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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Kínában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://beijing.mae.ro/ 

o Telefon: +86 10 6532 3442, +86 10 6532 5763,  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés-Kína   

Dátu
m 

INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK, FONTOSABB HíREK 

2020.
06.04 

 Kína június 3-án jelentett egy új koronavírus-esetet és négy új tünetmentes 
COVID-19-es esetet - mondta az egészségügyi bizottság csütörtökön. Kína 
nem számolja a tünetmentes betegeket: azokat, akik koronavírussal 
fertőzöttek, de a tünetek nem mutatnak megerősített eseteket. 

 A hongkongi emberek csütörtökön előkészítették az éves gyertyafényes 
megemlékezést a Kínai Hadsereg 1989-es háborújáról a Tiananmen téren 
otthonról, amely megoldást jelent a koronavírus kitörés közepette a 
szokásos közgyűlés tilalmával szemben. 

 Kína azt mondta csütörtökön, hogy lehetővé teszi a külföldi légi fuvarozók 
számára, hogy jövő héten, június 8-tól kezdve növeljék az országba 
irányuló járatukat, az új koronavírussal fertőzött utasok számától függően. 

2020.
06.03 

 Továbbra is érvényben vannak az intézkedések. 

2020.
06.02 

 Kína bejelentette, hogy 5 új eset jelent meg a szárazföldön, és 24 órán 
belül nem haltak meg. Az ország összesen 83 022 esetet és 4634 halott 
esetet számít június 2-án, kedden. "Jelentős stratégiai sikert értünk el a 
Covid-19-re adott válaszunk során" - mondta Li Keqiang miniszterelnök 
pénteken az Országos Népi Kongresszus plenáris ülésének megnyitásakor. 

 Wuhanban a hatóságok 9,899,828 embert tesztelték május 14. és június 1. 
között egy városi szintű kísérletben, hogy új koronavírusfertőzéseket 
szűrjenek - nyilatkozta a kedden sajtótájékoztatón. 

  A Vuhan város tiltja a vadon élő állatok fogyasztását. 

2020.
05.29 

 Nemcsak a kínai gyerekek tértek vissza az iskolákba, hanem velük együtt 
az ősi kínai viseletet idéző kalapok is felbukkantak, hogy az 
intézményekben segítsenek megtartani a diákoknak a fizikai távolságot 
egymástól. Vannak olyan álláspontok, amelyek szerint ezek a furcsa 
"szárnyas kalapok" a dinasztikus időkben is arra szolgáltak, hogy azok révén 
az emberek távolságot tartsanak egymástól, ám más magyarázatok szerint 
nem ezért viselték a különös fejfedőket a régi időkben. Különös fejfedőkben 
jelentek meg a kínai kisiskolások egyes helyeken: fejükön furcsa kalap, 
melyet többségük otthon, szülei segítségével készített el, és amelyek 
viselőjének két oldalára kinyúló "szárnyai" segítenek megtartani a 
távolságot másoktól. 

 Kína nem jelentett be új, megerősített koronavírus-eseteket a kontinensen, 
egészen május 28-ig, két nappal korábban - mondta az Egészségügyi 
Bizottság pénteken. Május 28-án a kínai szárazföldön 31 tartományi szintű 
régió, valamint a Xinjiangi Termelő- és Építőtestület nem jelentett új 
megerősített fertőzési eseteket, új gyanús fertőzés eseteket és halálesetet. 
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3 beteget gyógyítás után engedtek szabadon a kórházból. 479 embert, akik 
szoros kapcsolatban voltak a fertőzött betegekkel, felmentették az orvosi 
megfigyelés alól. A súlyos esetek száma változatlan maradt. 

2020.
05.28 

 Továbbra is érvényben vannak az intézkedések. 

