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Észtország 

 

Covid-19 intézkedések és információk 

Frissítés dátuma: 2020 június 4. 

 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

1,890 69 1,663 87,456 

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Észtországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://tallinn.mae.ro/ 

o Telefon: +3727151610 

- 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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Dánia 

Covid-19 intézkedések és információk 

Frissítés dátuma: 2020 június 4. 

 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

11,771 580 10,552        657,999  

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Dániában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://copenhaga.mae.ro/ 

o Telefon: +45 27 35 55 37 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
https://copenhaga.mae.ro/
https://www.borbolycsaba.ro/
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Covid-jelentés- Észtország 

Dátum JELENTÉS 

Észtország  

2020.06.04.  Reinsalu az NB8, V4 találkozón: A keleti partnerség országainak uniós 

támogatásra van szükségük: Urmas Reinsalu (Isamaa) külügyminiszter 

szerdán részt vett az északi-balti együttműködési formátum (NB8) és a 

Visegrad-csoport (V4) külügyminisztereinek videobeszélgetésén, ahol 

nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a keleti partnerség országai támogatást 

igényelnek. az Európai Unió. 

https://news.err.ee/1097895/reinsalu-at-nb8-v4-meeting-eastern-partnership-
countries-need-eu-support  
 

2020.06.03.  Májusban kevesebb mint 10 500 utas használta a Tallinn repülőterét: 
májusban 10523 utas haladt át a Tallinn repülőtéren - ez 2019 májusában az 
összes utas 3,5% át teszi ki. De az indulások és az utasok száma lassan 
növekszik. Az előző hónaphoz képest nőtt az indulások száma és az utasok 
száma. 
 

 https://news.err.ee/1097627/fewer-than-10-500-passengers-used-tallinn-
airport-in-may  

2020.06.02.  Észtország és Litvánia másként kezelné a járvány második hullámát: Másként 
kezelné a koronavírus-járvány esetleges második hullámát Litvánia és 
Észtország. Nem rendelnének el országos karantént, és a gazdaságot se 
állítanák le teljes egészében. Erről a két ország miniszterelnöke, Saulius 
Skvernelis litván és Jüri Ratas észt kormányfő heti rádióinterjúikban 
beszéltek. Mindkét politikus célzott intézkedéseket alkalmazna a helyi 
járványgócok felszámolására. „Sok ország kicsit másként fog viselkedni, mivel 
Európa-szerte, de globálisan is fájdalmas leckéket kaptunk, miközben 
próbáltunk úrrá lenni a világjárványon” - jelentette ki a litván miniszterelnök. 

https://hu.euronews.com/2020/05/29/esztorszag-es-litvania-maskent-kezelne-a-
jarvany-masodik-hullamat  

2020.05.29.  Tartu városi kormány 3,1 millió euró kiegészítő költségvetést nyújt be a 

városi tanácsnak: Tartu város önkormányzata 3,1 millió euró összegű 

kiegészítő költségvetési tervezetet nyújtott be a városi tanácsnak, amely a 

2020-ra 2019 decemberében jóváhagyott eredeti 208 millió eurós 

költségvetés 1,5 százalékát képviseli. 

https://news.err.ee/1096206/tartu-city-government-submits-3-1-million-extra-
budget-to-city-council  

2020.05.28.  Az EU közös alapjának ellenzéki vezetői: Támogatóak, de óvatosak is 

ugyanakkor: Noha az ellenzéki reformpárt nem fogalmazott meg véleményt 

az Európai Unió 750 milliárd eurós koronavírus-helyreállítási közös alapjáról, 

https://news.err.ee/1097895/reinsalu-at-nb8-v4-meeting-eastern-partnership-countries-need-eu-support
https://news.err.ee/1097895/reinsalu-at-nb8-v4-meeting-eastern-partnership-countries-need-eu-support
https://news.err.ee/1097627/fewer-than-10-500-passengers-used-tallinn-airport-in-may
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Kaja Kallas vezető szerint kockázatokat lát benne. Indrek Saar, a másik 

ellenzéki párt, a szociáldemokraták (SDE) vezetője szerint Észtországnak 

sokat lehet nyerni belőle. 

https://news.err.ee/1095402/opposition-leaders-on-eu-common-fund-supportive-

but-cautious  

2020.05.27.  Az Eurolines júniusban indítja újra a személyszállító buszjáratokat: Az 
Eurolines nemzetközi buszvállalat a jövő hónapban újraindítja a 
személyszállítást a balti államokba, ideértve a tallinni és onnan induló 
útvonalakat is, mondta a társaság képviselője. A társaság első indulásait a 
Riga-Kaunas útvonalon június 5-re tervezik, Rigából indulnak Tallinnba, 
Vilniusba, Varsóba és Gdanskba június 15-én. 
 

https://news.err.ee/1094866/eurolines-to-relaunch-passenger-bus-service-in-
baltics-in-june  
 

2020.05.26.  Az Egészségügyi Tanács megvitatja a tervezett kezelés körüli szabályok 

enyhítését: A koronavírus (COVID-19) terjedésének megakadályozása 

érdekében az egészségügyi intézményekben tervezett gyógykezelés körül a 

biztonsági intézkedéseket szabályozó szabályok enyhítéséről tárgyalnak - 

mondta Martin Kadai, az Egészségügyi Hivatal sürgősségi osztályának 

vezetője kedden. 

https://news.err.ee/1094399/health-board-discussing-relaxation-of-rules-around-

planned-treatment  

 A harmadik országokból érkező hallgatók észt belépését akadályozhatják 

ősszel: A COVID-19 koronavírus újbóli megjelenése miatt a harmadik 

országokból származó hallgatók nem képesek jövő években tanulni 

Észtországban, még akkor sem, ha rendelkeznek a szükséges vízummal vagy 

tartózkodási engedéllyel. A Belügyminisztérium azt állítja, hogy egy 

törvényjavaslatot készít, amely többek között korlátozni fogja a tartózkodási 

engedélyek kiadását a harmadik országbeli hallgatók házastársainak és 

családjainak. Észtországban számos felsőoktatási intézményben nagyszámú 

külföldi hallgató van, ideértve a harmadik országokból származó hallgatókat 

is - néhány kurzuson, amelyek a hallgatói testület körülbelül felét teszik ki. 

https://news.err.ee/1094317/third-country-students-may-be-barred-entry-to-

estonia-come-autumn  

2020.05.25.  A héten kilenc célállomásra indít járatokat a Tallinn: A héttől kezdve kilenc 

célállomásra és hét európai országba indíthatók járatok a Tallinn Lennart 

Meri repülőtérről. A múlt héten bekövetkezett változások a következők: 

https://news.err.ee/1095402/opposition-leaders-on-eu-common-fund-supportive-but-cautious
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Koppenhága, Oslo és Vilnius rendeltetési helyként történő felvétele, 

valamint Minszk ideiglenes eltávolítása. Múlt pénteken az egyetlen elérhető 

úticél két belföldi útvonal volt, Hiiumaa és Saaremaa között. 

https://news.err.ee/1094089/flights-to-nine-destinations-available-from-tallinn-

airport-this-week  

 

2020.05.22.   Neivelt: A válság új lehetőségeket kínál az embereknek: A koronavírus 
világjárvány okozta válság nehéz idő volt, ám az embereknek is sok új 
lehetősége van, mondta Indrek Neivelt üzletember, és hozzátette, hogy a 
támogatás helyett az államnak egyszerűsítenie kell a kölcsönök nyújtását, és 
azt, hogy egyes vállalkozásoknak túl nagylelkűen adott támogatást. 

 

 A kormány meghatározza a koronavírus korlátozások enyhítésének 

következő lépéseit: Az észt kormány csütörtöki ülésén döntött a következő 

lépésről a különféle korlátozások enyhítése érdekében, számos változás 

várhatóan június 1-jén lép hatályba. 

https://news.err.ee/1093271/government-specifies-next-steps-in-relaxing-

coronavirus-restrictions  

https://news.err.ee/1093289/neivelt-crisis-offering-people-new-opportunities  
 

2020.05.21  A reform párt a kormány munkáját, az egyéni védőeszközök állapotát 
vizsgálja: A Reform Párt elnöke levelet írt a koalíciós kormánynak, amelyben 
sürgősen véleményt kért az ellenzéki pártja által javasolt külföldi munkaügyi 
törvényről.Kallas arra kérte a koalíciót, hogy sürgősen tegye egyértelművé 
álláspontját a törvényjavaslattal kapcsolatban, amely segíthetne enyhíteni a 
munkaügyi válságot. 

 
https://news.err.ee/1092462/reform-probes-government-on-labor-state-of-ppe  

2020.05.20.  A szülők nem vehetnek részt a júliusi érettségi ünnepségen Tallinnban: 

Vadim Belobrovtsev tallinn alpolgármester elmondta, hogy az iskolai és 

óvodai záróünnepségeket június végén lehet megtartani, de a szülők nem 

vehetnek részt. 

https://news.err.ee/1092162/parents-not-allowed-to-attend-june-graduation-

ceremonies-in-tallinn  

 Észt járványtani professzor a koronavírus trendjéről és a korlátozások 

megszüntetéséről: Az anyák napja és a bevásárlóközpontok megnyitása nem 

növelte a koronavírus-esetek számát. Azon országok tapasztalatai is 

bátorítóak voltak, amelyek korábban nyitották meg határaikat Észtország 
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előtt. 

https://news.err.ee/1092136/virology-professor-on-coronavirus-trend-and-relaxing-

restrictions  

2020.05.19  A regisztrált munkanélküliségi ráta 50 000: A regisztrált munkanélküliség 
meghaladta az 50 000-et a múlt hét végén, ugyanazon a napon, amikor a 
kormány koronavírus vészhelyzete lejárt. Május 17-én, vasárnap a 
munkanélküli biztosítási alap szerint 50137 munkanélküli volt regisztrálva, 
tehát a teljes regisztrált munkanélküliségi ráta 7,7 százalék volt. 
 

https://news.err.ee/1091186/registered-unemployment-tops-50-000  

2020.05.18  Megnyitják egymással közös határaikat a Balti államok: határnyitással 
Litvániában, Lettországban és Észtországban elsők között indulhat újra a 
nemzetközi közlekedés. Ez nem meglepő, hiszen a 3 országban összevéve alig 
több mint 4000 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. - Ez egy nagy lépés. 
Azt jelenti, hogy a balti államok megbíznak egymásban. A mutatóink szinte 
egyformák - mondta Juri Ratas, észt miniszterelnök. A 3 ország 30 éve 
egyszerre lépett ki a Szovjetunióból és azóta is szorosan együttműködik. 
Közösen döntöttek a határok lezárásáról és elsőkként korlátozták a szabad 
mozgást. Ennek meg is lett az eredménye. Már jó ideje 10 alatt tudják 
tartani a napi új esetek számát. 

 

 Miniszterelnök: Észtországnak készen kell állnia a koronavírus második 

hullámára: Az észt vészhelyzet május 18-án fejeződött be, mivel a SARS-CoV-

2 vírust hanyatlónak vélte mind a kormányzati COVID-19 tudományos 

tanács, mind az Észt Egészségügyi Testület által, akiknek a sürgősségi helyzet 

azonban még folytatódik mondta Jüri Ratas miniszterelnök (központ) hétfőn. 

 Egészségügyi Igazgatóság vezetője: számunkra a sürgősségi helyzet legalább 

júniusig folytatódik: Míg a vészhelyzet vasárnap este Észtországban lejárt, az 

Egészségügyi Testület számára ez a gyakorlatban nem különbözik a 

műveletektől, amelyek már március közepén megkezdődtek, mondta az 

igazgatóság vezetője, Merike Jürilo. 

https://news.err.ee/1091057/health-board-chief-for-us-emergency-continues-at-

least-to-june  

https://hu.euronews.com/2020/05/15/megnyitjak-egymassal-kozos-hataraikat-a-

balti-allamok 

 

https://news.err.ee/1091068/prime-minister-estonia-must-be-ready-for-

coronavirus-second-wave  
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2020.05.15  A kormány közzéteszi a korlátozások enyhítésének ütemtervét: Május 18-tól 
hétfőtől megnyílnak az uszodák, tornatermek és sportcsarnokok. 
Sportversenyeket lehet tartani, és a börtönök befogadására vonatkozó 
korlátozások megszűntek,  számos más koronavírus-korlátozás 
megszüntetésével együtt, amelyeket a kormány összefoglalott. 

 

 Az elnök nyilatkozatot tesz: Kersti Kaljulaid elnök aláírta az ellentmondásos 

sürgősségi törvényt, amely a hétfőn hatályba lépő helyzet kezelését írja le és 

véget vet a március 12-én a kormány által kinevezett vészhelyzetnek. Az 

elnök mindazonáltal a törvényt kritizálta is a rossz események példájaként, a 

jogalkotást mind tartalmában, mind formájában, miután siettek a még 

folyamatban lévő vészhelyzet és annak következményeinek teljes elemzése 

nélkül megalkotni. 

https://news.err.ee/1090411/president-issues-statement-expressing-controversial-

emergency-law-fears  

 

https://news.err.ee/1090395/government-publishes-schedule-for-relaxing-
restrictions  
 

2020.05.14  Tallinna polgármestere: Egy nagyváros nagyobb óvatosságot igényel a 
korlátozások megszüntetésében: A tallini hatóságoknak a főváros utcáit a 
szokásosnál tisztábban kell tartaniuk a szokásosnál, mondja Mihhail Kõlvart 
polgármester, több forrást kell különíteni a feladatra. Az indok az, hogy 
valószínűleg több lakos tartózkodik a városban nyár folyamán, mint 
általában. Kõlvart arra is rámutatott, hogy a járvány és a korlátozások 
folyamatos megszüntetése nyomán a városi kormány szigorúbb 
megközelítést alkalmaz az országoshoz képest. 

 

 Az Észtországban dolgozó finn állampolgároknak nem kell karanténba 
kerülniük a határ átlépése után: A kormány egy szerdán tartott online ülésén 
megállapodott abban, hogy a Finnországban élő vagy Finnországban élő 
tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek átléphetik az észt határot, és 
kihagyhatják a karantént. 
 
 

 A finn vagy finn lakóhellyel rendelkező személy munka- és tanulmányi célból, 
vagy családi okokból, de nem idegenforgalmi célból jöhet Észtországba. A 
változás nem érinti az észt állampolgárok és lakosok mozgását 

https://news.err.ee/1089368/finns-working-in-estonia-will-not-have-to-quarantine-
after-crossing-border  
 

https://news.err.ee/1090411/president-issues-statement-expressing-controversial-emergency-law-fears
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https://news.err.ee/1089440/tallinn-mayor-big-city-means-more-caution-required-
in-restrictions-lifting  
 

2020.05.13  Észtország szerint a márciusi adóbevételek 19,9% -kal csökkennek: Az észt 

állami adóbevétel márciusban 19,9% -kal esett vissza az egy évvel ezelőttihez 

képest, a gazdaság leállása miatt - mondta a pénzügyminisztérium kedden 

közzétett nyilatkozatában. Március végére az államháztartás nominális 

hiánya 438 millió euróra, vagyis a GDP 1,7% -ára nőtt, főként az 

adóbevételek csökkenése miatt, és a hiány év végére a 10,1% -ot állította be. 

