kiadások 6,4 

százalékkal estek vissza negyedéves alapon, míg az export 2 

százalékkal csökkent. A java pedig még csak most jön: az idei második 

negyedévre éves alapon 3 százalékos visszaeséssel számolnak a 

Capital Economics elemzői, az első negyedévhez képest pedig 6 

százalékos lehet a csökkenés.  

 Március óta látványosan csökken a koronavírussal újonnan 

megfertőzöttek száma, az ország a tömeges tesztelések mellett 

döntött, és sikeresen megállította ezzel a vírus gyors terjedését. Eddig 

10700 fertőzöttet és 240 elhunytat tartanak számon az országban. 

2020.04.24  Dél-Koreában május 8-án folytatódik a járvány miatt félbeszakadt 

futballszezon - A 12 csapatos dél-koreai liga pénteken jelentette be, 

https://index.hu/belfold/2020/04/24/koronavirus_aprilis24/del-koreaban_majus_8-an_folytatodik_a_jarvany_miatt_felbeszakadt_futballszezon/
https://index.hu/belfold/2020/04/24/koronavirus_aprilis24/del-koreaban_majus_8-an_folytatodik_a_jarvany_miatt_felbeszakadt_futballszezon/
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hogy a Jeonbuk Motors és a Suwon Bluewings mérkőzésével 

fogfolytatódni az idei szezon. 

2020.04.22  Karanténirányelveket dolgozott ki a dél-koreai kormány, amely 

elsősorban az egyéni és a közösségi higiéniai intézkedésekre 

összpontosít. A mostani utasításokat mindenkinek be kell tartania a 

hétköznapokban, hogy egy bizonyos fokon visszaállhasson az élet az 

országban. 

 Dél-Koreában csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma, egyes 

helyeken már megkezdték a korlátozások lazítását. Ennek következő 

pontjában egyéni és közösségi intézkedéseket is kidolgozott a dél-

koreai kormány az éttermektől egészen a múzeumokig, ezek részleteit 

pénteken adják majd ki. Az ország vezetése szerint ha betartják az 

előírásokat, akkor továbbra is féken tudják tartani a vírust, viszont az 

emberek bekapcsolódhatnak a gazdasági és társadalom egyes 

tevékenységeibe, tehát lassan visszaállhat a rend az országban. 

 A tervezetről végül majd az egészségügyi szakemberekből, 

kormányzati tisztviselőkből és civil szervezetek képviselőiből álló, „a 

hétköznapi élet karanténbizottsága” határoz. Egészségügyi 

tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az iránymutatásnak nincs 

törvényi szintű ereje, csupán ajánlások, ennek ellenére központi 

helyet fognak kapni azok a rendelkezések, amelyek az előírások 

megszegőire vonatkoznak. 

 A helyi katasztrófavédelem szerint az intézkedéskészlet rendelkezik 

arról, hogy egy adott közösség – lehet az iskolai, gazdasági vagy 

bármilyen más – köteles szakértőt kijelölni, aki a karanténban 

folytatott tevékenységet irányítja, illetve vírusvédelmi intézkedéseket 

tesz. Neki együtt kell működnie az egészségügyi hatóságokkal, és 

rendszeresen ellenőriztetnie kell a közösség tagjainak egészségi 

állapotát. 

 Az egyénekre vonatkozó útmutatást a múlt héten mutatták be, ami 

szerint az embereknek 3-4 napig otthon kell maradniuk, ha betegnek 

érzik magukat, illetve javasolják, hogy tartsanak legalább 

kartávolságot másoktól, és legalább 30 másodpercig tartson a 

kézmosásuk. 

2020.04.19.  A koreai járványügyi szakértők egy újabb problémábal szembesültek, 

miszerint 163 személy, akik korábban meggyógyultak a koronavírus 

fertőzésből, újból pozitjv eredménnyel tesztelték. Ugyanez az eset 

https://index.hu/sport/futball/2020/04/24/del-korea_labdarugo-bajnoksag_k-league_ujraindul_koronavirus-jarvany/
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Kínában is felbukkant, és felmerült a kérdés, hogy többször meg lehet 

ferzőződni? 

 A Szöuli Nemzeti Egyetem 1000 személy körében végeztek egy 

felmérést, amely szerint 65,6% igennel válaszoltak arra a kérdésre, 

hogy tartanak-e attól, hogy újból megfertőződnek, amennyiben 

visszatérnek munkahelyükre, iskolába. Továbbá, 72,1% igennel 

válaszolt arra a kérdésre, mely szerint hajlandóak-e, hogy elfogaják az 

új életmódszert a távolságok betartásával a mindennapi életben.  