2020.
05.27 

 Összesen 200, a COVID-19 világjárvány szempontjából releváns biztonsági 
tulajdonságú autóbuszt szállítottak Szerdán, Kína keleti Fujian 
tartományában, Xiamen városában található kikötőből Ciprusra. Zhao 
Yutong, a cég ügyvezető igazgatója szerint a kínai vezető autóbuszgyártó, 
Xiamen King Long United Automotive Industry Company által gyártott 
autóbusz-szállítmány a legnagyobb tétel, amelyet egy kínai vállalat szállít az 
európai piacra. 

 Kína ambiciózus tervet hajt végre mindenki tesztelésére Wuhanban, a 
városban, ahol a Covid-19 járvány kezdődött, az új fertőzések klaszterének 
megjelenése után. A hatóságok ígéretet tettek arra, hogy teszteljék a város 
lakosságát egy 10 napos időszak alatt, május 14-től kezdve. A Vuhani 
egészségügyi tisztviselők szerint 1,47 millió tesztet hajtottak végre egy nap, 
május 22-én. A Hubei egészségügyi bizottsági weboldal szerint összesen 
kilenc millió tesztmintát vettek május 24-ig - a kampány kezdete után 10 
nappal. Ezek közül a Bizottság szerint 6,57 milliót dolgoztak fel. 

 Egy kínai város azt tervezi, hogy a koronavírus válaszának részeként 
bevezetett egészségügyi nyomkövető alkalmazást 10 millió lakosa 
számára állandó tartószerkezetté teszi. Az alkalmazás verzióit Kína 
szárazföldjén használják. Megjeleníti az egyén vírusállapotával rendelkező 
QR-kódot, amely felhasználható annak meghatározására, hogy mekkora 
mértékben megengedett az egyén mozogni. Hangzhou városában, az 
Alibaba e-kereskedelmi otthona, ahol az alkalmazást elsőként elindították, 
bejelentették, hogy szélesebb verziót akarnak elindítani az emberek 
egészségének figyelemmel kísérésére. 

2020.
05.25 

 Vuhanban betiltották a vadon élő állatok fogyasztását. Az eddig több mint 
338 ezer emberéletet követelő világjárvány gócában, a kínai Vuhanban 
betiltották a vadon élő állatok fogyasztását. Nagy valószínűséggel ezekről 
terjedt át a koronavírus az emberekre.  

 A szomszédos térségekben készpénzt kínálnak azon egzotikus állatok 
tenyésztőinek, akik hajlandók felhagyni tevékenységükkel. Mindkét 
intézkedésnek az a célja, hogy megelőzze a vírus jövőbeni terjedését. A 
Hupej tartomány 11 millió lakosú székvárosában a hét derekán tették 
közzé a rendeletet. A vuhani nagybani állatpiac januári bezárása előtt a 
többi között lemészárolt hódokat, tarajos sült és krokodilbébiket is 
árusítottak – a National Geographic helyszíni tudósítása szerint. 

 Profilváltásra biztatják a tenyésztőket. A Hupejjel szomszédos Hunan és a 
Csiangcsi tartományban arra ösztönzik az eddig vadon élő állatok 
tenyésztésével foglalkozó gazdákat, hogy hagyjanak fel tevékenységükkel, 
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és helyette termesszenek gyógyfüvet vagy -teát.  

 Csak Csiangcsiben 2300-ra tehető az engedéllyel működő tenyésztők száma. 
Éves forgalmuk 2018-ban meghaladta az átszámítva 72 milliárd forintot – 
jelenti a helyi állami lap. A 2000-es évek elején SARS járványt kiváltó 
cibetmacska kilója például 26 ezer, a sikló kilója több mint 5000 forint – az 
AFP szerint. – A kínai hatóságok jó irányba mozdultak el – véli Peter Li, a 
Humane Society International Kína-szakértője, bár hozzátette, hogy 
egzotikus állatok továbbra is tenyészthetők prémjükért, szórakoztatás vagy 
hagyományos kínai gyógyítás céljából. 