Észtország államadóssága 2019 végén a GDP 7,4% -át tette ki. A 

pénzügyminisztérium arra számít, hogy a GDP akár 8% -kal is csökkenhet 

ebben az évben. 

 

 A külügyminiszter a COVID-19 kilépési stratégiáiról beszél az északi, balti 

vezetőkkel: Urmas Reinsalu (Isamaa) külügyminiszter videokonferenciát 

tartott Lettország és Litvánia vezetõivel, valamint az északi országokkal, 

amelyek mindegyike a Nordic-Baltic 8 (NB8) csoportba tartozik. A nyolc 

ország összehasonlította a koronavírus kilépési stratégiáival kapcsolatos 

jegyzeteket. 

https://news.err.ee/1089102/foreign-minister-talks-covid-19-exit-strategies-with-

nordic-baltic-leaders  

 

https://www.reuters.com/article/estonia-taxation/estonia-says-march-tax-incomes-

drop-19-9-idUSL8N2CU4B6 

 
 

2020.05.12  A következő néhány hónapban valószínűtlen az autóutazás Európán 

keresztül: Az elkövetkezendő néhány hónapban valószínűleg nem lehet 

autóval Európán átutazni, mivel nem világos, hogy mely országok nyitják meg 

a határaikat a közeljövőben - mondta a külügyminisztérium európai ügyekért 

felelős államtitkára, Märt Volmer hétfőn. A múlt héten a balti államok 

kormányfői bejelentették, hogy a három ország május 15-én nyitja meg 

határait a lakosok szabad mozgására. 

https://news.err.ee/1088496/traveling-through-europe-by-car-is-unlikely-during-

the-next-few-months  

2020.05.11  A tallini repülőtér 10 „fontos” célállomásokra próbálja visszaállítani 

útvonalait: A Tallinn Aiport kereskedelmi igazgatója hétfőn elmondta, hogy a 

https://news.err.ee/1089440/tallinn-mayor-big-city-means-more-caution-required-in-restrictions-lifting
https://news.err.ee/1089440/tallinn-mayor-big-city-means-more-caution-required-in-restrictions-lifting
https://news.err.ee/1089102/foreign-minister-talks-covid-19-exit-strategies-with-nordic-baltic-leaders
https://news.err.ee/1089102/foreign-minister-talks-covid-19-exit-strategies-with-nordic-baltic-leaders
https://news.err.ee/1088496/traveling-through-europe-by-car-is-unlikely-during-the-next-few-months
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repülőtér célja, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsa a 10 "fontos" 

célállomást. Eero Pärgmäe, a Tallinn repülőtér kereskedelmi igazgatója 

elmondta, hogy Észtország tíz legfontosabb úticélja Helsinki, Riga, Frankfurt, 

Stockholm, London, Varsó, Oslo, Moszkva, Koppenhága és Berlin. 

 A múlt héten több mint 2000 munkanélküli regisztrált: A múlt héten 

összesen 2 052 munkanélküli személy regisztrált - jelentette ki hétfőn az 

Észt Munkanélküli-biztosítási Alap. A munkanélküliség körülbelül 35 

százalékkal nőtt a vészhelyzet kezdete óta. 

 A bevásárlóközpontok május 11-én, hétfőn kerülnek újra megnyitásra, bár 

néhány korlátozással továbbra is érvényben vannak. A bevásárlóközpontokat 

március 27. óta bezárták a kormány koronavírus-vészhelyzeti 

intézkedéseinek részeként, bár a szupermarketek, gyógyszertárak, 

mobiltelefon-áruházak, banki irodák és néhány más, a 

bevásárlóközpontokon belül működő szolgáltató, nyitva maradtak. 

https://news.err.ee/1088271/gallery-shopping-malls-allowed-to-fully-reopen-

starting-monday  

https://news.err.ee/1088444/tallinn-airport-trying-to-restore-10-routes-to-

important-destinations  

https://news.err.ee/1088350/more-than-2-000-people-registered-as-unemployed-

last-week  

 

 

2020.05.08  Kadai: Jelenleg nincs értelme újból megnyitni az iskolákat: Mivel a tanév 
vége egybeesett a fertőző betegség visszaesésével, jelenleg nincs értelme az 
iskolák teljes megnyitásáról beszélni - mondta Martin Kadai, az Egészségügyi 
Hivatal sürgősségi osztályának vezetője pénteken.  

 

 A Kereskedelmi Kamara elnöke: Az államnak a vállalkozóknak adott jelzései 

túl optimisták: Az államnak nem szabad túl optimista jeleket küldenie a 

vállalkozóknak, jelezve, hogy mindenkit támogatni tudnak, mivel ez oda 

vezethet, hogy a vállalkozók várakozási helyzetbe kerülnek - mondta az Észt 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Toomas Luman építési vállalkozó.  

 A Transaviabaltika újból megnyitja szombaton a Tallinn-Saaremaa, Hiiumaa 

járatokat: A litván tulajdonban lévő Transaviabaltika légitársaság, amely 

járatokat indít Tallinn és Észtország két legnagyobb szigete, Saaremaa és 

Hiiumaa között, szombattól, azaz a pénteki általános utazási korlátozásainak 

https://news.err.ee/1088271/gallery-shopping-malls-allowed-to-fully-reopen-starting-monday
https://news.err.ee/1088271/gallery-shopping-malls-allowed-to-fully-reopen-starting-monday
https://news.err.ee/1088444/tallinn-airport-trying-to-restore-10-routes-to-important-destinations
https://news.err.ee/1088444/tallinn-airport-trying-to-restore-10-routes-to-important-destinations
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megszüntetését követően. 

https://news.err.ee/1087485/transaviabaltika-reopens-tallinn-saaremaa-hiiumaa-

flights-from-saturday  

 

https://news.err.ee/1087619/kadai-no-point-in-reopening-schools-at-the-moment 

https://news.err.ee/1087546/chamber-of-commerce-chair-state-s-signals-to-

entrepreneurs-too-optimistic 

 

 

2020.05.07.  Higéniai szabályok, ameyek csökkentik a fertőző betegségek terjedését 
Észtországban: a koronavírus terjedésének megállításához ösztönözött 
gyakori kézmosás elősegítette az egyéb fertőző betegségek terjedésének 
csökkentését Észtországban idén tavasszal. 
 

 Irina Dontšenko, az Egészségügyi Hivatal fertőző betegségek megfigyelésével 
és járványok ellenőrzésével foglalkozó osztályának tanácsadója szerint a 
gyomor-bélrendszeri és más fertőző betegségek terjedését befolyásolják az 
oltási arányok, a higiéniai szokások, valamint az emberek társadalmi 
interakciójának gyakorisága. Az előző év azonos időszakához képest a fertőző 
betegségek terjedése ebben az évben alacsonyabb volt. Ugyanakkor 
megnőtt a pertussis, szamárköhögés és Lyme-kór esetek száma. 

 

 A központi bank korábbi vezetője szerint a koronavírus okozta válság sokat 
nem fog változni: A koronavírus pandémiából származó visszaesés a korábbi 
globális pandémiákhoz és katasztrófákhoz képest meglehetősen szerény - 
mondta Ardo Hansson, az Észt Bank volt vezetõje. Hansson elmondta, hogy 
noha a válság rövid távon súlyos gazdasági következményekkel jár, 
különösen az üzleti vállalkozásokra és a munkavállalókra, ez helyreállítható. 

 

 Statisztika: Az idegenforgalom és a turisztikai tevékenységek Észtországban 

márciusban több mint 60 százalékkal esett vissza: Márciusban az 

észtországban tartózkodó turisták száma 62 százalékkal csökkent a 

koronavírusjárvány és a vészhelyzet következtében a tavalyi évhez képest. A 

vendéglátóhelyek éjszakáinak száma márciusban 177 000 volt. 

https://news.err.ee/1086671/statistics-tourism-stays-in-estonia-fall-by-over-60-

percent-in-march  
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https://news.err.ee/1086685/improved-hygiene-reducing-spread-of-infectious-
diseases-in-estonia 
 
https://news.err.ee/1086679/former-central-bank-chief-coronavirus-crisis-will-not-
change-much  
 
 

2020.05.06.  A szabadtéri játszótereket és sportlétesítményeket május 11-én, hétfőtől 

újból megnyitják - jelentette be a város polgármestere, Mihhail Kõlvart 

szerdán reggel. A múzeumokat és a város állatkertjét, valamint a  nyilvános 

strandokat is megnyitják június 1-jétől. Kõlvart elmondta, hogy a városban 

330 játszótér és 55 szabadtéri edzőterület található, azonban nem 

mindegyiket lehet egyszerre megnyitni. 

 A tallinni kávézók kihívásokkal néznek szembe a vészhelyzetben: A vírus 

terjedésének kockázata miatt a kávézók fertőtlenítésére vonatkozó 

követelmények szigorúak. Az összes kávézó vezetõje megerõsítette, hogy 

betartja a szabályokat, az észt kávézókban is általában magas színvonalúak. 

Az összes helyiség fertőtlenítőszert tett elérhetővé az ügyfelek számára. 

 Az egyetemeknek alkalmazkodniuk kell a nemzetközi hallgatók 

befogadásához: A jelenlegi helyzet miatt az észt egyetemeknek enyhítéseket 

kellett tenniük a nemzetközi hallgatók felvételére vonatkozóan. Az Észt 

Zene- és Színházi Akadémia számára a nemzetközi hallgatók felvételi 

periódusa még a közeljövőben lesz. Míg a nemzetközi hallgatók általában 

Tallinnba utaznak vizsgára, és a vizsgabizottság néha Szöulba utazik, ezeket 

az utakat ebben az évben megszakítják, és a nemzetközi hallgatók többségét 

videón keresztül fogják vizsgáztatni, mondta Margus Pärtlas, az akadémiai és 

kutatási prorektor.  

https://news.err.ee/1086258/universities-having-to-adjust-in-order-to-accept-

international-students  

https://news.err.ee/1085850/feature-tallinn-cafes-face-challenging-times-during-

emergency-situation  

https://news.err.ee/1086295/mayor-tallinn-playgrounds-outdoor-sports-facilities-

to-open-next-week  

 

 

2020.05.05  Finnország május 14-től nyitja meg az észt munkavállalók számára a 
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határokat: a Finnországban dolgozó észt állampolgárok ismét ingázhatnak a 

két ország között, miután a koronavírus világjárvány miatt több hetet zárt 

határokkal küzdenek. A finn kormány továbbra is előírja a 14 napra eső 

önellátást, azonban önkéntes alapon írja elő, és lehetővé teszi a dolgozók 

számára, hogy Finnországban tartózkodási helyük és munkahelyük között 

utazzanak. 

 A kormány hétfőn jóváhagyta az oktatási és kutatási miniszter javaslatát, 

amely a középiskolai záróvizsgákat inkább opcionálissá, mintsem kötelezővé 

teszi, és lehetővé teszi a középiskola elvégzését az említett vizsgák 

megtartása nélkül. Idén nem kerül sor általános iskolai vizsgára. 

 Pénzügyminiszter: A Kredex ezen a héten kezdi megtenni a kifizetéseket: 

Martin Helme pénzügyminiszter (EKRE) szerint a Kredex kölcsönök 

folyósítását legkésőbb ezen hétvégén kell megkezdeni. A minister hétfőn a 

Riigikogu költségvetési választóbizottságának ülésén kijelentette, hogy 

probléma adódott a Kredex és az Enterprise Estonia (EAS) intézkedéseinek 

folyósításában, de hozzátette, hogy szerinte nem rosszabb, mint amit 

becsültek. 

https://news.err.ee/1085500/finance-minister-kredex-to-start-making-payouts-this-

week  

https://news.err.ee/1085690/finland-to-open-borders-to-estonian-workers-from-

may-14  

https://news.err.ee/1085570/education-minister-state-examinations-voluntary-

this-academic-year 

 

 

2020.05.04  Az elnök aggodalmak ellenére kihirdeti a második klaszter törvényt: Kersti 
Kaljulaid elnök kihirdeti a kisegítő rendőrségi törvény és egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényt, amely 35 különféle jogszabályt módosít a 
koronavírus (COVID-19) megállításának jobb megszervezése érdekében.  

 Kaljulaid szerint a koronavírus-krízis hatásának enyhítésével nem függ össze 
a törvények újonnani összekapcsolása, a válságkezelési intézkedésekkel 
értékes időt lehet veszíteni az időhöz kötött intézkedések végrehajtásában. 

 

 Kedden újra indulnak járatok Helsinkibe: A Tallinn és Helsinki közötti járatok 
heti kétszer indulnak újra május 5-től - erősítette meg a Finnair. Szombaton 
naponta csak egy járat lesz. A járatokat vészhelyzet miatt még március elején 
felfüggesztették. 
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 A kulturális miniszter támogatja, hogy a múzeumok újból megnyissák 
kapuikat jövő héten: A múzeumokat és a kiállításokat ugyanakkor kell újra 
megnyitni, mint a bevásárlóközpontokat, remélhetőleg a jövő hét elejétől 
lesznek nyitva - mondta Tõnis Lukas (Isamaa) kulturális miniszter hétfőn. 

 Lukas hozzátette, hogy javaslatában nem szerepel a múzeumi látogatók 
maszk viselésére vonatkozó követelménye, de a múzeum kísérőinek 
hozzáférést kell biztosítani az egyéni védőeszközökhöz. Ez azt jelenti, hogy 
speciális védőeszközök beszerelhetők a pénztárakba, és az alkalmazottak 
maszkot viselhetnek. 
 

https://news.err.ee/1085403/culture-minister-wants-museums-to-reopen-next-
week  
 
https://news.err.ee/1085316/president-proclaims-second-cluster-law-despite-
concerns 
 
https://news.err.ee/1085399/flights-to-helsinki-will-restart-on-tuesday 
 
 

2020.04.30  A kormány reméli, hogy jövő héten meghozza a Tallink hitelnyújtási döntést: 
Jüri Ratas miniszterelnök és Martin Helme pénzügyminiszter megerősítette a 
kormány reményét, hogy a jövő héten csütörtökön dönt a 150 millió eurós 
kölcsön nyújtásáról a Tallink számára. Helme (EKRE) a csütörtöki kormány 
sajtótájékoztatón mondta, hogy még nem született döntés. 

 

 Egészségügyi Testület szerint a 10 évesnél fiatalabb gyermekek számára el 
lehet indítani a válságintézkedések enyhítését: A válságintézkedések 
enyhítésére elsősorban a 10 éven aluli gyermekek körében kerülhet sor, ahol 
a koronavírus terjedése a legalacsonyabb volt - jelentette be az 
Egészségbizottság csütörtökön. 