 

 A javítandó területekre vonatkozó kérdésnél pedig 32,9% az új 

társadalmi normákat választotta, a távolság betartása pl., amelyek 

fontosak, hogy beépüljenek a mindennapokba a távolság betartása. 

Ezen felül 24,9% kijelentette, hogy fontos a szisztematikus ellátás, 

amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy otthon maradjanak 

amikor betegek. 

 A megerősített esetek száma a közelmúltban csökkent, ez a 

távolságtartási intézkedések betartásának eredménye. 

  Ezért a hatóságok szorosan figyelemmel kísérik az esetleges eseteket, 

hisz előfordulhat, hogy a közelmúltban szervezett események, mint pl. 

a parlamenti választások és a húsvéti vasárnap következtében 

megnőhet az esetek száma.  

 Ennek érdekében május 5-ig hosszabbítják a távolságtartási 

óvintézkedés kötelességét. 

 A járványmegelőző hatóságok továbbra is kérik a lakósságot a 

távolság és a további óvintézkedési szabályok betartására, hisz a 

COVID 19 gyorsan elterjedhet a családi kapcsolatok révén, különösen 

beltéren, anélkül, hogy tudatában lennénk. 

2020.04.17  Dél-Koreában, ahol már március elején sikerült a napi 

megbetegedések számát 500 alá szorítani, most aggódnak, hogy a 

szociális tevékenységek újraindulásával egy "csendes terjedés" 

veheti kezdetét a bárokban és szabadidős helyszíneken, ezért Chung 

Sye-kyun miniszterelnök új irányelvek kidolgozását sürgeti, amely egy 

bizonyos szintű társadalmi és gazdasági tevékenységet lehetővé tesz 

az emberek számára, de továbbra is előírja a távolságtartást a vírus 

terjedésének lassítása érdekében  

 Mindenki számára kötelező letölteni egy telefonos applikációt, 
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melyen keresztül egészségi állapotát tudják nyomon követni a 

járványügyi hatóságok. 

 A reptéren az utasokat kötelező teszt várja, melynek eredményét 

szintén egy erre kijelölt létesítményben kell megvárni, amely kizárólag 

negatív eredmény esetén hagyható el. 

 Vírusteszt az autóból, SMS a lakóknak, saját vizsgáló KIT 

 Kezdetben az orvos küldhette a betegeket vírustesztre, de az 

folyamatos fertőzésveszélyt jelentett a többi beteg, és az 

egészségügyi ellátás dolgozói számára, úgyhogy telefonos 

ügyfélszolgálatot hoztak létre, náthás tünetekkel őket kell hívni. 

 Ez még mindig üzemel, de közben úgynevezett „drive through” 

vírustesztelő állomásokat hoztak létre minden bokorban, aki 

szeretne tesztet, csak odagurul autóval, nem kell kiszállni, csak lehúzni 

az ablakot, a védőruhába öltözött szakemberek nyálmintát vesznek, 

majd az eredményt SMS-ben küldik. Ha pozitív a teszt, akkor 

befektetik a beteget, lekövetik az útvonalát, fertőtlenítenek, bezárják 

a helyeket, ahol a beteg a tünetei megjelenése előtt 14 nappal járt, 

erről SMS-t küldenek az adott település összes lakójának stb. 

 Folyamatosan emelték az elvégzett vírustesztek számát, jelenleg napi 

15 ezret végeznek el, ami példátlan az egész világon. Összesen már 

több, mint 200.000 tesztet végeztek el. Aztán kitalálták, hogy ne 

kelljen annyit várni az eredményre, kifejlesztettek egy saját teszt KIT-

et, történetesen ez lett a világon a leggyorsabb, és a legpontosabb. 

 A postán is lehet kapni szájmaszkot: születési év szerint 

 “A mi városunkban 8 beteg van, ma összefutottam a fertőtlenítőkkel, 

úgy néznek ki, mint a ghost busters, naponta többször lefújnak 

mindent. Koreában már ezelőtt tíz évvel sem igen használtak kulcsot, 

most aztán már egyáltalán nem, szerintem a fiatalok nem is igen 

tudják mi az. A lifthívókat és egyéb gombokat leragasztották vírusirtó 

fóliával, a liftekbe kézfertőtlenítőket tettek ki, mindenki KF 94, illetve 

KF 99 jelzésű maszkban jár. Itt is maszkhiány van, mert a gyártó 

gépsorok bizonyos alkatrészei Kínából jöttek, de most nem jönnek, és 

a belső filter gyártását végző cégek sem bírják a tempót, így megint 

gondolt egy okosat a kormány, és magához vonta a maszk 

forgalmazását. 