 Vuhanban 6,5 millió tesztet végeztek 10 nap alatt. Vuhanban, a 
koronavírus-világjárványt elindító kínai nagyvárosban 6,5 millió 
nukleinsavtesztet végeztek a lakosságon május 14-e és 23-a között, hogy 
kiderüljön, kik a hordozói a kórokozónak - adta hírül hétfőn a helyi 
egészségügyi hatóság.  

 A 10 millió lakosú városban csupán a hat év alatti gyerekeket nem tesztelik, 
de az egész lakosságot ellenőrizni szeretnék. A május 14-én kezdett 
kampány előtt már 3 millió ilyen tesztet végeztek. A részvétel ugyanakkor - 
a Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint - önkéntes, és a 
lakosság nagy lelkesedéssel fogadta. Előnyt élveznek az idősek és a sűrűn 
lakott városrészekben élők, továbbá azok a lakótelepek, amelyeken 
korábban előfordult fertőzés. A tömegtesztelés eredményeire még várni 
kell. 

 A vuhani víruslabor a járvány előtt sosem látta az új koronavírust. Ismét 
megszólalt az utóbbi hónapokban számos konteóban főszerepet játszó, 
több kormány által is rivaldafénybe helyezett vuhani víruslabor igazgatója. 
Wang Yanyi a kínai állami tévének elmondta, a laborban három 
denevérektől származó koronavírustörzs tesztelése zajlik, de ezek egyike 
sem egyezik meg a SARS-CoV-2–vel, amiről egészen az első klinikai minta 
beérkezéséig soha nem is hallottak. 

 Online rendszert indít Kína a koronavírus terjedésének előrejelzésére. Az 
északnyugat-kínai Kanszu tartomány székhelyén található Lancsou Egyetem 
innovációs központjának kutatói által kidolgozott rendszer hétfőtől kezdve 
30 napon át jelzi előre, hogy a világ 180 országában naponta hány újabb 
fertőzéses eset bukkanhat fel. A 

 z előrejelzéshez olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az éghajlati és 
környezeti körülmények, a népsűrűség, valamint a helyi kormányzatok által 
alkalmazott járványügyi óvintézkedések – mondta Huang Csien-ping, a 
központ igazgatója. A rendszert három hónap alatt fejlesztették ki a 
meglévő, regionális járvány-előrejelzési modell alapján.  

 A kutatók megfigyelései szerint az új koronavírus a leghatékonyabban 5 és 
15 Celsius-fok között terjed, a világszerte észlelt fertőzéses eseteknek 
ugyanis mintegy 60 százalékát regisztrálták ebben a hőmérsékleti 



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

 

 
 

 

tartományban. A rendszer a műholdak által jelzett nitrogén-dioxid-szintet is 
számításba veszi, az ugyanis a járványügyi óvintézkedések hatásait tükrözi a 
kutatók szerint. „A nitrogén-dioxid a járművek és a gyárak kibocsátásából 
származik, így a levegőben található szintjének drasztikus csökkenése azt 
jelzi, hogy kisebb a forgalom, és kevesebb emberi érintkezés történik” – 
fogalmazott Huang. A szakértők szerint az előrejelzésre nem csupán az új 
koronavírus okozta Covid-19 kezelése miatt van szükség, hanem a 
különböző óvintézkedésekkel kapcsolatos döntések miatt is.  

2020.
05.22 

 A mesterséges intelligencia lehet az egészségügy segítsége a koronavírus 
diagnosztizálásában.  

 A mesterséges intelligencia felhasználása az egészségügyben nem új keletű 
dolog, hiszen a modern orvostudományban a képalkotó diagnosztika 
munkáját már több helyen is segíti a mesterséges intelligencia, ami akár 
olyan elváltozásokat is megtalál, amelyeket az orvosok nem vesznek észre.  
Most a koronavírus-járvány idején is a mesterséges intelligencia is segíti a 
pontos diagnózis felállításában a szakorvosokat.  