 

 Mari-Anne Härma, az Egészségügyi Hivatal Fertőző Betegségek Felügyeleti és 
Epidemiás Ellenőrzési Osztályának vezetője csütörtökön egy 
sajtótájékoztatón mondta, hogy a gyermekek fertőzöttségi szintje nagyon 
alacsony, akárcsak a terhes nők esetében. A gyermekek tünetei gyengébbek, 
és gyorsabban gyógyulnak, mint a felnőttek. 

 

 A betegség csúcsa április elején volt: Härma szerint az Egészségügyi Hivatal 
Fertőzés Felügyeleti Osztálya figyelemmel kíséri a hosszú távú tendenciákat, 
és az egyes esetek kevésbé fontosak. Jelenleg kevesebb esetet 
diagnosztizáltak, mint néhány hete, amelyek csökkenő tendenciát mutatnak. 
Április első néhány napján 148 embert diagnosztizáltak, ám ezzel szemben az 
elmúlt 14 napban összesen 276 új esetet adtak hozzá. 

https://news.err.ee/1084076/health-board-relaxation-measures-could-be-started-
for-children-under-10  
 
https://news.err.ee/1084120/government-hopes-to-make-tallink-s-loan-decision-

https://news.err.ee/1085403/culture-minister-wants-museums-to-reopen-next-week
https://news.err.ee/1085403/culture-minister-wants-museums-to-reopen-next-week
https://news.err.ee/1085316/president-proclaims-second-cluster-law-despite-concerns
https://news.err.ee/1085316/president-proclaims-second-cluster-law-despite-concerns
https://news.err.ee/1085399/flights-to-helsinki-will-restart-on-tuesday
https://news.err.ee/1084076/health-board-relaxation-measures-could-be-started-for-children-under-10
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next-week 
 
 

2020.04.29  Reinsalu: Észtország óvatos a határok megnyitásával: a bizalom és az 
óvintézkedések fontosak az országhatárok újbóli megnyitásakor. A balti 
külügyminiszterek és egy másik észt-finn munkacsoport között 
videokonferenciára kerül sor szerdán, hogy megvitassák a 
mozgáskorlátozások esetleges megszüntetését. 
 

 Reinsalu szerint az Észtország és Finnország közötti ingázás folytatása 
lényegében a finn állam döntéshozatali szintjén áll. Észtország további 
adatokat szolgáltatott és nyújt be a vírus elterjedését illetően - Reinsalu 
szerint más országok is ezt teszik annak érdekében, hogy nemzeti kilépési 
stratégiákat dolgozzanak ki. 

 

 A nagyobb események szervezői, konkrét megoldásokat kérnek a 

kormánytól: A kormány hétfőn kijelentette, hogy augusztus végéig nem kerül 

sor jelentős eseményre. A Viljandi Folk Festival szervezői számára a 

bejelentés továbbra is homályos, konkrét információkat várnak a 

kormánytól.  Arkadi Popov, a sürgősségi helyzet vezérigazgatója elmondta, 

hogy a tömeges események rendezése továbbra sem lehetséges.  

 

 

 Az önkormányzatok nem használhatják fel a koronavírus-támogatást a 

költségvetési hiányok fedezésére: Az észt helyi önkormányzatok azt állítják, 

hogy reménykednek abban, hogy 2020-ban képesek lesznek végrehajtani az 

összes tervezett beruházást, és a kiegészítő költségvetésből származó 

támogatással. Nem világos azonban, hogy a költségvetési pénzt mennyiben 

lehet felhasználni új beruházásokra, és sok helyi önkormányzat negatív 

kiegészítő költségvetést készít. Április közepén a koronavírus járványra 

elfogadott kiegészítő költségvetés az önkormányzatok számára 130 millió 

eurót ígér. Ebből 30 millió EUR-t különítenek el a helyi utakra, 30 millió EUR-

t a bevételbázis csökkentésére és a válság által felmerült megnövekedett 

költségekre, valamint 70 millió EUR-t az új beruházásokra. 

https://news.err.ee/1083447/local-governments-may-not-be-able-to-use-

coronavirus-aid-for-budget-holes  

https://news.err.ee/1083529/reinsalu-estonia-is-cautious-about-opening-its-
borders  
 

https://news.err.ee/1084120/government-hopes-to-make-tallink-s-loan-decision-next-week
https://news.err.ee/1083447/local-governments-may-not-be-able-to-use-coronavirus-aid-for-budget-holes
https://news.err.ee/1083447/local-governments-may-not-be-able-to-use-coronavirus-aid-for-budget-holes
https://news.err.ee/1083529/reinsalu-estonia-is-cautious-about-opening-its-borders
https://news.err.ee/1083529/reinsalu-estonia-is-cautious-about-opening-its-borders
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https://news.err.ee/1083513/organizers-of-major-events-asking-government-for-

specific-conditions  

 
 

2020.04.28  Szakképző iskolák újraindulnak 10 tanulóból álló csoportokkal: Az észt 

szakképző iskolákban a gyakorlati képzés május 15-től kezdve folytatódik, 

legfeljebb tíz tanulóból álló csoportokban - mondta Mailis Reps, az oktatási 

és kutatási miniszter (Központ) kedden. 

 

 Az egyházak enyhíteni akarják a koronavírus korlátozásokat: Andres Põder 

érsek, az Észt Egyházak Tanácsának (Eesti Kirikute Nõukogu) vezetője 

felszólította az észt gyülekezetekre vonatkozó vészhelyzeti korlátozások 

megszüntetését, kivéve Tallinnot és Saaremaaot, ahol ezt késleltetni is lehet. 

Május 15-én javasolta az újra nyításhoz. 

 Kulturális miniszter: A nagy rendezvények szervezőinek meg kell 

változtatniuk a nyári eseményeik terveit: A kulturális miniszter, Tõnis Lukas 

(Isamaa) szerint a szervezőknek, akik nyáron nagyobb rendezvényeket 

terveztek, felül kell vizsgálniuk és módosítaniuk kell tervüket, vagy el kell 

halasztaniuk az eseményt. Ugyannakkor kártérítési kérelmeket nyitnak a 

törölt vagy elhalasztott események szervezői számára. 

https://news.err.ee/1083200/culture-minister-large-event-organizers-need-to-

change-summer-plans  

https://news.err.ee/1083232/vocational-schools-training-to-restart-with-groups-of-

10-students 

https://news.err.ee/1083206/churches-want-to-ease-coronavirus-restrictions-and-

hold-public-services  

 

 

2020.04.27  Szociáldemokraták: A társadalomnak új, koronavírus-válságstratégiai 

üzenetre van szüksége: Indrek Saar, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDE) 

elnöke levelet küldött a kormánynak, amelyben kijelenti, hogy nem lehet 

többé "maradj otthon" üzenetet erősíteni az emberekben, Ehelyett a 

társadalomnak új üzenetre van szüksége az alábbiak szerint: "Most 

elmehetsz, de ...", amely elmagyarázná, hogyan lehetne a társadalmi 

https://news.err.ee/1083513/organizers-of-major-events-asking-government-for-specific-conditions
https://news.err.ee/1083513/organizers-of-major-events-asking-government-for-specific-conditions
https://news.err.ee/1083200/culture-minister-large-event-organizers-need-to-change-summer-plans
https://news.err.ee/1083200/culture-minister-large-event-organizers-need-to-change-summer-plans
https://news.err.ee/1083232/vocational-schools-training-to-restart-with-groups-of-10-students
https://news.err.ee/1083232/vocational-schools-training-to-restart-with-groups-of-10-students
https://news.err.ee/1083206/churches-want-to-ease-coronavirus-restrictions-and-hold-public-services
https://news.err.ee/1083206/churches-want-to-ease-coronavirus-restrictions-and-hold-public-services
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kapcsolatokat helyreállítani oly módon, hogy a vírus terjedése 

minimalizálódjon, mondja Saar. 

 Az állam 40 millió eurót nyújt bevásárlóközpontok bérleti díjának 

fizetéséhez: A kormány támogatja a koronavírus járvány által sújtott 

bevásárlóközpontokban működő vállalkozásokat. A pénzügyminisztérium 

által kiosztandó támogatás olyan üzletekre irányul, amelyeket március 

végétől kellett bezárni a vírus terjedésének megakadályozására, és amelyek 

alkalmazásuk esetén a boltbér legalább felére csökkent. Jelenleg 

országszerte csak a szupermarketek, gyógyszertárak, banki irodák, 

mobiltelefon-üzletek és néhány egyéb üzlet, amelyeket a kormány 

elengedhetetlennek tart vannak nyitva a bevásárlóközpontok területén. 

https://news.err.ee/1082631/state-to-provide-40-million-in-shopping-mall-rent-

payment-support  

https://news.err.ee/1082684/social-democrats-society-needs-new-coronavirus-

crisis-strategic-message  

 

2020.04.24  Az észt bankok közös szabályozással állapodtak meg a magánszemélyek és 

vállalkozások kölcsön-visszafizetési türelmi időszakáról:  A türelmi időszakra 

vonatkozó szabályozás a kölcsön tőkéjének visszafizetésének 

felfüggesztésével foglalkozik a hitel törlesztési ütemtervének 

megváltoztatásával.  

 Az ügyfél kérelme alapján a kölcsön visszafizetésének határideje is 

meghosszabbodik a türelmi idő hosszával. Azoknál a bankoknál, amelyek 

csatlakoztak a türelmi időről szóló megállapodáshoz, csak a hitel-

visszafizetési ütemtervet fogják módosítani a kölcsönszerződésben, a többi 

feltételt változatlanul hagyva. 

https://news.err.ee/1082058/banks-agree-on-common-rules-for-grace-periods  

 

2020.04.23  Újra nyit az észtországi bánya: az észt bánya, amely az országban az 
energiatermelés stratégiai helyszíne, április elejétől bezárt. A bányában 800 
személy dolgozik és április 27-én, hétfőn tervezik a bányában a munka 
újrakezdését. Az munkáltató, az Enefit Kaevandused és döntésében az Észt 
Egészségügyi Testület támogatta. 
 

 Jüri Ratas miniszterelnök lett és litván miniszterelnökökkel, Krišjānis Kariņši 
és Saulius Skverneline-kel, egy videokonferencián megállapodott arról, hogy 
a balti államok egy  közös munkacsoportot fognak létrehozni, amelynek célja 

https://news.err.ee/1082631/state-to-provide-40-million-in-shopping-mall-rent-payment-support
https://news.err.ee/1082631/state-to-provide-40-million-in-shopping-mall-rent-payment-support
https://news.err.ee/1082684/social-democrats-society-needs-new-coronavirus-crisis-strategic-message
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a határokon történő korlátozások enyhítése. 
 
 

 Észtország, Lettország és Litvánia miniszterelnökei az éghajlatváltozás 
enyhítéséről és az egészségügyi válságból való kilábalás terveiről beszélt, és 
nagyon fontosnak tartják a három ország közötti összehangolást. 
 

 https://www.valitsus.ee/en/news/prime-ministers-baltic-states-wish-
achieve-joint-easing-restrictions-borders-near-future  

 https://bnn-news.com/estonian-strategic-oil-shale-mine-to-restart-work-
after-period-of-caution-212665 
 

 

2020.04.22  Észtország a harmadik ország a covid tesztelési arány rangsorában. 

Észtország nagyon aktív volt a Covid-19 tesztelése szempontjából, csupán a 

vizsgálatok számát tekintve marad el az első két helyezettől, Izlandtól és 

Luxemburgtól.  

 Kedden megérkezett Spanyolországba a Tallinnból küldött észt 

védőeszközöket és fertőtlenítőszereket tartalmazó csomag, hogy segítsék az 

országot a koronavírus (COVID-19) krízisében. 

 

 A múlt héten az észt kormány bejelentette, hogy 60 000 maszkot küldenek 

Spanyolországba és Olaszországba, hogy segítsék az országokat megbirkózni 

a koronavírus kitöréseikkel, amelyek Európában a legrosszabbak. 

https://news.err.ee/1080458/estonia-has-one-of-the-highest-covid-19-testing-

rates-in-oecd  

 

2020.04.21  Támogatás: Az Európai Bizottság 75,5 millió euró összegű észt programokat 

hagy jóvá közvetlen támogatások és kifizetési előnyök formájában a 

vállalatok támogatására. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_711  

 Az egészségügyi hatóságok szerint Észtország már elérte azokat a nemzetközi 

küszöbértékeket, amelyek alatt az országok elméletileg kezdeményezhetik a 

koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozások megszüntetését. Merike 

Jürilo, az Egészségügyi Főigazgatóság (Terviseamet) képviselője szerint az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolta, hogy kezdjék el enyhíteni a 

korlátozásokat, amikor a COVID-19 fertőzések aránya 1000 lakós után eléri 

https://www.valitsus.ee/en/news/prime-ministers-baltic-states-wish-achieve-joint-easing-restrictions-borders-near-future
https://www.valitsus.ee/en/news/prime-ministers-baltic-states-wish-achieve-joint-easing-restrictions-borders-near-future
https://bnn-news.com/estonian-strategic-oil-shale-mine-to-restart-work-after-period-of-caution-212665
https://bnn-news.com/estonian-strategic-oil-shale-mine-to-restart-work-after-period-of-caution-212665
https://news.err.ee/1080458/estonia-has-one-of-the-highest-covid-19-testing-rates-in-oecd
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az 5% -ot vagy annál kevesebbet (azaz összességében 0,5%). 

https://news.err.ee/1080408/estonia-coronavirus-rate-falls-below-who-restrictions-

easing-threshold  

2020.04.20  Észtország 13 idősgondozóházában pozitívan tesztelték a lakókat, nagy a 
fertőzöttek száma. Az országban összesen 178 gondozóház működik. 
 

 Az észt ipari termelés termelői árindexe 3,5% -kal csökkent 2019. március és 

ez év márciusa között. 2019. február és 2020 március között a Statisztikai 

Hivatal 0,9% -os csökkenést regisztrált. 

 Digitális társadalom : Lehet, hogy Észtország a világjárvány gazdasági és 

társadalmi szempontból leginkább felkészült nemzet. Mint Nathan Heller 

írta: gazdasága szorosan kötődik a technológiához, kormánya digitalis 

üzemmódban is működik, és az ország legtöbb szolgáltatása elektronikusan 

nyújtható - valójában szinte lehetetlen túlbecsülni az észt digitalizálás 

mértékét. Az emberek online szavaznak és digitális recepteket használnak; 

egyetlen darab I.D. biztonságosan tárolja az észt személyes adatait, ideértve 

az egészségügyi, adó- és rendőrségi nyilvántartásokat; Még a tartózkodási 

helyet is létrehozhatják, és digitálisan megkezdhetik az adók fizetését az 

országban. 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-

handle-how-a-pandemic-would-change-everything  

https://e-estonia.com/  

https://news.err.ee/1079847/covid-19-has-been-diagnosed-in-13-care-homes-in-

estonia 

https://bnn-news.com/estonian-industrial-prices-drop-by-3-5-on-year-212507 

 

 

 

2020.04.17  A Franciaország és Németország által kezdeményezett Többoldalú Szövetség 
videokonferenciáján Urmas Reinsalu külügyminiszter hangsúlyozta, hogy 
erőteljesebb támogatásra van szükség az ENSZ főtitkárának a globális 
fegyverszünet felhívására. A szövetség több mint 50 ENSZ-tagot tartalmaz. 
 