 Jelenleg három helyen lehet venni szájmaszkot: gyógyszertárban, 
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postán és egy élelmiszerlánc boltjaiban. Azt is úgy, hogy én például 

csütörtökön vehetek kettő darabot, mert 1969-ben születtem. A 

gyerek pedig hétfőn, mert ő meg 1996-ban. Minden nap más születési 

év vásárolhat. Ha ennek ellenére sem jut hozzá valaki, akkor 

szombaton, és vasárnap megveheti. Személyi igazolvány jogosít a 

vásárlásra, azt a társadalombiztosítási adatbázishoz kötötték hozzá, 

így nem lehet kijátszani a rendszert, és mindenki jut maszkhoz. Ezzel 

egyidejűleg online akciót kezdeményeztek a civilek, hogy aki fiatal, 

erős, egészséges, adja át a maszk vásárlás lehetőségét másoknak. 

 Házhoz járnak ki a nővérek és az orvosok 

 Körülbelül 1500 ember van otthon, betegen, önkéntes karanténban, 

gyenge tünetekkel. Hozzájuk naponta kétszer megy nővér, és 

valamivel ritkábban orvos, körülbelül 1000 ember fekszik szintén 

gyenge tünetekkel, elkülönítés, orvosi felügyelet mellett a kiürített 

állami továbbképző intézetekben, a többi beteg kórházban van, 

súlyos állapotban 170 ember, nagyon súlyos állapotban 20. Ők 

többnyire egyébként is betegek. Van köztük rákos beteg, cukorbeteg, 

és egy elmeosztály évtizedek óta ápolt lakói közül is jó néhány idős 

ember. 

 Az otthon gyógyulókról a családjuk gondoskodik, ha nincs, akkor a 

felügyelő orvos rendel ki segédápolót, aki ellátja étellel, miegyébbel. 

Akik intézetben, vagy kórházban fekszenek, azokról az adott 

intézmény gondoskodik. A karanténba került lakosságról a helyi 

önkormányzat. 

 A családos emberek családja természetesen kap vedőfelszerelést, 

hogy ők ne betegedjenek meg, a beteg pedig egy szobát használ, itt a 

lakások többségében két fürdőszoba van. Ha ez nem oldható meg, 

akkor befektetik valamilyen intézetbe vagy kórházba. 

 Havi 2000 eurónyi támogatást kap a családfő 

 Anyagi segítséget kap a beteg is, és mindenki más is, aki a járvány 

miatt nem tud dolgozni, az én gyerekem például két hete 

kényszerszabadságon van, mert a magániskolát, ahol tanárnő, 

bezárták, ahogy az ország összes iskoláját, óvodáját, bölcsődéjét is. 

Egy négytagú család keresője, ha kiesik a járvány miatt a munkából, 

körülbelül havi 2000 eurót kap az államtól. 3,2,1 tagú család 

esetében ez az összeg arányosan csökken. A kisvállalkozók helyzete 

jelenleg ebből a szempontból nem rendezett. Az anyagi segítséget 
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munkaviszonyhoz kötik, a maszkokat Korea maga gyártja, ez eddig is 

így volt, a teszt ingyenes, ahányszor csak akarja valaki, 

elvégeztetheti, ha bárki náthás, nem mehet orvoshoz, a rendelők, 

illetve kórházak előtt felállított sátrakban megvizsgálják, elvégzik a 

tesztet, ha nem koronavírusos, akkor is ott látják el, ezzel kikerülik, 

hogy a legyengült immunrendszerű betegek megfertőződjenek a 

kórházakban, rendelőkben, és az egészségügyi dolgozók nagyobbik 

fele sincs közvetlenül kitéve a fertőzésnek. 