 Elsőként Kínában az Alibaba állt elő koronavírust felismerő mesterséges 
intelligenciával, ami komputertomográf-felvételeket elemezve 
másodpercek alatt képes felismerni a koronavírusos megbetegedést. Az 
Alibaba azt mondja, hogy 96 százalékos pontossággal dolgozik a 
mesterséges intelligenciája. 

2020.
05.21 

 Szárnyakkal tartanak távolságot a diákok egy kínai iskolában. Hétfőtől 
ismét járhatnak iskolába a gyerekek a kínai Tajjüan városában, ahol az egyik 
általános iskolában azt kérték a negyedik osztályos gyerekektől, hogy 
viseljenek egyméteres szárnyakat a hátukon, ami segítheti őket a szociális 
távolság megtartásában. A shanghaiist cikke szerint az ötlet erdetileg egy 
hangcsoui általános iskolából származik, és ugyanebből a városból erednek 
a távolságtartást segítő kalapok is. 

 A fenntartható kínai fellendülés elérésének módja. Az országos és 
tartományi vezetők ezért – nagyon helyesen – hangsúlyozzák az 
infrastrukturális beruházások új formái iránti igényt, az automatizációs 
technológiákra, a mesterséges intelligenciára és az 5G kiépítésére 
összpontosítva. Realistának kell azonban lenniük azzal kapcsolatban, hogy 
az azonnali élénkítés és a munkahelyteremtés mennyire tudja ezt 
biztosítani. https://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/a-fenntarthato-
kinai-fellendules-eleresenek-modja-2-2270397/  

2020.
05.20 

 Más tüneteket produkálnak az új koronavírus-fertőzöttek Kínában. Kínai 
orvosszakértők beszámolója szerint az ország észak-keleti részén az elmúlt 
napokban koronavírussal diagnosztizált betegek más tüneteket produkálnak 
és hosszabb a betegség lappangási ideje is, mint azoknál, akik hónapokkal 
ezelőtt Vuhanban fertőződtek meg a járvány kezdetén, írja a BBC. Qiu 
Haibo, az ország egyik legnevesebb orvosa az állami televízióban számolt be 
csapata legújabb megfigyeléseiről. Mint mondta, a Hejlungcsiang és Csilin 

https://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/a-fenntarthato-kinai-fellendules-eleresenek-modja-2-2270397/
https://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/a-fenntarthato-kinai-fellendules-eleresenek-modja-2-2270397/
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tartományban az utóbbi időszakban azonosított eseteknél elnyúlik a 
lappangás idő, és a tüneteik sem tipikusak. Közölte, a fertőzötteknek nincs 
láza, de rendkívül fáradékonyak és torokfájással küzdenek. Egyeseknek 
egyáltalán nincsenek tüneteik, bár ez nem újdonság.  

 A Global Times című lap szerint a vuhani pácienseknek jellemzően egy-két 
héttel azután már negatív lett a tesztje, hogy megjelentek az első tünetek. 
Az új betegek szervezetében viszont most ennél hosszabb idő után is 
kimutatható a fertőzés. Ez a koronavírus mutálódására utaló jel. Csilin  
tartományban a hivatalos adatok szerint jelenleg 25 ember ápolnak 
kórházban. A régióhoz tartozó Shulan városát egyébként a napokban teljes 
karantén alá vonták egy esetleges második hullám megelőzése érdekében. 

 Öt különböző vakcinát tesztelnek önkénteseken Kínában. Az új 
koronavírus elleni öt különböző vakcinát tesztelnek önkénteseken 
Kínában - jelentette be Zeng Ji-hszin, a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság 
igazgatóhelyettese.  