  A nemzetközi szervezeteknek következtetéseket kell levonniuk a COVID-19 
globális elterjedésének kapcsán és támogatniuk kell az egészségügyi 
rendszerek reformját.  

https://news.err.ee/1080408/estonia-coronavirus-rate-falls-below-who-restrictions-easing-threshold
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 "Észtország azon dolgozik, hogy megvédje a legsebezhetőbb személyeket 
azokban a régiókban, ahol még mindig aktív konfliktusok folynak - például 
Szíriában vagy Kelet-Ukrajnában" - mondta Urmas Reinsalu külügyminiszter. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa májusi elnöksége alatt Észtország különös 
figyelmet fordít a koronavírus világjárványnak a békére és a biztonságra 
gyakorolt lehetséges hatására. 
 
 

 A digitális ügyek: olyan terület, amely elősegítheti a helyreállítást, és ahol 
Észtország sokat kínálhat. „A digitális gazdaság és a technológia ellenállóbbá 
teszi a társadalmakat a jövőbeli pandémiákkal szemben. Segítenünk kell 
azokat, akik nem rendelkeznek technológiai képességekkel, és el kell 
kerülnünk a digitális rés további elmélyülését. A többoldalú 
együttműködésnek és a szervezeteknek szintén lépést kell tartaniuk a 
technológiai fejlődéssel és támogatniuk kell azt  
 

 Reinsalu bemutatta az Észtország által indított Globális Hackathon 
eredményeit is. 
https://un.mfa.ee/reinsalu-international-organisations-must-learn-from-the-
covid-19-pandemic-and-support-the-reform-of-healthcare-systems/ 
 

 Észtország csatlakozik Olaszország és Spanyolország támogatására irányuló 
erőfeszítésekhez a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében: Urmas 
Reinsalu külügyminiszter javaslatára a kormány úgy határozott, hogy 
Spanyolországot és Olaszországot egyaránt támogatja 100 000 euróval. 
Észtország a Nemzetközi Vöröskereszt révén támogatja a COVID-19 
hatásának enyhítését azokban az országokban, amelyek Európában a 
legnagyobb koronavírus-válsággal szembesülnek. 
 

 Ebben a nehéz időszakban ki kell fejeznünk szolidaritásukat azokkal az 
országokkal szemben, amelyek a legjobban szenvedtek a koronavírus 
Európában való elterjedése miatt. Spanyolország és Olaszország segítséget 
kért szövetségeseitől, Észtország és más NATO-tagállamokkal együtt úgy 
döntött, hogy felajánljuk nekik a szükséges segítséget ”- mondta Jüri Ratas 
miniszterelnök. 
 
 

 „Mind Olaszország, mind Spanyolország, amelyek ismételten bizonyították 
szolidaritásukat, és hozzájárultak a Szövetség és régiónk biztonságához, részt 
véve a NATO csatacsoportokban, a balti államok légiközlekedésében és a 
tallinni NATO kooperatív védelmi központban. Ezért teljesen nyilvánvaló, 
hogy Észtország támogatja őket szövetségeseink nehéz helyzetében ”- 
mondta a miniszterelnök. Az olasz és a spanyol védelmi erők állandó 
jelenléttel rendelkeznek a régiónkban. Spanyolország májusban veszi át a 
balti légiközlekedési missziót. 
https://www.valitsus.ee/en  
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2020.04.16  A dízelüzemanyag, gáz, villamos energia jövedéki adójának csökkentése: a 
Delfi által idézett Helme miniszter szerint a dízelüzemanyag jövedéki adóját 
25% -kal csökkentették - alacsonyabb szintre, mint a szomszédos 
országokban, ez segít megőrizni az észt jövedelmio adókat, és támogatja a 
helyi közlekedési ágazatot.  

 

 A földgáz jövedelmi adóját 7,1% -kal, 40 euróra / 1000 cu, a villamos energia 
jövedelmi adóját 3,1% -kal csökkentenék. 

 

 Segítség azoknak a rendezvények szervezőinek, akiknek vissza kellett 
mondaniuk az eseményeket: az állam kompenzálja a koronavírus miatt 
március-áprilisban megszüntetett kulturális és sportesemények közvetlen 
költségeit, összesen legfeljebb 3 millió euróval.  

 

 Helme miniszter szerint más intézmények mellett különféle vallási 
szervezetek is részesülnek támogatásban. 

 

 Az online média adójának csökkentése: Martin Helme szerint az online 
újságírás hozzáadottérték-adó 20% -ról 9% -ra csökken. 

 

 Csökkent az Enterprise Estonia szolgáltatásainak díjai: a vállalatok ebben az 
évben közös kiállítási standokon vehetnek részt a 2000 eurós saját részvételi 
díj nélkül.  

 

 Az Enterprise Estonia vállalatfejlesztési szolgáltatásai 50–60% -kal 
alacsonyabbak. Például exportpartner keresése, amelynek legfontosabb 
része az exportőr által megadott profilnak megfelelő potenciális vásárlók 
keresése. 

 
https://investinestonia.com/steps-estonia-is-taking-to-reduce-the-economic-
effects-of-covid-19/  
 

2020.04.15.  A Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium nem fogja kiterjeszteni 
Paldiski-Sassnitz teherfuvarozási összeköttetésének működését Észtország és 
Németország között.  

 
https://news.err.ee/1077527/tallinn-closes-subsidized-store-to-give-premises-to-
food-bank  
 

 Az észt Gazdasági és Kommunikációs Minisztérium a Kredex Alapítvánnyal és 
az Enterprise Estonia-vel együttműködésben 25 millió eurós támogatási 
csomagot dolgozott ki az idegenforgalmi ágazat támogatására. 
 

 A támogatási csomag keretében a turisztikai vállalkozások kedvező 
feltételekkel garantálják a kölcsönöket a Kredex által, valamint a mikro-, kis- 
és középvállalkozású turisztikai vállalkozások közvetlen támogatást 
kérhetnek az Enterprise Estonia-től - mondta a minisztérium szerdán. 

https://investinestonia.com/steps-estonia-is-taking-to-reduce-the-economic-effects-of-covid-19/
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https://news.err.ee/1077624/state-developing-25-million-aid-package-for-tourism-
sector  
 

 Miközben a legtöbb szálloda a vészhelyzet miatt bezárta az ajtót, néhány 
Tallinnban található vendéglátó-egység szobákat kínál az orvosi személyzet 
számára. 

 A Tallinnban található Radisson Blu Sky Hotel jelenleg ingyenes szállást kínál 
az orvosok és az orvosi személyzet számára.  
 

https://news.err.ee/1077640/hotels-offer-accommodation-to-doctors-and-
quarantining-possibilities  

2020.04.14.   Hitelfelvétel szükséges az állam támogatásához a koronavírus által okozott 
jelenlegi gazdasági válság idején - mondta Madis Müller, az Észt Bank elnöke 
hétfőn. Müller szerint a bank nem tartja helyesnek a hitelfelvételt, ha a 
gazdaság nincs válságban. De azt mondta, hogy az állam döntése, hogy most 
kölcsön vesz, ésszerű. 
 
 

 Észtországban a gazdasági visszaesés nagyon éles lesz, amire számíthatunk 
az idén, és ebben a pillanatban határozottan ésszerű kiegészítő támogatást 
nyújtani a kormánynak, kölcsön. 

https://news.err.ee/1076970/bank-of-estonia-taking-a-loan-to-support-the-
economy-is-sensible  
 

 Hétfő este a Riigikogu megtette a 2020. évi kiegészítő költségvetési 
törvényjavaslat második olvasatát, amelyben megállapodtak abban, hogy a 
kormány miként fogja támogatni a gazdaságot a koronavírus hatásainak 
enyhítése érdekében (COVID-19). 
 

 
https://news.err.ee/1076902/supplementary-budget-passes-second-reading-in-the-
riigikogu  
 

 A Szociális Minisztérium azon dolgozik, hogy létrehozzon egy alkalmazást, 
amely értesíti a felhasználókat, ha olyan személynek a közelében vannak, aki 
pozitív koronavírus-tesztet kapott (COVID-19). 
 

 A közeli kapcsolatok felismerésére és értesítésére szolgáló mobil 
alkalmazásokat ma már használják, például Szingapúrban és Dél-Koreában 
 
 

 Priit Tohver, a Szociális Minisztérium e-szolgáltatások fejlesztésével és 
innovációval foglalkozó tanácsadója elmondta, hogy az ilyen alkalmazások 
egyre gyakoribbak. Az általános megközelítés mindegyik esetében hasonló. A 
telefonok Bluetooth-on keresztül kommunikálnak egymással, és az 
alkalmazások névtelen kódokat osztanak meg. 

https://news.err.ee/1076821/ministry-of-social-affairs-developing-coronavirus-
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alert-app  

2020.04.09. A kilépési stratégiának négy célja van. Minden célkitűzésnél kiemelik a legfontosabb 
működési vonalakat: 
 

 Az emberek fizikai és mentális egészségének biztosítása: a vírus terjedésének 
lelassítása és az egészségügyre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásainak 
enyhítése, valamint a lakosság mentális egészségének támogatása a válság 
alatt és után . A COVID-19 Tudományos Tanács szintén hozzájárul e célok 
eléréséhez; 

 Az emberek megélhetésének és a normál élethez való visszatérés biztosítása: 
a vészhelyzeti korlátozásoknak az emberek napi megélhetésére gyakorolt 
hatásának csökkentése. Többek között foglalkozni fognak a csökkenő 
jövedelem, a munkanélküliség és az oktatás kérdéseivel; 

 A vállalkozások fennmaradásának és folyamatos versenyképességének 
támogatása: a korlátozásoknak a vállalkozások és a gazdaság 
versenyképességére gyakorolt hatásainak csökkentése; 

 Az állam működésének biztosítása: a létfontosságú javak biztosítása, a 
szolgáltatások nyújtása és a sürgősségi korlátozások betartása, valamint a 
társadalmi feszültségek, konfliktusok kialakulásának megakadályozása. 

https://www.riigikantselei.ee/en/news/government-office-heading-preparation-
coping-and-exit-strategy-covid-19-crisis  

2020.04. 07  Az Egészségügyi Testület frissítette a tesztelési stratégiát. Mától kezdve, 

megalapozott kétség esetén, a családi orvosok minden koronavírusos 

tünetet szenvedő személyt vizsgálatra hívnak, életkoruktól és krónikus 

betegségektől függetlenül.  

 A tesztelési rendben nincs változás, az embereknek először kapcsolatba kell 

lépniük a háziorvossal, aki eldönti, hogy szükséges-e a vizsgálat, majd 

szükség esetén a beteget a kórházhoz irányítja. 

https://www.terviseamet.ee/en/news/thirty-seven-new-positive-covid-19-cases-
added-over-last-24-hours  

2020.04.06 Körülbelül 3000 észt kért segítséget a Külügyminisztériumtól, hogy visszatérjen 
Észtországba és többségük hazaérkezett. Jelenleg még 35 embernek van szüksége 
segítségre, akiket a Külügyminisztérium személyesen segít. Ezek az emberek 19 
különböző országban találhatók, nagyobb csoportokkal Új-Zélandon és Dél-
Afrikában. 
 
Az észt külföldről való visszatérés lehetőségei rendkívül korlátozottak. A legtöbb 
menetrend szerinti járatot törölték; maradt néhány speciális charterjárat, amelyeket 
az EU tagállamai szerveztek.  
 
Regisztrálni kell egy speciális járatra és jegyet kell vásárolni. A speciális járatok 
menetrendje pontosan fel van tüntetve a Külügyminisztérium oldalán. 
https://vm.ee/en/news/travel-and-consular-information-related-crisis-measures-6-
april  
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2020.04.05 Ettől a naptól kezdődően kötelező módon a vészhelyzetért felelős személy 
videokonferenciát kell tartson az összes észt helyi önkormányzattal 
 
https://www.kriis.ee/en/news/person-charge-emergency-situation-will-hold-video-
conferences-all-estonian-local-governments  

2020.04.04 https://bnn-news.com/estonian-schools-step-up-hygiene-211014 
https://investinestonia.com/steps-estonia-is-taking-to-reduce-the-economic-
effects-of-covid-19/ 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-
megjelent-a-koronavirus.html 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200403--esztorszag-es-svedorszag-is-ideiglenes-
korhazakat-nyit.html 
https://www.valitsus.ee/en/emergency-situation-estonia 
 

2020.04.03 Észtországban a koronavírusnak eddig 858 fertőzöttje és 11 halottja van, 45-en 
meggyógyultak. 
Figyelemmel kell kísérni az eladók és nyitva tartott boltok számát, és a 
fertőtlenítőszereket rendelkezésre kell bocsátani: 
 

 A 2 + 2 szabály betartása érdekében a boltosoknak kiszámítaniuk kell, hogy 
hány vevő lehet egyszerre a boltban az adott bolt területe szerint. A 
boltoknak, a postahivataloknak, a gyógyszertáraknak és a szolgáltatóknak azt 
is biztosítaniuk kell, hogy az ajtó mögött várakozó emberek a 2 + 2 szabályt 
kövessék, és ne legyenek sorok, ahol az emberek szorosabban állnak egymás 
mellett. A 2 + 2 szabály szerint az üzletekben lehetőleg egyedül vagy párosan 
lehet bent tartózkodni, legalább 2 méter távolságot betartva a többi 
vásárlótól. 

 A vírus további terjedésének megakadályozása érdekében egy újabb szabályt 
kell bevezetni, amely szerint fertőtlenítőszerekkel kell ellátni a boltokat. 
Ellenkező esetben az ügyfeleknek nem szabad belépniük a boltba. 

 A fertőtlenítőszereket a bolt vagy a szervizcsarnok bejáratánál kell 
elhelyezni. Mostantól kezdve a boltos a felelős, hogy az ügyfelek 
tájékozódjanak a fertőtlenítőszer helyéről. Ellenkező esetben az ügyfél nem 
léphet be a boltba. 
 

https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-number-people-sales-and-service-
halls-must-be-monitored-and-disinfectants-must  

2020.04.02  Az észtországi Saaremaa szigetén katonai tábori kórházat nyitottak, 
miután megugrott a fertőzöttek száma a helyi röplabdacsapat milánói 
válogatottal játszott márciusi mérkőzése és az azt követő négynapos fesztivál 
nyomán. 