 Védik az egészségügyi dolgozókat 

 Minden egyes ember jól felfogott érdeke, hogy ők egészségesek 

maradjanak. Rengeteg ajándékot kapnak országszerte. Mire reggel 

beérnek, a kórházak bejárata tele van étellel, itallal, tejjel, 

szendviccsel, joghurttal, mindennel, amiről az emberek azt gondolják, 

hogy könnyű elfogyasztani, higiénikusan be lehet csomagolni, 

egészséges, és erőt ad. Itt, most mindenki rendkívül fegyelmezett, 

nagyon sokat dolgozik, illetve segíti azokat, akik a járvány miatt még 

náluk is többet dolgoznak, illetve épp, hogy nem tudnak dolgozni 

miatta. 

 Az elmaradó rendezvények, baráti összejövetelek miatt sokan 

depressziósak lettek, ezért az állam pszichiátriai segítséget is ad. 

2020.04.16.  Dél Korea az első országok közé tartozik, amely parlamenti 

választásokat szervezett a világjárvány megjelenése óta. Az 

előírásoknak megfelelően jártak el, betartva a távolságot a szavazók 

közt. A dél-koreai Demokratikus Párt, Moon Jae-in elnök pártja döntő 

győzelmet aratott, a szavazók pedig támogatták a kormány válaszát a 

koronavírusjárványra. Moon elnök Demokratikus Pártja 300-ból 163 

helyet nyert az országgyűlésben.  

2020. 04. 15  A dél-koreaiak ma a közvélemény-kutatások felé indultak.  

 A szavazók maszkot és kesztyűt viseltek, és fertőtlenítőszert kellett 

használniuk, és távolságot tartaniuk egymástól, amikor az ország 300 

parlamenti képviselőjére szavaztak.  

 A választásokat középtávú népszavazásnak tekintik az ország 

elnökének, Moon Jae-innek és pártjának. A közelmúltban Moon 

koronavírusválasza növelte jóváhagyási értékelését.  

 Bár a szakértők figyelmeztették a választások megtartását a 

világjárvány idején, az alacsonyabb részvételi arányt eredményezhet, 
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a regisztrált szavazók 56,5% -a 3 órakor szavazott le. helyi idő szerint, 

ideértve az ország jogosult választópolgárainak rekordnegyedét is, 

akik korán szavaztak. 

2020. 04. 14  SEOUL, április 14. - A COVID-19 visszaesések száma Dél-Koreában az 
elmúlt napokban folyamatosan növekedett, és az egészségügyi 
hatóságokat ismét próbára tette a vírus elleni küzdelem, bár az 
ország új fertőzései lelassultak, jelentette a Yonhap hírügynökség . 
 

 Az egészségügyi hatóságok igyekeznek megtalálni az olyan esetek 
okát, amelyek esetleg új fertőzésforrást eredményezhetnek. 
 

 Az ilyen esetek nagy részét - összesen 83 - Daeguban és Észak-
Gyeongsang tartományban jelentették, mihelyt a vírus kitörése az 
epicentrumokban jelen volt a KCDC szerint. 

 
 

 A nyomozók azt vizsgálják, vajon a visszaesés oka a vírus 
újraaktiválása vagy a vírussal való újbóli fertőzés.  

 

 Jeong azt is mondta, hogy a KCDC szorosan együttműködik az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO) annak érdekében, hogy 
kivizsgálja azokat az eseteket, amikor az emberek pozitív eredményt 
mutatnak a kezelésből való mentesítés után. 

 

 A KCDC elmondta, hogy meg akarja határozni, hogy a COVID-19-ből 
gyógyuló betegek mentesek-e a betegségtől, és mennyi ideig tart 
fenn ilyen immunitás. 

 

 Eddig nem számoltak be arról, hogy azok, akik ismételten tesztelték-e 
a többi embert, megfertőzték-e azokat. 

 

 Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus valószínűleg 
újraaktiválódott ahelyett, mivel viszonylag rövid idő alatt ismét 
pozitív tesztek voltak, miután a karanténból felszabadultak. 

 

 Dél-Koreában a betegeknek 24 órán belül két teszttel negatívnak kell 
lenniük, mielőtt felszabadítják őket a karanténból, és teljes 
gyógyulásnak tekintik őket. 

 

 Az ország kedden 27 további COVID-19 esetről számolt be, az összes 
fertőzés 10 564-re nőtt. A sorozat második napját jelezte, hogy az új 
fertőzések 30 alá estek. Hétfőn az ország 25 új esetet jelentett. 