 A China Daily című kínai pártlap szombati tudósítása szerint az ötféle 
ellenanyag - amelyek közül az egyik egy kémiailag gyengített adenovírust 
tartalmazó vektorvakcina, a többi pedig hatástalanított vírust tartalmazó 
szer - klinikai tesztjeinek második szakasza júliusban fejeződik be. Az 
ellenanyagokat 2036 önkéntesnek adták be - valamint a klinikai tesztek első 
szakaszában lévő anyagok esetében további 539-nek -, de egyikük sem 
számolt be számottevő káros mellékhatásról. Az igazgató-helyettes pénteki 
sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy további vakcinák kifejlesztésén is 
dolgoznak az országban, ezek közül néhány várhatóan júniusban kaphatja 
meg az engedélyt a klinikai tesztelés megkezdésére.  

 Kínában immár több mint egy hónapja nem jelentettek az új koronavírus-
fertőzésből adódó halálozást, az újabb megbetegedések száma pedig 
jelentősen lecsökkent. Pénteken az ország szárazföldi részén 8 újabb 
beteget diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19 betegséggel, 
közülük ketten fertőződtek meg belföldön, hatan pedig külföldről 
hazatérők. A még kezelés alatt álló betegek száma 91. Az egészségügyi 
bizottság ezenkívül 13 újabb tünetmentes vírushordozóról számolt be 
szombaton, velük együtt 561 panaszmentes fertőzöttet tartanak orvosi 
megfigyelés alatt. 

2020.
05.19 

 WHO: folytatódik Peking és Washington párbaja. A kínai 
külügyminisztérium szerint a Fehér Ház azért támadta meg az ENSZ 
Egészségügyi Világszervezetét, hogy elterelje a figyelmet 
járványkezelésének hiányosságairól. Donald Trump kritikája úgy erősödött a 
WHO-val szemben, ahogyan romlott a járványhelyzet az Egyesült 
Államokban. 

  Az elnök "Kína bábjának" nevezte a WHO-t, majd Twitteren közzétett, 
háromoldalas levélben az amerikai WHO-hozzájárulás végleges 
felfüggesztését lengette be a szervezet igazgatójának. Az Egyesült Államok 
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vezetőjének nyílt levele tele van találgatásokkal; "lehetséges", 
"feltételezhető" és hasonló kifejezésekkel.  

 Ezzel a módszerrel próbálja megtéveszteni a nyilvánosságot, kisebbíteni 
Kína vírus-ellenes erőfeszítéseit, és elkenni saját felelősségét a járványra 
adott elégtelen válasza miatt. Mindez hiábavaló" - jelentette ki a kínai 
külügyi szóvivő. Trump fenyegetésére az Európai Unió tagállamai egységes 
állásfoglalással álltak ki határozottan az Egészségügyi Világszervezet 
támogatása mellett. "Köszönöm a tagállamoknak, hogy elfogadták az 
állásfoglalást, ami egyúttal felszólít egy átfogó, és független nemzetközi 
értékelésre, válaszra" - fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-
igazgató, aki korábban elismerte, "voltak hibák a járványra adott 
válaszukban". Az európai állásfoglalás leszögezi, "csak globális 
együttműködés vezethet sikerre. Az egymásra mutogatás pedig pont azt 
ássa alá." 

 Kína élelmiszeripari készletek felhalmozására szólította fel a 
nagykereskedelmi és élelmiszeripari vállalatokat a koronavírus-járvány 
egy esetleges második hullámára és a nemzetközi beszerzési csatornák 
fennakadásaira való felkészülésként - írja a Reuters hírügynökség pekingi 
kereskedelmi minisztériumi forrásoktól.  

 A minisztérium állami és magán gabonakereskedő vállalatokat és 
élelmiszeripari vállalatokat egyaránt szójabab és szójaolaj készleteik 
felhalmozására szólította fel a Reuters értesülése szerint. Fennáll a 
lehetősége a beszállító csatornák leállásának például a behajózó kikötők 
lezárása miatt újabb fertőzések esetén – indokolta a minisztériummal a 
múlt héten folytatott egyeztetéseket az egyik kínai élelmiszeripari vállalat 
kereskedője a Reuters hírügynökségnek.  