 -A kormány jóváhagyta az idegenekről szóló törvény, a távozási 
kötelezettségről és a beutazási tilalomról szóló törvény módosításait annak 
biztosítása érdekében, hogy a munkahelyüket elvesztő harmadik országokból 
származó külföldiek a lehető leghamarabb elhagyják Észtországot. 

 Néhány észt vállalkozó kezdeményezésére a nemzetközi 
technológiai közösség április 9–12-én részt vesz egy hackathonon, a The 
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Global Hack-en, több mint egymillió résztvevővel. A négynapos technológiai 
maraton célja olyan megoldások létrehozása, amelyek segítik az embereket a 
koronavírus terjedésének megállításában és a gazdaság élénkítésében. 

2020.04.01 Határátlépési követelmények: 

 Az Észt kormány újra bevezette a szigorú határellenőrzést a COVID-19 
terjedésének megakadályozása érdekében. Kizárólag észt állampolgárok és 
észt tartózkodási engedély vagy tartózkodási jog jogosultjai, valamint olyan 
külföldi állampolgárok léphetnek be, akiknek családtagja Észtországban él. 

 Észtországból való kilépésre nincs jogi korlátozás. 

 Ebben az időben a külföldiek hazautazásukkor átutazhatnak Észtországon, ha 
nem mutatnak COVID-19 tüneteket. Ez magába foglalja a Lettország déli 
határán való belépést és a talliniai repülőtérre történő vezetést. A határoknál 
ellenőrzik az úti okmányokat és az orvosi tüneteket. 

Légi közlekedés:  

 A Tallinni járatok továbbra is rendkívül korlátozottak. Jelenleg a Lufthansa 
hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton repül Tallinnból 
Frankfurtba. Ez a járat Németországba érkezik, miután az Egyesült Államok 
felé indított járatok indultak, és az utazóknak a repülőtéri transzferzónában 
kell maradniuk, amíg a következő napon tovább repülnek. Egy repülőtéri 
tranzithotel, a „My Cloud” elérhető a tranzitban lévő utazók számára. 

Komppal való utazás:  

 A finn hatóságok új korlátozásai miatt az elkövetkező napokban az utasoknak 
már nem lehetséges komppal Tallinnból Helsinkibe utazni, még a Helsinki 
repülőtérre történő átutazáskor sem. A Helsinkiig tartó személyszállító 
kompok forgalma jelenleg korlátozott. Hetente három komp indul Paldiski és 
Sassnitz (Németország) között a járművekkel utazók számára. 

2020.03.27 Megjelent az B2B munkaerő-megosztási platform 
A jelenlegi helyzet miatt vannak olyan vállalatok, amelyek nem tudnak munkát adni 
a meglévő munkaerőnek, és mások, akik nem találnak munkaerőt. Az egyik ötlet, a 
Hack the Crisis hackathon eredményeként valósággá vált, a Share Force One volt – 
egy munkaerő-megosztási platform, amely összekapcsolja a B2B oldalakat az 
ideiglenes munkaerő-cserével.  
A Share Force One együttműködik az Észt Munkanélküliségi Osztállyal.  
Március 27-től minden bevásárlóközpontot bezárnak, csak a különálló boltok és 
szupermarketek, valamint a gyógyszertárak és távközlési cégek boltjai tarthatnak 
nyitva. 
Március 27-től minden ételt felszolgáló helyet 22 órakor be kell zárni. 

 koronavírussal diagnosztizált beteg csak az orvos vagy a rendőrség 
jóváhagyásával hagyhatja el otthonát, illetve ha az élete veszélyben van 

 koronavírussal diagnosztizált beteggel egy háztatásban élők, akiken nem 
jelentkeztek a koronavírus szimptómái, a következőképpen hagyhatják el 
otthonukat: 

 be kell tartaniuk a 2+2-es szabályt: legfeljebb két ember lehet együtt a 
szabadban, és legfeljebb 2 méterre szabad megközelíteni másokat 

 egészségügyi vagy más sürgősségi feladatok ellátására 

 alapvető élelmiszerek beszerzése érdekében, amennyiben azt a lakás 
közelében szerzik be és nincs más módja a beszerzésnek 
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 akinek nincsenek koronavírusra utaló szimptómái, az elhagyhatja a 
lakóhelyét. 

 

2020.03.25 Március 25-től a szabadban 2 méter távolságot kell tartania egymástól az 
embereknek, legfeljebb 2 emberből álló csoportok engedélyezettek (kivéve 
családtagok). 

2020.03.21 A turizmus támogatására irányuló intézkedések tervezése. 
 Viljar Lubi, az észt gazdasági fejlesztési helyettes államtitkár elmondta, hogy amint 
lehetséges az emberek határokon átnyúló mozgásának újbóli megkezdése, 
intézkedéseket vezetnek be az idegenforgalmi ágazat támogatására, amelyet 
súlyosan érintett a jelenlegi helyzet.  

2020.03.19 Martin Helme pénzügyminiszter elmondta a Delfi-nek, hogy a vállalkozások számára 
meglévő kereskedelmi hitelek garantálására és az új kölcsönök kiadására irányuló 
terv készül.  
A kölcsönök kiadásáért és a kezességvállalások végrehajtásáért felelős állami 
ellenőrzésű alapítvány, a Kredex már közzétette a részleteket. 
További intézkedéseket hoznak a mezőgazdaság támogatása érdekében. 
A vállalkozások pénzügyi helyzetének enyhítése érdekében az Észt Adó- és 
Vámhivatal március 1-jétől május 1-ig visszamenőleges hatállyal felfüggesztette az 
adótartozások kamatának kiszámítását a sürgősségi időszakra – jelentette be az Észt 
Adó- és Vámhivatal. Május 1-jétől a kamatlábak a jelenlegi 0,06% -ról 0,03% -ra 
csökkennek (határozatlan időre érvényes). A jövőben részletekben kifizetett adó 
hátralékának kamatlába akár 100% -kal is. Jelenleg a kamatcsökkentés maximálisan 
50% lehet. 
Az észt munkanélküli-biztosítási alap azt javasolta, hogy az alkalmazottaik eredeti 
bére 70% -át fedezze azon észt vállalkozások számára, amelyek nehéz helyzetben 
vannak a COVID-19 helyzet miatt. Két hónapos béreket fedezi a mechanizmus 
(március 1-jétől május 31-ig). 

2020.03.18 Március 18-tól azok a külföldiek, akiknek az ideiglenes észtországi tartózkodása 
(vízumköteles vagy vízummentes) a vészhelyzet alatt jár le, és akiknek nincs 
lehetőségük a lakóhelyük szerinti országba visszatérni, jogszerűen Észtországban 
tartózkodhatnak, nem kell a tartózkodásuk hivatalos meghosszabbítását kérniük. 

2020.03.17 Észtország március 17-től: 

 Lezárja a határait a nem észt állampolgárok beutazása előtt, a nemzetközi és 
cargo szállítások esetén kivételt tesznek. 

 Mindenki, aki belép az országba 14 nap hatósági házi karanténra kötelezett. 

 A külföldi állampolgárok akkor tranzitáhatnak hazafelé, ha nincsenek 
koronavírus szimptómáik és bizonyítani tudják (pl. Repülőjeggyel), hogy 
Észtországon keresztül tudnak hazajutni. 

2020.03.16 Az észt kormány úgy döntött, hogy minden oktatási intézmény át kell álljon a 
távoktatásra, kívétel az óvódák.  
A távoktatás legalább április 12-ig folytatódik, de valószínűleg április végéig. A 
döntést kéthetente felülvizsgálják. 

2020.03.14 Észtország úgy határozott, hogy lezárja határait a külföldiek előtt. 

2020.03.12 Az észt kormány március 12-én bejelentette a vészhelyzetet a COVID-19 
világméretű világjárvány és a tömeges fertőzések veszélye miatt. Betiltják a 
nyilvános összejöveteleket és bevezetik a távoktatást az iskolákban, május 1-ig 
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egészségügyi ellenőrzéseket tartanak a határon és betiltják a kulturális 
intézményeket. 

2020.03.03 Az észt fővárosban a Tallinn English College bevezette, hogy  fertőtlenítőszerekkel 
lássák el az iskola társalgójában található állványokat. 

2020.02.28 A második COVID-19-es beteg február 29-én repülővel utazott az észak-olaszországi 
Bergamótól Rigába, onnal autóval Észtországba. 

2020.02.26 Észtország bejelentette, hogy ott is megjelent az első új koronavírusos eset. Iráni 
állampolgárról van szó, akinek állandó lakhatási engedélye van Észtországban. 
 

Dánia  
 

 Dánia várhatóan június 15-től nyitja meg határait németországi, norvég és izlandi 
turisták számára egy olyan megállapodás keretében, amely még nem tartalmazza a 
svéd turistákat. Azok a svéd lakosok, akik Dániában dolgoznak, akiknek nyári 
otthonuk van, dániai partnerük vagy más közeli családjuk Dániában, beléphetnek az 
országba. Svédországból Dániába is lehet belépni a koppenhágai repülőtérről (a dél-
svédországban élő emberek fő nemzetközi repülőtere) vagy Dánián keresztül 
történő továbbutazásra. A svédek számára frissítik az utazási szabályokat. Mind a 
svéd, mind a dán kormány megvitatta kezdetben a dél-svédországi régió határának 
megnyitását, Svédország többi részének azonban nem. 
https://www.thelocal.se/20200603/where-can-you-travel-from-sweden-this-
summer  
 

2020.06.03. Dansk Erhverv bírálta a kormány Dánia határainak újbóli megnyitására vonatkozó 
korlátozásait - különösen Koppenhága és Frederiksberg kizárását azokról a 
helyekről, ahol a turisták éjszakát tölthetnek. A dán kereskedelmi kamara vezetője, 
Brian Mikkelsen a fővárosot „a dán turizmus legnagyobb mágnesének” és az újbóli 
megnyitás szabályainak „kétértelműnek” nevezte. 
http://cphpost.dk/?p=114543  
 

2020.06.02. Dánia robotot hoz létre a koronavírus tesztek elvégzéséhez: A dán kutatók 
kifejlesztettek egy robotot, amely képes a COVID-19 szűrővizsgálatok elvégzésére - 
jelentette be a dél-dán egyetem szerdán. "A robotika kutatói kifejlesztették a világ 
első teljesen automatikus robotját, amely képes torokminták elvégzésére a COVID-
19-hez, így az egészségügyi szakembereket nem szabad kitéve a fertőzés 
kockázatának" - nyilatkozta az egyetem. 
 
https://www.thelocal.dk/20200527/denmark-creates-robot-to-give-coronavirus-
tests  

2020.05.29. Dánia és Norvégia turisztikai határmegállapodást köt ... Svédország nélkül: Dánia és 
Norvégia kormányai megállapodtak abban, hogy június 15-től engedélyezik egymás 
turistáinak belépését egy olyan megállapodás keretében, amely kizárja 
szomszédaikat, Svédországot. Míg Dánia a németországi és izlandi turisták számára 
is megnyitotta a határait, Norvégia jelenleg csak a dán turisták számára nyitja meg 
határait. A Svédország nélküli továbblépésről szóló döntés csapásként jött 
Svédország kormányának, amely az elmúlt hetekben diplomáciai nyomást gyakorolt 
szomszédaira, hogy ne zárja ki az országot az északi határról, annak ellenére, hogy a 

https://www.thelocal.se/20200603/where-can-you-travel-from-sweden-this-summer
https://www.thelocal.se/20200603/where-can-you-travel-from-sweden-this-summer
http://cphpost.dk/?p=114543
https://www.thelocal.dk/20200527/denmark-creates-robot-to-give-coronavirus-tests
https://www.thelocal.dk/20200527/denmark-creates-robot-to-give-coronavirus-tests
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koronavírusfertőzés magasabb. 
 https://www.thelocal.dk/20200529/denmark-and-norway-open-borders-for-
eachothers-tourists  
 

2020.05.28. Az adatok azt mutatják, hogy a dán iskolák újbóli megnyitása nem súlyosbította a 
járvány terjedését: A hivatalos adatok szerint az intézkedés nem növelte a 
koronavírus-fertőzéseket, megerősítve a finnországi csütörtökön végzett hasonló 
megállapításokat. 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-
reopening/reopening-schools-in-denmark-did-not-worsen-outbreak-data-shows-
idUSKBN2341N7  

2020.05.27. Koronavírus: Dánia határokat nyit családegyesítésre: Dánia kinyitotta a határokat 
azon párok számára, akiket a koronavírus zárolása elválasztott. Hétfőtől kezdve a 
határon akik északi országokban vagy Németországban tartózkodnak, most 
meglátogathatják Dániát. A szabályok jelenleg előírják az embereknek, hogy 
bizonyítsák a kapcsolataikat a fényképekkel, szöveges üzenetekkel és e-mailekkel. 
De az igazságügyi miniszter bejelentette, hogy ezek a rendeletek enyhülnek az 
elkövetkező napokban, tehát mindössze egy mindkét fél által aláírt levélre van 
szükség. 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52806472  

2020.05.26. Dánia a második világháború óta idén számít a legnagyobb gazdasági visszaesésre: A 

dán gazdaság a legnagyobb összehúzódással szembesül a globális koronavírus-zárlati 

intézkedések eredményeként a második világháború óta - mondta a 

pénzügyminisztérium kedden. 

https://www.reuters.com/article/us-denmark-economy/denmark-expects-biggest-

economic-contraction-since-ww2-idUSKBN2321A0  

2020.05.25.  Covid-19: Dánia szívesen osztja meg a legjobb gyakorlatokat Indiával: 
Mindkét ország megosztja a bevált gyakorlatokat, információt cserél az 
orvosi kutatásokban, a vizsgálati készletekben és az oltások fejlesztésében. 
Dánia - egyike azoknak az első európai országoknak, amelyek 
visszafordították a Covid-19 korlátozásait anélkül, hogy esetenként tünetet 
tapasztaltak volna - kész együttműködni Indiával a legjobb gyakorlatok és 
információk cseréje révén olyan területeken, mint orvosi kutatás, vizsgálati 
készletek és oltások kidolgozása, - mondta egy magas rangú tisztviselő. 

 https://www.thehindubusinessline.com/economy/battling-covid-19-
denmark-keen-to-share-best-practices-with-india/article31672130.ece 

 