 

 Az ország február 29-én jelentette be az új koronavírus újbóli 
fertőzésének esetét. 
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2020. 04. 12  Dél-Korea 32 további koronavírus-esetről számolt be az elmúlt 24 
órában, ez az országban az új fertőzések folyamatos csökkenő 
tendenciája. 
 

 A Korea Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központja vasárnap 
nyilatkozatában kijelentette, hogy a további esetek az ország 
összesített adatait 10 512-re növelték. 
 

 Azt állítják, hogy 7 368-at gyógyítottak és engedtek el karanténból, és 
hogy 13 788-at tesztek alatt állnak annak meghatározása 
érdekében, hogy fertőződtek-e a vírussal. 
 

 A központ szerint Dél-Korea halálozása a koronavírusból háromszor 
214-re nőtt. 
 

 Dél-Korea ügyeinek száma a közelmúltban lassult, összehasonlítva 
március elejével, amikor minden nap több száz új esetet rögzített. 
De aggódnak a fertőzések folyamatos növekedése miatt, amely az 
onnan érkezőkhöz kapcsolódik 

2020. 04. 10  

 SEOUL (Xinhua): Dél-Korea további 27 esetről számolt be a Covid-19-
ből, szemben a 24 órával ezelőtti péntek (április 10.) helyi idő 
szerint, amely először 50 nap alatt esett alá 30-ra, ami növeli a 
fertőzések számát 10 450-ig. 
 

 Dél Korea külügyminisztériuma április 10-i tájékoztatása szerint 
felfüggesztik ideiglenesen az összes rövid időtávra kiállított 
ottartozkodási vizumot, amelyek április 5-ig voltak kiadva.  

2020. 04. 07   Dél-Korea több mint 307 000 tesztet hajtott végre a COVID-19 
vizsgálatára, amely a világon az egy főre eső szám. 
 

  Szigorúan ellenőrizték azokat, akikkel a fertőzött személyekkel 
kapcsolatba kerültek 

 

  Egy okostelefon alkalmazás rendelkezésre bocsátotta a térképeket a 
fertőzés elterjedését illetően,  a nyilvánosság számára - hogy segítse 
az embereket  

 

 Dél-Korea 50 átjáró átvilágító klinikát is felállított az utakon, ahol a 
polgárok autóval tartózkodva 10 perc alatt ingyenesen tesztelhetők. 
A teszt eredménye 24 órán elkészül 

          

 Más államokkal ellentétben a dél-koreai kormány el akarta kerülni a 
drakonikus intézkedéseket, például a városok teljes karanténját, és 
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más hatékony stratégiákra támaszkodott 

2020. 04. 01   Április elsejétől minden, az országba belépő embernek kötelezően 14 
napos házi karanténba kell vonulnia. 

 Azok, akik rendelkeznek bejelentett lakcímmel a Koreai 
Köztársaságban, a karantén idejét otthonukban tölthetik el. 

 A tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldi érkezőknek az állam 
jelöli ki a karantént, ám az ott-tartózkodás miatt felmerülő 
összegeket a beutazó saját zsebből kénytelen fedezni. Ennek díja 
1.400.000,-KRW. A díjat előre kell fizetni, az nem visszatéríthető. 

  A karantént megsértők pedig nem csak pénz-, de börtönbüntetésre 
is számíthatnak. 

 A drákói szigort viszont a másik oldalról az állam olyan szintű segítő 
intézkedései ellensúlyozzák, amire aligha van példa másutt. 

 Amikor új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizálnak, a kormány 
SMS-ben értesíti az azonosított betegeket. 

  Az államvezetés a fertőzöttek okostelefonja mozgási adatainak 
visszafejtésével értesül arról, hogy a beteg merre járt.  

 Az útvonal felrajzolása után az állam felkutatja azokat a személyeket, 
akik - szintén az okostelefon-adatok alapján - a fertőzött közelében 
voltak, és őket is értesíti arról, hogy kötelező házi karanténba 
vonulniuk, mert potenciális vírushordozók. (Ez az intézkedés, valljuk 
be, azért furán cseng az európai demokratikus hagyományokkal 
rendelkező országokban.) 

 Minden karanténban lévő emberhez külön pártfogót rendelnek, és 
egyedileg kezelik minden karanténlakó ügyét. 

 Az állam minden karanténlakónak küld egy tisztasági csomagot, 
melyben kézfertőtlenítő gél, fertőtlenítő spray, orvosi szemeteszsák 
és és egy otthonikarantén-útmutató füzet van.  