 “Készleteink növelésére és a szokásosnál magasabb szinten tartására kértek 
fel bennünket. Nem állnak jól a dolgok például Brazíliában – mondta. 
Brazília Kína legnagyobb szójabab beszállítója. “Az egyik legnagyobb 
aggodalmunk az, milyen hatással lehet a járvány Dél-Amerikában a kínai 
nyersanyagszállításokra” – mutatott rá egy másik forrás a Reuters 
hírügynökségnek. Márciusban több tényező, a nagy esőzések és a 
járványügyi korlátozások miatt fellépő munkaerőhiány együttes hatására 
visszaestek Brazília szójabab szállításai, a kínai készletek pedig 
rekordalacsonyra csökkentek. A pekingi kereskedelmi minisztérium nem 
válaszolt a Reuters hírügynökségnek az élelmiszeripari alapanyagok 
készletezése ügyében feltett kérdéseire. 

 108 millió ember ismét karantén alá kerül Kínában a koronavírus miatt. 
Ezúttal nem a járvány kiindulópontjában, Hupej tartományban, hanem az 
ország Oroszországgal határos északkeleti részén jelent meg a vírus – írta a 
Bloomberg. A járványt komoly lezárásokkal visszaszorító Kínába minden 
valószínűség szerint Oroszországból jött vissza a vírus, ahová Kínából 
Nyugat-Európán keresztül jutott be. Az orosz fél ugyanis a kínai határt korán 
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lezárta, így közvetlenül nem jutott át a fertőzés, az EU-val szemben azonban 
jóval lassabban léptek az orosz hatóságok. Miközben napi 10 ezer új esetet 
regisztrálnak, még a hivatalosnál is sokkal több fertőzöttről szólnak az orosz 
politikusok. Viszont egy mutató érthetetlenül jó. De közben három 
egészségügyi dolgozó gyanús módon kiesett az ablakon. Kezdetben úgy 
tűnt, Oroszország időben megfogja a vírust, ám a szigorú korlátozások 
ellenére mostanra már az Egyesült Államok után itt regisztrálták a legtöbb 
fertőzést: 290 ezret, ebből jelenleg is több mint 217 ezer embert betegként 
tartanak számon, amit Vlagyimir Putyin népszerűsége is megsínylett, pedig 
februárban az orosz elnök egy alkotmánymódosítással épp hatalmon 
maradásának lehetőségét is előkészítette. 
https://index.hu/kulfold/2020/05/19/108_millio_kinait_ismet_karanten_al
a_vesznek/  

2020.
05.18 

 Tömeges tesztelés Vuhanban. Több mint egy órát álltak sorban az esőben a 
vuhaniak, hogy részt vegyenek a város összes lakosa számára kötelető 
koronavírus-teszten. A vizsgálatokhoz sátratakat állítottak föl 
autóparkolókban, parkokban és lakóházak között. A 11 milliós kínai 
városban (amely a világjárvány kiindulópontja volt tavaly decemberben) 
azután rendelték el a kötelező tesztelést, hogy több mint egy hónap után 
újabb COVID-19-eseteket jelentettek. Vuhanban a múlt hónapban 
szüntették meg 76 nap után a szigorú kijárási korlátozásokat, de sokan attól 
tartanak, hogy a város lakói közül rengetegen tünetmentes hordozók 
lehetnek, akik továbbra is tudják terjeszteni a fertőzést. 