2020.05.22.  Dánia felgyorsítja az újbóli megnyitást, mivel a vírus terjedése lelassult: A 
múzeumok és állatkertek csütörtökön kezdtek újra megnyitni Dániában, 
mivel az ország úgy döntött, hogy felgyorsítja kilépését a zárolásból, és az 
egészségügyi tisztviselők szerint az új koronavírus terjedése lassul. Dánia 
eredeti terve avolt, hogy a múzeumok, állatkertek, színházak, mozik és 
hasonló létesítmények zárva maradnak június 8-ig. Miután szerdán későn 
egyezség született az ország parlamentjében, azonnal megnyították őket. 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/denmark-speeds-up-

https://www.thelocal.dk/20200529/denmark-and-norway-open-borders-for-eachothers-tourists
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-reopening/reopening-schools-in-denmark-did-not-worsen-outbreak-data-shows-idUSKBN2341N7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-reopening/reopening-schools-in-denmark-did-not-worsen-outbreak-data-shows-idUSKBN2341N7
https://www.bbc.com/news/world-europe-52806472
https://www.reuters.com/article/us-denmark-economy/denmark-expects-biggest-economic-contraction-since-ww2-idUSKBN2321A0
https://www.reuters.com/article/us-denmark-economy/denmark-expects-biggest-economic-contraction-since-ww2-idUSKBN2321A0
https://www.thehindubusinessline.com/economy/battling-covid-19-denmark-keen-to-share-best-practices-with-india/article31672130.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/battling-covid-19-denmark-keen-to-share-best-practices-with-india/article31672130.ece
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/denmark-speeds-up-reopening-as-virus-spread-slows.html
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reopening-as-virus-spread-slows.html  

2020.05.21.  Dánia pontatlan ellenanyag-teszteket küld vissza a kínai Livzonhoz: Dánia 
negyedmillió antitest-tesztkészlet új szállítását kérte a kínai Livzon 
diagnosztikai cégtől, miután egy vizsgálati tétel túl pontatlannak bizonyult - 
mondta az egészségügyi hatóság szerdai közleményében. Az antitest-tesztek 
azt mutatják, hogy valakit korábban megfertőztek-e a COVID-19-rel, a vírus 
kitörése óta a tesztkészlet kereslete megugrott és arra késztette a nagy 
gyógyszeripari cégeket, hogy fellendítsék a termelést. Dánia összesen 1,4 
millió készletet rendelt a kínai Livzon szállítótól kutatási célokra - mondta a 
Dán Régiók kormányzati szervezet, amelynek feladata a dán egészségügyi 
rendszer minőségének biztosítása. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-kits/denmark-to-
send-back-inaccurate-antibody-tests-from-chinas-livzon-idUSKBN22W2TC  

2020.05.20.  Miért javasolta Dánia minden felnőttnek a koronavírus-tesztet, és hogyan 

fog működni?: A dán egészségügyi miniszter hétfőn sajtóközleményt adott ki, 

amelyben minden felnőtt feliratkozhat koronavírusvizsgálatra. De kiderült, 

hogy csak a 18-25 éves fiatalok voltak jogosultak, és közülük csak 4500 

sikerült bejelentkezni. Dánia képes mintegy napi 20 000 ember tesztelésére, 

akiknek fele a Testcenter Danmark által üzemeltetett sátrak hálózatán 

keresztül, a fele pedig kórházakon és laboratóriumaikon keresztül. De eddig 

16 391 személyt teszteltek. Azóta a napi mintegy 6000-re esett vissza, a 

koronavírus-esetek hiánya miatt. Ez arra késztette a hatóságokat, hogy 

engedjék meg az embereknek, hogy orvos kinevezése nélkül rendeljenek 

vizsgálatokat. 

https://www.thelocal.dk/20200519/what-is-denmarks-testing-strategy-and-how-

will-it-work  

2020.05.19  Négy héttel azután, hogy Dánia megkezdte a zárolás megkönnyítését, a 

dánok hétfőn visszatértek a kávézókba és éttermekbe, bízva abban, hogy a 

koronavírus kitörése ellenőrzés alatt áll. A gyors intézkedések és az a tény, 

hogy a dánok valóban meghallgatták a hatóságok üzeneteit a higiéniáról és a 

társadalmi távolságról, a fő ok, amiért ilyen messzire jutunk ”- mondta Hans 

Jorn Kolmos, a dél-dániai egyetem klinikai mikrobiológiai professzora. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/fast-in-first-out-

denmark-leads-lockdown-exit-idUSKBN22U1TC  

2020.05.18  Dániában minden felnőtt tesztelhető lesz a koronavírusra: ez Dánia új 
nemzeti tesztelési stratégiájának része - minden felnőttnek lehetősége van 
arra, hogy ezen a héten foglaljon időpontot tesztelésre. Minden felnőtt 
lefoglalhat egy COVID-19 tesztet a www.coronaprover.dk webhelyen.  

 

 Ezeket a fehér mezősátrak egyikében tesztelik, amelyek a közelmúltban 
felbukkantak az ország egész területén.  

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/denmark-speeds-up-reopening-as-virus-spread-slows.html
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http://cphpost.dk/?p=114253  
 

2020.05.15.   A dán turisztikai ipar sürgős döntést sürget a német határon: A dán nyaralók 
tulajdonosai arra szólítják fel a kormányt, hogy május végéig nyissák meg a 
határokat, hogy a németek jöhessenek és ünnepeljék a hosszú pünkösdi 
hétvégét a dán nyaralókban. 

 
https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-government-to-
open-german-border  

2020.05.14.  Koronavírus: Újraindított általános iskolák a Covid-19 idején: Dániában az 
általános iskolás gyermekek már egy hónapja visszatértek az iskolába.Az első 
ország volt Európában, amely újból megnyitotta általános iskoláit, miután a 
vírust már korábban visszatartotta. Eddig kevesebb mint 550 haláleset 
történt. 

 
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-
reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19  

 Dánia megmutatta, hogy az iskolák biztonságosan újból megnyílhatnak - 
mondta Gavin Williamson a szakszervezeteknek: Az oktatási államtitkár azt 
mondta a tanári szakszervezeteknek, hogy Dánia tapasztalata azt mutatja, 
hogy a koronavírus-fertőzések aránya csökkenhet, miután a gyerekek 
visszatérnek az osztályba. Minden tanár, gyermek és családtagja hozzáférhet 
a teszteléshez, ha rosszul érzik magukat. Dániában a fertőzöttségi szint 
csökkent az óvodák és az általános iskolák egy hónappal ezelőtti újbóli 
megnyitása óta, ami az első jelentősebb enyhítés a lezárási korlátozásokon 
Európában 

 
 
https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-safely-
gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf  

2020.05.13.   Iskolanyitás után: Dániában megugrott a fertőzöttek száma, Norvégiában 
nem: Megugrott Dániában az iskolanyitás után a regisztrált fertőzöttek 
száma, mégsem a járvány terjedésének felgyorsulására utal a statisztikai 
adat. Norvégiában is bizakodnak: azt közölték kedden, hogy nem rontott a 
járványügyi helyzeten a nyitás. 

 Dániában lassan egy hónapja, április 15-e óta járhatnak újra iskolába a 
gyerekek. Norvégiában pár nappal később, 20-ától fogadtak újra 
gyermekeket a bölcsődék és az óvodák, az iskolák pedig 27-től várták újra a 
diákokat. Mindkét országban szigorú előírások betartásával működnek az 
oktatási intézmények, többek közt bevezették a gyakori kézmosást, sokat 
vannak a gyerekek a szabadban, illetve kis csoportokban foglalkoznak velük. 

 Annak ellenére, hogy a két ország szinte egyszerre kezdte el fokozatosan 
újranyitni az oktatási intézményeket, látszólag más eredményt sugall a 
járványügyi helyzetre való hatásról a statisztika. Míg Norvégiában lapos 
maradt a görbe, addig Dániában érezhetően megugrott a fertőzöttek száma. 
A nyitáskor még fej-fej felett volt az 5,8 millió lakosú Dánia és az 5,3 millió 
lakosú Norvégia, körülbelül 6500 fertőzöttet regisztráltak országonként. 

http://cphpost.dk/?p=114253
https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-government-to-open-german-border
https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-government-to-open-german-border
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-safely-gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf
https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-safely-gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf
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https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-megugrott-a-
fertozottek-szama-norvegiaban-nem  

 A második vírushullám "nagyon valószínűtlen" Dániában - mondja a szakértő: 

Dániát "nagyon valószínűtlen", hogy egy második hullám a koronavíruson 

sújtja - mondta az ország fő járványügyi szakértője kedden, miután a 

kormány kidolgozta a fokozott vizsgálatok és a kapcsolatfelvételi rendszer 

terveit. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-virus-

wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L  

2020.05.12.  Dánia és Norvégia már egy lépéssel a többiek előtt jár: Dánia és Norvégia az 
elsők között vezetett be a koronavírus-járvány alatt korlátozásokat március 
elején Európában, aztán az esetszámok stabilizálódása után az egyik 
elsőkként kezdtek bele az enyhítésekbe is. Miközben pedig az elmúlt 
hetekben már számos nyugat-európai országban szintén elkezdődtek az 
óvatos lazítások, a dánok és a norvégok szinte párhuzamosan, egy lépéssel 
előrébb már az enyhítés következő szakaszába értek, és részletes 
menetrendet mutattak be arról is, milyen ütemben próbálnának szinte 
mindent újranyitni. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis hogyan lehet 10 hónapos – 5 éves 
gyerekeket szociális távolságtartásra bírni. A bölcsődék és óvodák a következő 
intézkedéseket vezették be (a teljesség igénye nélkül): 

 A nagyobb intézmények dönthettek úgy, hogy rotációban fogadják a 
gyerekeket. 30 gyerek jön például hétfőn és kedd délelőtt, 30 kedd délután 
és szerdán, és így tovább. 

 A szülők nem léphetnek be az intézmények területére, a legtöbb esetben 
még az udvarra sem. A gyereket a kapuban egy erre kijelölt pedagógus veszi 
át. Minden család megkapta, hogy pontosan mikor kell leadnia és felvennie a 
gyereket, így kerülve el a zsúfoltságot a „gyerekcserénél”. 

 A gyerekek első dolga megérkezés után a kézmosás, és ezt naponta legalább 
óránként megismétlik. 

 Tilos otthonról játékot bevinni, viszont a gyerekek kizárólag a saját ivó 
kulacsukból isznak. 

 A külső és belső területeket jól elhatárolt kisebb részekre osztották. Egy-egy 
ilyen kis területi egységen 3 gyerek és egy felnőtt tartózkodhat. Ez a 3 
gyerekből és 1 felnőttből álló csapat minden nap ugyanaz, így minimalizálva 
az érintkezések számát. 

 A gyerekek lényegében egész nap kint vannak, akár esik, akár fúj (ez 
egyébként elég alap egy dán bölcsődében vagy óvodában, de most még 
kevesebb időt töltenek beltérben). Még az ebédjüket is kint kapják meg, csak 
aludni mennek be az épületbe (kivételek ez alól a legkisebb, járni nem tudó 
bölcsisek). 

 Az ágyneműket néhány intézményben naponta, de legalább heti kétszer 

https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem
https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-virus-wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-virus-wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L
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hazaadják 60 fokos mosásra. 

 Ha a gyerek a betegség legkisebb jelét mutatja, otthon kell maradnia. 
A tervek szerint csak augusztus elején, a negyedik szakaszban nyithatnának ki 
például a night klubok, a diszkók, a konditermek, az uszodák és az egyetemek, 
valamint az addig még zárva tartó oktatási intézmények. A csütörtökön elfogadott 
menetrendben azonban azt is hangsúlyozzák a pártok, hogy legalább augusztus 31-
ig marad a tiltás az 500 fős vagy annál is nagyobb rendezvényekre. 
https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedors
zag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/  

2020.05.11.  Harmadik és negyedik szakasz: Megállapodás a dán társadalom újbóli 

megnyitási tervéről: A fizikai távolságról, a higiéniáról stb. szóló 

iránymutatások vonatkoznak minden olyan vállalkozásra, szervezetre stb., 

amelyek úgy döntenek, hogy újból megnyitnak. Az iránymutatások keretét az 

ágazati partnerségek készítik el az egészségügyi hatóságok iránymutatásai 

alapján. Az iránymutatások dinamikusak, és a helyzet alakulásával 

folyamatosan módosulnak. 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-

on-reopening-plan-for-the-danish-society  

 

2020.05.08.  Dánia június 8-tól tovább enyhíti a koronavírus korlátozásokat: A dán 
múzeumok, parkok és mozik június 8-tól újból nyitnak. Dánia az újbóli nyitási 
terv harmadik szakaszában a tíz személyes korlátozást növeli, így a 
nyilvánosan megengedett együtt tartózkodó személyek maximális létszáma 
30-50 fő. 
 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-
restrictions-further-from-june-8.html  
 

 Dánia, Norvégia enyhített a  koronavírus korlátozásokon, de a határaik 
továbbra is zárva vannak: Dánia és Norvégia kormánya egyaránt bejelentette 
a koronavírus-korlátozások feloldásának részletes ütemtervét. Mindkét 
skandináv nemzet arra törekszik, hogy a mindennapi élet többé-kevésbé 
normalizálódjon a következő négy hétben, bár a nagy nyilvános 
összejöveteleket továbbra is tiltják, és a nemzetközi turizmus továbbra sem 
lehetséges. 
 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-
coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557  
 

2020.05.07.  A dán bevásárlóközpontok, kávézók és éttermek jövő hétfőn nyílnak meg, és 
a nagyobb gyermekek visszatérnek az iskolába a dán koronavírus lezárásának 
második szakaszában, a közeljövőben megvitatandó kormányzati javaslat 
alapján. 

 "A kormány javasolja a teljes kiskereskedelmi ágazat újbóli megnyitását, 

https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedorszag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/
https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedorszag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-on-reopening-plan-for-the-danish-society
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-on-reopening-plan-for-the-danish-society
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-restrictions-further-from-june-8.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-restrictions-further-from-june-8.html
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
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beleértve a bevásárlóközpontokat, hogy az éttermek és kávézók újra 
megnyílhassanak, és hogy az idősebb diákok is visszatérhessenek a 
mindennapi életükhez" - mondta Mette Frederiksen miniszterelnök. A 
kormány az ellenzéki pártokkal tárgyal tervéről, amelyet május 10-ig 
közzétesz. 