 Azok a karanténba kényszerült állampolgárok, akik nem kapnak a 
munkaadójuktól fizetett szabadságot, különleges segélyt 
igényelhetnek az államtól.  

 Minden karanténlakónak kötelező letölteni egy házikarantén-appot, 
és azon keresztül napi kétszer jelentést kell tenniük az egészségi 
állapotukról. 

 Az app riasztást küld a karanténlakónak, ha elhagyja a házi karantént 
(a videó erre nem tér ki, de ez nyilván csak úgy lehetséges, ha a 
karanténlakó telefonnal a zsebében lép ki a lakóhelyéről). 

 A kötelező karantén két hete alatt minden nap ételt és vizet 
tartalmazó csomagot visznek ki az illető lakásához (nincs egységes 
csomagtartalom, az az adott tartományi önkormányzat anyagi 
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lehetőségeitől függ). 

 Pszichológiai tanácsadást is indítottak - bár ez nem újdonság, eddig is 
mindenki számára hozzáférhető volt, nem kifejezetten a 
karanténlakók kedvéért kezdtek bele. 

 Magánvállalkozással együttműködve ingyenes műsorstreaminget 
biztosítanak a karanténosoknak. 

2020.03.31 Dél-Korea közölte, hogy átvált az online oktatásra több ezer olyan diák 
számára, akik otthon voltak a koronavírus járvány miatt. Az ország oktatási 
minisztériuma szerint a középiskolásoknak tartó online órák április 9-én 
kezdődnek. 

2020.03.30 Dél-Koreában hétfőre enyhén csökkenő tendenciát mutatott az újonnan 
diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, Szöulban és környékén egyre 
több csoportos fertőzésre bukkannak, és külföldről is egyre többen hurcolják 
be újra a betegséget. Az országban összesen 9661 fertőzésről tudnak, több 
mint 5200 ember azóta meggyógyult, és jelenleg nagyjából 4200-an szorulnak 
orvosi kezelésre. 
 
 Tizennyolc napja az új esetek száma minden nap száz körül mozog. Dél-
Koreában eddig 158-an haltak bele a Covid-19 betegségbe. Az egészségügyi 
hatóságok továbbra is „zéró toleranciával” lépnek fel azokkal szemben, akik 
megszegik a járvány terjedésének megállítása érdekében bevezetett 
korlátozó intézkedéseket, és jogi eljárást indítanak azok ellen, akik nem 
tartják be a kijárási tilalmat. Szerdától kötelezően kéthetes karanténba kell 
vonulnia a Dél-Koreába érkező külföldieknek, függetlenül attól, hogy milyen 
állampolgárságúak és honnan érkeznek. Azt, aki ennek a rendelkezésnek 
ellenszegül, a hatóságok azonnali hatállyal kitoloncolhatják az országból. 
 
 
Dél-Koreában 10 millió állampolgár kaphat vészhelyzeti pénzügyi segítséget, 
családonként 1 millió dél-koreai won (820 dollár) egyszeri juttatást – írja a 
Yonhap hírügynökség. 
Elvégzett tesztek száma 395194, Negatív tesztek száma 372002, folyamatban 
lévő tesztek száma 13531, 158 halott, meggyógyult 5228, igazolt fertőzőttek 
száma 9661. 

2020.03.25 A kormány országos szintű ingyenes nyilvános tesztelési programokat végez. 
Dél-Korea több mint 5200 tesztet végez millió lakosra számítva, míg az 
Egyesült Államok eddig 74 tesztet ajánlott millió lakos számára. 
 

2020.03.23 Daegu kormánya bejelenti, hogy mintegy 517 millió USD sürgősségi pénzügyi 
támogatást nyújt a város 1,03 millió háztartásának. Április 16-tól kezdve 
változatos összegű pénzügyi támogatást oszt ki az alacsony jövedelmű 
háztartások, a kisvállalkozások tulajdonosai és az önálló vállalkozók számára. 
 

2020.03.20 Karanténra köteleznek minden, Európából érkező embert Dél-Koreában 

2020.03.18 Dél-Koreában a főváros melletti Kjonggi tartományból 15 új esetet 
jelentettek, így a dél-koreai betegségellenőrzési és megelőzési központ 
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(KCDC) szerint Kjonggiban ezzel 277-re nőtt a fertőzöttek száma. Szöulból öt 
új esetről számoltak be, ezzel itt 270 regisztrált fertőzöttről tudnak. Az öt új 
fertőzött Európából, illetve az Egyesült Államokból érkezett. 
 