 WHO: Kína partner a járvány elleni globális együttműködésben. 
Érzelemdús, szolidaritásra mozgósító videó nyitotta meg az Egészségügyi 
Világszervezet online közgyűlését, ahol a koronavírus-járvány számos 
aspektusát, így az okokat és a következményeket is megvitatják. A WHO 
vezetője dicsérte a kiinduló-góc, Kína járványra adott válaszát, miközben az 
Egyesült Államok és számos nyugati ország erős kritikát fogalmazott meg 
azzal kapcsolatban. A kínai elnök megvédte országát, és partner egy 
független vizsgálathoz. Emellett 2 milliárd dolláros segítséget ajánlott fel a 
koronavírus sújtotta országok részére. "Kína támogatja a COVID-19-re adott 
globális válasz átfogó felülvizsgálatának ötletét, a tapasztalatok összegzése, 
és a hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Ennek a munkának a WHO 
vezetésével, a WHO szakmai, és tudományos iránymutatása mellett, 
objektíven és pártatlanul kell lezajlania" - jelentette ki Hszi-Csin-ping. Azt is 
közölte: Kína kész részt venni a globális humanitárius reagálásra az új típusú 
koronavírusra, biztosítja a járvány elleni fellépéshez szükséges gyors 
szállításokat, és "zöld folyosókat" is nyit ennek érdekében. Valamint 
rövidesen "univerzális közkinccsé" teszi a vírus elleni, lehetséges kínai 
védőoltást. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 
megnyitóbeszédében kijelentette, "továbbra is magas az új típusú 
koronavírus kockázata, és hosszú utat kell még megtenni." 
https://hu.euronews.com/2020/05/18/who-kina-partner-a-jarvany-elleni-
globalis-egyuttmukodesben  
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 Tartanak a második hullámtól Kínában, lezártak 1200 falut. Északkelet-
Kínában sok új koronavírus-fertőzöttet jelentettek, így leállították a régióba 
való közlekedést – írja az NBC. Csilin tartomány vezetése szombaton 
jelentette be a döntést. Nemcsak a falvakat szigetelik el, hanem Sulan 
városát is, ahol 1000 lakóépületet, azaz több mint 8 ezer embert helyeztek 
karantén alá.  A lezárt 1205 faluba tartó közlekedést szinte teljesen 
betiltották. Sulan vezetése szerint a május 7-e előtti új fertőzések nem helyi 
eredetűek, hanem a külföldön, például a közeli Oroszországban lakó 
sulaniak hozták be a vírust. Május 15-én már 16 új helyi fertőzésről 
számoltak be a hatóságok. Csilin tartományban 121 új helyi, és 19 importált 
esetet regisztráltak, így a héten magas rizikófaktorú térségnek 
nyilvánították. További 453 embert orvosi megfigyelés és karantén alá 
helyeztek, mert ők érintkeztek a fertőzöttekkel. A sulani vezetés széles körű 
tesztelést ígért, péntekig már 19 228 embert teszteltek le. 

 Élelmiszerkészleteket halmoz Kína egy második járványhullám esetére. 
Kína élelmiszeripari készletek felhalmozására szólította fel a 
nagykereskedelmi és élelmiszeripari vállalatokat a koronavírus-járvány egy 
esetleges második hullámára és a nemzetközi beszerzési csatornák 
fennakadásaira való felkészülésként. A pekingi kereskedelmi minisztérium 
állami és magán gabonakereskedő vállalatokat és élelmiszeripari 
vállalatokat is utasított arra, hogy szójabab- és szójaolaj készleteiket 
mihamarabb töltsék fel. 

 Megugrott a belföldi utak száma Kínában. Több mint 100 millió kínai kelt 
útra az ötnapos május elsejei ünnep alatt, ami a belföldi turizmus iránti 
igény első komoly próbája volt azóta, hogy elkezdték feloldani a járvány 
miatt bevezetett korlátozásokat. A Fidelity International szakemberei azt 
vizsgálják, vajon megindul a fellendülés, vagy a fogyasztók egy darabig még 
óvatosan élnek az új szabadsággal – közölte a csoport. A vidámparkok előtt 
kígyózó sorok állnak, a jegypénztárak pedig kifosztva ásítanak. A kínai 
Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium által közzétett adatok szerint 
naponta átlagosan 23 millióan keltek útra a május eleji, ötnapos ünnep 
során, ami még így is csupán 50 százaléka az egy évvel ezelőtti forgalomnak. 
Az éves szinten mért jelentős csökkenés ellenére ez hatalmas javulás a 
februári és márciusi adatokhoz képest, amikor Kína nagy része teljes 
vesztegzár alatt volt a koronavírus-járvány miatt. Alig három héttel ezelőtt 
egy kora áprilisi háromnapos hétvégén még csak 14 millió belföldi utast 
regisztráltak. https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/megugrott-a-
belfoldi-utak-szama-kinaban-2262645/  