 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-
coronavirus-denmark.html  
 

2020.05.06. Dánia költségvetése lehetővé teheti, hogy képes legyen több képzett munkaerőt 
behozni külföldről. 
A Szociálliberális (Radikale Venstre) part megköveteli a kormánytól, hogy vegye 
fontolóra a kérdést, és megemlítette azt a közelgő költségvetési javaslatában. 
A szociálliberálisok részt vettek a kormány által a múlt héten előterjesztett 
költségvetési javaslatról folytatott tárgyalásokon. 
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-
provide-for-more-skilled-foreign-workers  
A koronavírus-válság súlyosan sújtja Dánia költségvetését 2020-ban: Attól függően, 
hogy Dánia milyen gyorsan alkalmazkodik a jelenlegi válsághoz, 2021-ben várhatóan 
újabb, 43–86 milliárd koronás veszteséget szenved majd az ország. 
Nem elkerülhető, hogy 2020-as év jelentősen hanyatló év lesz, és az állami szektor 
nagy hiányt szenved - írta a pénzügyminisztérium. 
http://cphpost.dk/?p=113852  

2020.05.05. A dán külügyminisztérium új információs portált hozott létre, ahol a dán külföldi 
vállalkozások áttekintést kapnak a lehetséges segélyekről, amelyeket a COVID-19 
járvány idején kaphatnak - jelentette be a dán külügyminisztérium 
sajtóközleményében. A gazdasági kezdeményezés célja a világ polgárainak 
támogatása és az üzleti iparágak támogatása, csökkentve ezzel a vírust követő 
negatív következményeinek mértékét. A kezdeményezés célja elsősorban Dánia 
legfontosabb piacainak - Ázsiában, azaz Kínában - történő segítségnyújtása. 
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-
to-danish-businesses-in-china/  
 

2020.05.04 Csehország, Dánia: a lazítást nem követte a járvány fellobbanása: Csehországban és 
Dániában a járvány miatt elrendelt korlátozások részleges feloldása után nem 
kezdett hevesebben terjedni a koronavírus-fertőzés. Az Egészségügyi Világszervezet 
ugyanakkor körültekintő lépésekre szólította fel Németországot, ahol néhány 
szigorításon enyhítettek, több korlátozást azonban meghosszabbítottak. 
Európa 44 országából 21-ben enyhítettek a korlátozásokon, további 11-ben lazítást 
terveznek – idézi a Guardian Hans Kluget, a WHO európai igazgatóját. 
Dániában két hete nyíltak meg újra az óvodák és iskolák. Április 20. óta 
működhetnek a fodrászatok és a többi kisvállalkozás. 
Nincsenek arra utaló jelek, hogy a részleges lazítás után fokozottan kezdett volna 
terjedni a fertőzés” – mondta az Aarhusi Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó 
kutatója. „És annak sincs jele, hogy egy újabb járvány hulláma felé tartanánk. Az 
aggodalom alaptalan” – nyilatkozta Christian Wejse. 
Dániában egyébként korán megkezdték a járvány elleni védekezést is. 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-coronavirus-denmark.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-coronavirus-denmark.html
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-provide-for-more-skilled-foreign-workers
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-provide-for-more-skilled-foreign-workers
http://cphpost.dk/?p=113852
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-to-danish-businesses-in-china/
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-to-danish-businesses-in-china/
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https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-
jarvany-fellobbanasa  

2020.04.30  Dánia volt az első ország Európában, amely április 15-én újból megnyitotta 

iskoláit a legfiatalabb tanulók számára: jelenleg szabadtéri órákat szerveznek 

a dán diákok számára a COVID-19 közepette. A kötelező távolságtartás és a 

rendszeres kézmosás mellett az osztályokat a lehető legtöbbet szabadban 

kell tartani a vírus terjedésének korlátozása érdekében. 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-

students-covid-19-coronavirus-12689800  

2020.04.29  A dán termelés 10-20% -kal csökkent a leállás, a globális gazdasági visszaesés 
miatt: A dán termelés az összes iparágban 10% -kal 20% -kal csökkent a 
kormány i intézkedései és a koronavírus kitörése által okozott globális 
lelassulás miatt - mondta a pénzügyminisztérium kedden közzétett 
elemzésben. Összességében a rendelkezésre álló adatforrások azt mutatják, 
hogy a termelés 10 és 20% között esett vissza, ám az iparágak között jelentős 
eltérések mutatkoztak. 
 

 

 Az elemzés szerint, amelyet az előzetes munkanélküliségi adatok és a 
vállalatok fizetési kompenzáció iránti kérelmein alapultak, a szállodákat és az 
éttermeket az sújtotta leginkább. 

 
 

 Dánia lezárása a gazdasági termelés 16% -ába került: A dán 
pénzügyminisztérium által készített elemzés szerint a Dánia által a 
koronavírus terjedésének lelassítására hozott intézkedések hozzájárultak a 
gazdasági termelés 16% -os visszaeséséhez az elmúlt hetekben. 

 Az elemzés célja, hogy segítse a dán politikai pártokat a gazdaság újbóli 
megnyitás következő szakaszának tárgyalásaiban. A felmérés szerint az 
éttermek és bárok esetében van a korlátozásnak a legsúlyosabb hatása, 
amelyet a határellenőrzés és a bevásárlóközpontok bezárása követ. 

 
 https://www.thelocal.dk/20200428/asda  
 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-
production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-
idUKKCN22A2ES  
 
 

2020.04.28 A fertőzés kockázatának mérséklése érdekében a gyermekeket két méter távolságra 
ültetik egymástól. A szünet alatt csak kis csoportokban játszhatnak, és nem 
kerülhetnek kapcsolatba egymással; ölelés és birkózás nem megengedett. Egyes 
iskolákban óránként kezet kell mosniuk. A gyermekek több bejáraton keresztül 
lépnek be az iskolába. 

https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-jarvany-fellobbanasa
https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-jarvany-fellobbanasa
https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-students-covid-19-coronavirus-12689800
https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-students-covid-19-coronavirus-12689800
https://www.thelocal.dk/20200428/asda
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
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https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-
children-back-to-school-amid-covid-19/ 
 

2020.04.27 Több koronavírus-sátort húztak fel országszerte COVID-19 tesztelésére: A múlt 
héten a kormány öt nagy terepi sátrat állított fel mind az öt dán régióban annak 
érdekében, hogy növeljék az ország koronavírus-tesztelési képességét. Az 
Egészségügyi Minisztérium szerint a kormány arra törekszik, hogy tovább javítsa a 
tesztelést azáltal, hogy a jövő héten további 11 sátor felütésére kerül sor Dániában 
egy sikeres kísérleti időszakot követően. 
http://cphpost.dk/?p=113522  
 
Támogatások a COVID-19 fertőzés és a fertőzés klinikai súlyosságának 
előrejelzésére: A Dán Független Kutatási Alap támogatásával Jørgen Kjems 
professzor a DTU és a Rigshospitalet kutatóival együttműködésben kidolgoz egy 
módszert, amely a vírust a fertőzés nagyon korai szakaszában képes felismerni, és 
ezzel egyidejűleg előrejelzi a beteg klinikai tüneteinek súlyosságát. 
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-
of-covid-19-infection-and-clinical-severity/  

2020.04.24 Az UNHCR megköszönte Dániának a jelentős támogatást, amellyel a világ 

menekülteit megóvja a koronavírus veszélyétől: A dán hozzájárulás az UNHCR-hez 

pontosabban 650 millió DKK összegű támogatás, amely válasz az ENSZ szélesebb 

körű és humanitárius felhívására, amely a világ legsebezhetőbb embereit védi a 

vírus hatásaitól.  

https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-

to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html 

A dán kormány digitális megoldásokat indít a biztonságos és ellenőrzött újbóli 

megnyitási stratégia támogatására a COVID-19 után 

https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-

support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/  

2020.04.23  Dániában és Norvégiában a kisebbek már elmehettek iskolába, számukra 
véget ért a több hetes karantén. Csak az óvodák és az általános iskolák 
nyitottak ki, a középiskolákban és az egyetemeken folytatódik a távoktatás. 
Németországban már van olyan tartomány, ahol az érettségi előtt állókat 
behívták az iskolák. 
 

 Nem minden maradt a régiben: Azért, hogy minél kisebb legyen a fertőzés 
veszélye, a dán gyerekek 3-5 fős állandó csoportokban tanulnak, és idejük 
nagy részét a szabadban töltik. Ahol csak lehet, a kezük ügyében van a 
kézfertőtlenítő, hogy ne feledkezzenek meg róla. A személyes távolságtartás 
is nagyon fontos szabály, amit - ha eddig nem - itt biztosan nem fognak 
tanulni a gyerekek. 
 
 

https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-children-back-to-school-amid-covid-19/
https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-children-back-to-school-amid-covid-19/
http://cphpost.dk/?p=113522
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-of-covid-19-infection-and-clinical-severity/
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-of-covid-19-infection-and-clinical-severity/
https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html
https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html
https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/
https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/
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 Legalább kétóránként muszáj mindenkinek kezet mosnia. És persze 
megtesznek mindent, hogy haladjanak a tananyaggal. 
 

 Dánia egyike azoknak a nyugat-európai országoknak, ahol már kitartóan 
csökken nemcsak az újonnan regisztrált fertőzöttek, hanem a kórházi 
kezelésre szorulók száma is: márciusban több mint 500 beteget ápoltak, de 
április közepén már csak alig háromszázat. 
 

 

 A múlt héten a dán parlament elfogadta a 650 millió DKK (Sh10 milliárd) DKK 
(globális Covid-19) sürgősségi támogatási csomagot, amelynek Sh513 
millióját Kenyának különítették el. 

 
https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-
more/1056-5531308-sxy88i/index.html  
 
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-
europaban  
 

2020.04.22  A dán IT-szolgáltató, a Netcompany kifejlesztette a dán egészségügyi 
hatóságok és a polgárok számára egyaránt olyan széles körű nemzeti 
sürgősségi alkalmazásokat, amelyek támogatják a koronavírus erőfeszítéseit, 
és két héten belül elérhetők lesznek az egész országban. 

 
 

1. COVIDmeter - a COVID-19 prevalenciájának nyomon követése: COVIDmeter 
információkat gyűjt a polgároktól a COVID-19-rel kapcsolatos betegség-
tünetekről. Az új digitális megoldást minden dán polgár használhatja. A 
rendszer a hatóságok COVID-19-ről szóló naprakész információival is 
tájékoztatja a felhasználókat. A felhasználókat arra ösztönzik, hogy hetente 
töltsék ki az egészségi állapotukra vonatkozó digitális kérdőívet, amely 
lehetővé teszi a hatóságok számára a járvány kialakulásának felmérését.  
 

2. Mobile Proximity App: A Bluetooth-kompatibilis mobil közelség-alkalmazás 
1-2 méteren belül felismeri azokat, akiknek szintén van az alkalmazásuk, és 
alapvető információkat biztosít mind a kormánynak, mind az 
állampolgároknak a kapcsolatfelvételi mintákról. 

https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-
denmark-lift-its-covid-1/  

2020.04.21 Dánia a koronvírus tüneteivel küzdő személyek átfogó vizsgálatát kezdeményezte, a 
dán egészségügyi miniszter, Magnus Heunicke elmondta, hogy az átfogó tesztelés a 
leghatékonyabb módja annak, hogy megállítsák a fertőzés terjedését. 
Dániát egész Európa figyeli, mert a legelső országok között volt a korlátozások idején 

és most elsők közt enyhíti néhány korlátozását, mint például az óvodák és az 

általános iskola első öt osztályának újbóli megnyitása. 

https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-more/1056-5531308-sxy88i/index.html
https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-more/1056-5531308-sxy88i/index.html
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-europaban
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-europaban
https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-denmark-lift-its-covid-1/
https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-denmark-lift-its-covid-1/
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https://www.ft.com/content/a31e3db9-9e85-4e30-9ce2-210f5ffc4d36  

Dánia továbbra is tiltja a nyilvános összejöveteleket legalább szeptember 1-ig - 

mondta a dán egészségügyi minisztérium kedden (április 21.) nyilatkozatában. A 

nyilatkozat ellentmond a korábbi médiajelentéseknek, amelyek szerint a kormány 

május 10-től engedélyezi a nagyobb nyilvános összejöveteleket.  

https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-

gatherings-will-not-exceed-500-12662038  

Az új adóintézkedéseket vezettek be Dániába a vállalati likviditás növelése céljából: 

A dán parlament és a kormány megállapodtak új intézkedésekről, amelyek célja a 

vállalatok fokozott likviditása a koronavírus (COVID-19) pandémiára reagálva. 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-

measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html  

2020.04.20  Dánia és Lengyelország megtagadja az offshore adóparadicsomokban 
regisztrált társaságok kedvezményes adócsomagban való részesítését: A világ 
minden táján a kormányok hatalmas ösztönzőcsomagokkal igyekeznek 
megmentni gazdaságukat a koronavírus-válság közepette. 
 

 Dánia és Lengyelország elsőként kizárják azokat a cégeket, amelyek 
beépülnek a híres adóparadicsomokba, vagyis elkerülhetik a belföldi üzleti 
adókat. 
 
 

 "Az adóparadicsomokon alapuló, az EU iránymutatásai alapján működő 
vállalatok nem részesülhetnek kompenzációban" - mondta a dán 
pénzügyminisztérium szombati nyilatkozatában. 
 

 Azok a vállalatok, amelyek az adószámlák csökkentésével el akarják kerülni a 
szélesebb társadalom felé fennálló kötelezettségeiket, nem számíthatnak 
arra, hogy megmeneküljenek, ha a dolgok rosszul alakulnak ki" - mondta 
Robert Palmer, az Egyesült Királyság adóügyi igazságügyi igazgatója. 
 
 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-
denmark-poland-bailout-2020-4  

2020.04.17  Dánia a jövő héten további vállalkozásokat fog nyitni - jelentették be a 
tisztviselők pénteken.A fő politikai pártok közötti késő esti tárgyalásokat 
követően a kormány bejelentette, hogy meghosszabbítja az ország 
normalitásának visszatérésének első szakaszát. 
 

 A fodrászok és a tetováló szalonok hétfőtől kezdik meg aktivitásukat, és az 
autósiskolák ismét megkezdik az órákat. 
 

https://www.ft.com/content/a31e3db9-9e85-4e30-9ce2-210f5ffc4d36
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-gatherings-will-not-exceed-500-12662038
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-gatherings-will-not-exceed-500-12662038
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html
https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-denmark-poland-bailout-2020-4
https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-denmark-poland-bailout-2020-4
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 A dán bíróságok több ügyet is elkezdenek majd tárgyalni, miután csak a 
kritikus ügyekkel foglalkoztak. 
 

 Az Egészségügyi Világszervezet európai hivatala sürgette az országokat, 
hogy a korlátozások megkönnyítése elõtt gyõzõdjenek meg arról, hogy 
elegendõ biztosíték létezik-e. 
 
 

 Ha az országok nem tudtak bizonyos kritériumokat biztosítani, a WHO 
európai regionális igazgatója, Hans Kluge sürgette őket, hogy gondolják újra. 
 

 Ugyanakkor az összes Dán határ zárva van, csak a dán állampolgárok, árukat 
szállító teherautók vagy külföldiek számára, akik dolgoznak Dániában.  
 
 

 Néhány egyéb adminisztratív szabályt is lazítanak a járművezetők napi 
munkájával kapcsolatban, mivel manapság lehetetlen megújítani bizonyos 
engedélyeket stb.  
 

 A teherautók és a sofőrök napi munkájukat folytatják, bár nehézségekbe 
ütköznek az egészségügyi létesítményekhez való szállítás során. A dán 
határok lezárása legalább május 10-ig tart. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52322249  
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-
coronavirus-restrictions-.html  

2020.04.16  Szerdán Dánia mentesíti legfiatalabb állampolgárait egy hónapos 
elszigetelődés alól egy olyan lépés során, amely már jelentős vitákat váltott 
ki. 