2020.03.17 Dél-Korea szigorítja a belépést az országba 

2020.03.04  Módosítják a fertőző betegségek ellenőrzéséről és megelőzéséről szóló 
törvényt (IDCPA, 2016. december 2).  
 
Az IDCPA rendkívüli eszközökkel ruházza fel a kormányt az erőforrások 
elosztására, valamint a különböző szereplők mozgósítására és ösztönzésére 
az egész társadalomban a fertőző betegségek terjedésének elleni küzdelem 
érdekében. Az IDCPA 70–4. pontjában foglaltak szerint kompenzációt fog 
kapni minden kórházba került vagy karanténban lévő személy. 

2020.03.03 A Kék Ház (a dél-koreai elnök végrehajtó hivatala és hivatalos rezidenciája) 
bejelentette, hogy "nem fontolja meg" az ellenzék sürgősségi rendeletét a 
betegek ágyainak védelmi intézkeseire vonatkozóan.  
 
Azt állította, hogy a Központi Katasztrófa- és Biztonsági Ellenőrzési Központ 
(CDSCHQ) bejelentett intézkedései, valamint a katonai létesítmények 
támogatása elegendőek az ágyak biztosításához a COVID-19-ben 
megerősített betegek számára. 

2020.02.29 Míg sok nyugati országban egyre nagyobb a fertőzések száma, Dél-Korea 
kitörési görbéje ellaposodott. A BBC-vel nemrégiben készített interjúban 
Kang Kyung-wha, Dél-Korea külügyminisztere bejelentette, hogy Dél-Korea 
„stabilizáló tendenciát” lát. 

2020.02.28 Már több mint kétezer a fertőzött Dél-Koreában 

2020.02.21 Dél-Korea fokozottabb intézkedéseket hozott az új halálos koronavírus 
terjedésének megakadályozására, mivel a megerősített fertőzések 
másodpercenként hirtelen növekedtek. 
Chung Sye-kyun miniszterelnök bejelentette, hogy ez most sürgősségi 
helyzet. 
 

2020.02.20 A tisztviselők szerint egy dél-koreai vallási csoport felelős több fertőzés miatt. 
 
A Jézus Shincheonji Egyházának, a Tanúság Tabernákulumának temploma 
(Shincheonji) tagjai között egy nőhöz kapcsolódnak a fertőzések. 
Daegu városában a szekta az új 53 esetből 30-hoz köthető, a tisztviselők 
példátlan válsághelyzetre figyelmeztettek. 
 
Dél-Korea megerősítette az első halálát a Covid-19 betegség miatt is. 
 

2020.02.08 Az összes pályázatot átvizsgálják annak ellenőrzésére, hogy az adott személy 
hűen tartózkodott-e a karanténban, és betartották-e a másokkal való 
kapcsolatfelvétel szabályait.  
 
Amennyiben igen és legalább 14 napig elszigetelten maradt  
, akkor  egy négy tagú családnak 1,23 millió támogatást (kb. 1000 USD) kell 
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biztosítani - jelentette be az Egészségügyi és Jóléti Minisztérium. 

 

Források: 

- www.mae.ro 
- https://www.bbc.com/news/world-asia-52304781 
- https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_South_Korea#April_

%E2%80%93_present_outbreak  
- https://hu.euronews.com/2020/04/25/szabadteri-vizsgak-del-koreaban-a-jarvany-

miatt 
- https://edition.cnn.com/2020/04/22/economy/south-korea-economy-

coronavirus/index.html 
- https://index.hu/belfold/2020/04/24/koronavirus_aprilis24/del-koreaban_majus_8-

an_folytatodik_a_jarvany_miatt_felbeszakadt_futballszezon/  
- https://pestihirlap.hu/2020/04/22/iranyelvekkel-lazitanak-a-karantenon-del-

koreaban/  
- https://nb1.hu/otp-bank-liga/koronavirus-cseh-orosz-es-del-koreai-tervek-a-

folytatasra  
- https://index.hu/kulfold/2020/05/06/del-

korea_a_normalis_eletre_emlekezteto_modon_nyitotta_ujra_kozossegi_eletet_es_
gazdasagat/  

- http://www.ma.hu/kulfold/345571/A_legnagyobb_szigorral_nyitottak_meg_az_iskol
akat_DelKoreaban__de_maris_egyre_tobb_a_fertozott  
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