 

 A kisgyermekek visszatérnek a napköziotthonokba, az óvodák nyitják meg 
kapuikat, és az általános iskolák folytatják a tanórákat 13 éves kor alatti 
gyermekek számára. A kormány szerint ezzel a lépéssel a dán korlátozások 
megtérülnek, lehetővé teszik a szülőknek, hogy a munkájukra 
összpontosítsanak, így a gazdaság fellendül. De ez a döntés sok kritikát 
vonzott. 

 

 A szülők azt mondják, hogy túl sok az ismeretlen a COVID-19-el kapcsolatban, 
hogy nem biztonságos a gyermekeiket a fertőzés veszélyének kitenni. Sok 
szülő azzal fenyegetett, hogy boikotálja a kormány tervét. 
 
 

 A vállalkozások üdvözölték Frederiksen megközelítését. Lars Sandahl 
Sorensen, a Dán Ipari Konföderáció igazgatója a miniszterelnök keddi 
bejelentését "jó hírnek nevezte a nehéz helyzetben". Ugyanakkor az 
országok közötti különféle modellek megmutatják, mennyire kevés 
egyetértés van a jelenlegi válság kezelésében.  

https://www.bbc.com/news/world-europe-52322249
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-coronavirus-restrictions-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-coronavirus-restrictions-.html
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 Dánia, más országokhoz hasonlóan, mérlegeli az egészségügyi kockázatokat 
az elhúzódó leállás katasztrofális gazdasági kárával szemben. Frederiksen 
kormányának becslései szerint a lassú normál visszatérés a GDP 6% -át 
csökkentené, megkétszerezve a gazdaság gyors újbóli megnyitásakor 
tapasztalt visszaesést. 
 
 
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-
boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-
630ce11ddcaf.html  

2020.04.15  Dánia kormánya azt tervezi, hogy a vártnál gyorsabban nyitja meg újra a 
társadalmi életet, mivel a koronavírussal kapcsolatos kórházi esetek száma 
továbbra is csökken - mondta Mette Frederiksen miniszterelnök kedden. 
 

 Dánia szerdán újból megnyitja a napközbeni óvodaközpontokat és iskolákat 
az első és ötödik osztályos gyermekek számára. 
 
 

 De a kormány némi kritikával szembesült számos kisvállalkozás, például 
éttermek, kávézók és fodrászatok bezárása miatt. A dán kormány feladata 
nem az, hogy bizonyos csoportok érdekeit vigyázzák, hanem egy olyan 
kiegyensúlyozott megoldást találjanak, amely jó mind az egészség 
szempontjából, mind pedig a munkahelyek szempontjából jelentősen jobb 
feltételeket biztosít. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-
proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223  
 

2020.04.14  A gyermekek, akik koronavírus-szerű tünetekkel beteggel élnek, nem 

járhatnak óvodába vagy iskolába - jelentette be Dánia egészségügyi 

minisztere, válaszul az ország iskoláinak újbóli megnyitása körüli széles körű 

aggodalomra.  

 Magnus Heunicke egy vasárnap elküldött sajtóközleményben jelentette be 

az új politikát, miután széles körben kritizálták a Dán Egészségügyi Hatóság 

(Sundhetsstyrelsen) útmutatásait, miszerint a beteg rokonok otthon tartása 

nem akadályozhatja meg a gyermekeket, hogy visszatérjenek az iskola újbóli 

megnyitása után.  

 A helyi önkormányzatok nemzeti szövetsége (Kommunernes Landsforening, 

KL) szerint Dánia önkormányzatainak körülbelül fele áll készen az iskolák és a 

napközi intézmények újbóli megnyitására. 

https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-

staggered-and-restricted-reopening  

https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223
https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-staggered-and-restricted-reopening
https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-staggered-and-restricted-reopening
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https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySC

P-qw2CJA/edit  

2020.04.09  Az áruk exportja, importja és tranzitja továbbra is zajlik. A Vámügynökség 
továbbra is jelen van a határokon, ahol vámkezelést és vámellenőrzést 
végez.  

 A vámkezelő irodák továbbra is nyitva vannak, de egyesek a kompútvonalak 
változása és a kevesebb utasforgalom miatt változtatták nyitvatartási 
idejüket. 

http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en  

2020.04.07 BELSŐ INTÉZKEDÉSEK: 2020. április 15-től: 
 
- Újra megnyitják az óvodákat, az általános iskolákat és az 5. osztályt. 
- A 6–10. Osztályos diákok május 10-ig otthon maradnak. Az iskola utáni tanulási 
központok ugyanazon a napon zárva vannak. 
- A 9. osztályos diákok már nem tesznek záróvizsgaot. Az elmúlt év végső átlagát a 
következő periódusban kell figyelembe venni. 
- Az egyetemi vizsgákra készülő hallgatók is elkezdik az idei vizsgákat. 
A magánszektor munkáltatói és alkalmazottai visszatérhetnek a munkába április 14-
től, ha bizonyítják, hogy képesek betartani az egészségügyi hatóságok által kiadott 
egészségügyi szabályokat. 
A következő korlátozó intézkedések sorozatát május 10-ig meghosszabbították: 
- Határellenőrzés és utazási szabályok. 
- Több mint 10 személlyel folytatott nyilvános ülések tilalma. 
- Ahol lehetséges, a köztisztviselők otthoni szakmai tevékenysége. 
- Bevásárlóközpontok bezárása, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. 
- Éttermek, bárok, klubok, kávézók, edzőtermek, masszázsszalonok, tetováló 
szalonok, fodrászatok bezárása. 
- Fogorvosi rendelők bezárása, kivéve a vészhelyzeteket. 
- Templomok bezárása. 
A fesztiválok és koncertek augusztus végéig nem engedélyezettek. 
 
https://www.mae.ro/node/51908  

2020.04.06 4369 fertőzött, 179 halott, 1327 – gyógyult 
 

 Az április 13-ig érvényes intézkedések szerint tilos a 10 főnél nagyobb 
csoportokban történő találkozók, mind nyilvános, mind 
magánhelyiségekben. A szabálysértésért 200 euró / fő pénzbírságot 
alkalmaznak. 

 

 Az összes bevásárlóközpont és áruház április 13-ig zárva van, a 
gyógyszertárak és az élelmiszerboltok kivételével, amelyeknek azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy fertőtlenítő berendezéssel rendelkezzenek az 
ügyfelek számára és jelölve legyenek a távolság megtartása között. 

 

https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySCP-qw2CJA/edit
https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySCP-qw2CJA/edit
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
https://www.mae.ro/node/51908
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 Az összes étterem, bár, klub, kávézó, tornaterem, masszázs szalon, tetováló 
szalon, fodrász és fodrászat április 13-ig zárva tart. A házhozszállítási 
éttermek tevékenysége nem korlátozott. 

 
    A tömegközlekedési szolgáltatások továbbra is működőképesek. 
    Az állam jogosult: 

 a polgárokat karanténba vagy elszigeteltségbe vonni; 

 megtiltani a családtagok kórházakba és ápolási otthonokba történő 
látogatását;  

 korlátozni a tömegközlekedéshez való hozzáférést;  

 tiltani számos nyilvános rendezvényt;  

 ésszerűsítreni a gyógyszertárakban rendelkezésre álló alapvető 
gyógyszereket;  

 elrendelni az ételek racionalizálását a készletek gyors és indokolatlan 
kimerülésének megakadályozása érdekében;  

 kisajátítani a magántulajdont 
 

 Az intézkedéseket 2021. március 1-jéig kell alkalmazni, a szakaszos értékelést pedig 
novemberben végzik. 
https://www.mae.ro/node/51908  
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-
domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5 
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-
airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-
megjelent-a-koronavirus.html 
 
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-
aprilis-kozepe/ 
 
Április 6-án Mette Frederiksen miniszterelnök bejelentette Dánia újbóli 
megnyitásának "első szakaszát": bejelentette, hogy április 15-én újból megnyitják az 
óvodákat, és a 0–5 osztályokat, emellett a 10. évfolyam utolsó évének záróvizsgait 
visszavonták. Az éttermeket, kávézókat és fodrászokat május 10-ig zárva kell tartani, 
a nagyobb összejövetelek szervezése szeptemberig tilos. 

2020.03.30 Több mint 2500 fertőzöttet és 77 halálesetet. Hírügynökségek szerint a fertőzések 
valós száma jóval magasabb lehet. A dán miniszterelnök kijelentette, hogy az új 
típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) szembeni intézkedések hatásosnak bizonyultak. 
A kormányfő szerint úgy tűnik, hogy a fertőzés lassabban terjed Dániában, mint 
amitől eleinte tartottak. 

2020.03.24 Átutazhatnak Dánia területén:  

 légi összeköttetésben lévő utasok, akik érvényes jegyet mutathatnak be a 
következő rendeltetési helyre Dánián kívül; 

 azok az utasok, akik bemutatják a koppenhágai repülőtéren lévő parkolóval 
kapcsolatos dokumentumokat, és szükségesek ahhoz, hogy Dánián (pl. 
Svédország) kívül utazzanak; 

 Dánián keresztül utazó emberek, akik bizonyítani tudják, hogy a következő 

https://www.mae.ro/node/51908
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/
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rendeltetési hely a dán területen kívül található (nem vonatkozik nagyobb 
csoportokra / minibuszokra, buszokra vagy tömegközlekedésre); 

 (Bármilyen nemzetiségű) sofőr, aki árut hoz Dániába vagy bizonyos 
árukategóriákat vesz. 

A dán hadsereg feladata a határ őrzése, és eseti alapon értékeli a Dániába való 
belépés jogos és legitim célját. A dán hatóságok figyelmeztetnek, hogy a várakozási 
idő minden határon nagyon hosszú. 
Az árut szállító személyek tranzitja (még akkor is, ha a tehergépjárművezetők 
külföldi állampolgárok) megengedett. 
Dániából árukat szállító személyek (pl. Élő állatok vágóhidakra) belépése 
engedélyezett. 

2020.03.21 Dánia világszerte önkénteseket mozgosít a határokon kívül ragadt dán lakosok 
segítésére 

2020.03.19 A COVID-19 dániai fejleményei okán 2020. március 14-én 12 órakor Dánia lezárta 
határait. A határzár előreláthatólag április 13-ig marad érvényben. 
Dánia területére a belépés az alábbi rendkívüli esetekben lehetséges továbbra is:  
1) Dán állampolgárok számára, akik érvényes dán útiokmánnyal rendelkeznek. 
2) Dániában élő EU-s állampolgárok számára, akik érvényes útiokmánnyal és dán 
társadalombiztosítási kártyával (Sundhedskort) rendelkeznek.  
3) Harmadik országbeli állampolgárok, akik érvényes útiokmánnyal és dán 
tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.  
4) Azon külföldi állampolgárok számára, akiknek beutazási célja az alábbi esetek 
legalább egyikével megegyezik: 
a. Kritikus vagy végső stádiumban lévő beteg családtag látogatása;  
b. Temetésen való részvétel 
c. Bírósági meghallgatásra való beidézés; 
d. Látogatási jog gyakorlása kiskorú esetén;  
e. Kiskorú törvényes képviselőjéként eljárók számára; 
f. Azok számára, akik folyamatban lévő egészségügyi kezelés alatt állnak; 
g. Dán munkaviszonnyal rendelkezők számára; 
h. Átszálló utasok számára, akik érvényes, Dánián kívüli végső úti célra szóló jeggyel 
rendelkeznek;  
i. Azon utasok számára, akik érvényes dokumentációval rendelkeznek arra 
vonatkozóan, hogy személyautójuk a koppenhágai repülőtér parkolójában van és 
nélkülözhetetlen, Dánián kívüli tovább utazásukhoz.  
Minden esetben megfelelő, érvényes dokumentummal / okmánnyal szükséges 
igazolni. 
Dánia engedélyezi azon EU/EGT állampolgárok számára a tranzitot, akiknek 
hazajutás céljából a szigetországon keresztül kell átutazniuk! 
Repülőjáratok ritkított számban, de továbbra is közlekednek.  
Dániában a koronavírussal fertőzött betegek száma fokozatosan emelkedik, ezért a 
kormány a rendkívüli állapotra tekintettel, fokozatosan vezet be korlátozó 
intézkedéseket. 

2020.03.18 Újabb belföldi korlátozások bevezetése 
Legfeljebb 10 főben korlátozzák a szabad- és beltéri, hivatalos- és 
magánrendezvényeket, eseményeket, gyülekezéseket.  
⦁ A lakosságot arra kérik, - amennyire lehet, - maradjanak otthon. A bevásárlásokat 
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igyekezzenek online intézni.  
⦁ A kórházak, egészségügyi központok, szakrendelők kizárólag a sürgős eseteket 
láthatják el.  
⦁ Kulturális központoknak (színházaknak, moziknak, művelődési központoknak), 
vendéglátóipari egységeknek (éttermeknek, kávézóknak, sörözőknek) 
szórakozóhelyeknek, szépségszalonoknak (fodrászatok, kozmetikák, 
masszázsszalonok), edzőtermeknek fel kell függeszteni működésüket két hétre. Az 
éttermek számára ugyanakkor engedélyezik az „elvitel”-re történő árusítást. 
⦁ Az óvodák, általános- és középiskolák, valamint az egyetemek két hétig zárva 
tartanak. 

 A Dán Külügyminisztérium a korábban érvényben lévő piros és narancssárga 
kategorizálását az egyes országoknak 2020. április 13-ig felfüggesztik, ezért a 
külföldről Dániába visszatérőknek (akár piros, akár narancssárga térségből), 
erősen javallott a 14 napos otthonmaradás.  

 2020. március 16-án Feröer, 2020. március 19-án pedig Grönland is lezárta 
határait. Belépés kizárólag dán állampolgároknak lehetséges. 

2020.03.14 Márc. 14 - Dánia lezárta határait. Bezáratta a többi között az éttermeket, a 
kávézókat és a szabadidőközpontokat. Megtiltotta, hogy tíznél többen 
gyülekezzenek a köztereken. 
 

2020.03.12 Bezárják az iskolákat. 
A tömegközlekési eszközköket csak azok használhatják, akik van ülőhelye, de így is 
csak korlátozott számban. 

2020.03.10 Felfüggesztik az olaszországi járatokat is 
 

2020.02.26 Dánia bejelentette, hogy ott is megjelent az első új koronavírusos eset, egy férfiről 
van szó, aki a közelmúltban Észak-Olaszországból tért vissza 
 

2020.01.30 A Scandinavian Airlines (SAS) felfüggeszti a kínai járatait 
 

 

Források:  

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-
implemented-march-18-update-5 

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-
flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html 

https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/ 

https://bnn-news.com/estonian-schools-step-up-hygiene-211014 

https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/
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https://investinestonia.com/steps-estonia-is-taking-to-reduce-the-economic-effects-of-covid-19/ 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200403--esztorszag-es-svedorszag-is-ideiglenes-korhazakat-nyit.html 

https://www.valitsus.ee/en/emergency-situation-estonia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