2020.
05.15 

 Szűrik a lakosságot Vuhanban, mindennap találnak tünetmentes 
fertőzötteket. Az új típusú koronavírus epicentrumának tartott kínai Vuhan 
városában 11 új, tünetmentes fertőzöttről számoltak be pénteken, közölte a 
városi egészségügyi bizottság. Az új fertőzöttekre a városi szűrőprogram 
során akadtak rá, amit azután indítottak, hogy az utóbbi időben ismét 
regisztráltak betegeket. A tervek szerint 10 nap alatt tesztelik le a város 
teljes, 11 milliós lakosságát annak érdekében, hogy megelőzzék a járvány 
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esetleges második hullámát. 

 Kína kutatók erős bizonyítékot találtak arra, hogy az új koronavírus 
természetes eredetű és nem laboratóriumból kiszabadult, ember alkotta 
vírus. A szakemberek a SARS-CoV-2 vírussal közeli rokonságban álló RmYN2 
jelű vírustörzset elemezték, amely a denevérekben található meg és 
felfedezték, hogy ez a törzs igen magas szintű azonosságot mutat az új 
koronavírussal a genom 1ab régiójában. A kutatók azt találták, hogy az új 
koronavírushoz hasonlóan ezt a törzset is a többszörös aminosav-kötődés 
jellemzi a fehérjetüske S1 és S2 alegységeinek összekapcsolódásánál. Ez 
határozott bizonyítékkal szolgál arra, hogy az ilyen kötődés természetesen 
mehet végbe a koronavírusok evolúciója során. "A felfedezés jelentősége 
az, hogy tisztáz néhány problémát a koronavírus eredetét illetően" - 
mondta Si Vej-feng, a santungi egyes számú orvostudományi egyetem 
professzora, a kutatócsoport vezetője. A mostani bizonyíték együttesen a 
kutatók azon korábbi felfedezésével, hogy az új típusú koronavírus 
törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezik a tobzoskákban 
található vírus genomjával, erős bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az új 
koronavírus nem laboratóriumból szabadult ki - tette hozzá Si. A Kínai 
Tudományos Akadémiához tartozó egyetem és intézmények közös 
kutatásának eredményei a Current Biology című folyóiratban jelentek meg. 

2020.
05.14 

 Túl a járványon, újrakezdődtek a tüntetések Hongkongban. A koronavírus-
járvány második hulláma után minden értelemben újraindult az élet a 
hongkongi utcákon: bár lassan és kis számban, de ismét elkezdődtek a 
demokráciapárti tüntetések. Hongkongban - öt év szünet után - tavaly 
tavasszal indult újra a tüntetéshullám, ami emberek millióit vitte utcára. A 
tiltakozók szerint a Kínai Kommunista Párt és a Peking-párti helyi vezetés 
különböző politikai és jogi manőverei területet megillető szabadságjogokra 
jelentenek veszélyt. 

 Kiszivárgott Kína titkos koronavírus-adatbázisa. A részletes epidemiológiai 
adatokat Kína nem osztotta meg a nagyvilággal, pedig sokat tanulhattunk 
volna belőlük. Most oknyomozó portálok szivárogtattak. A Foreign Policy és 
a 100Reporters oknyomozó portál birtokába jutott egy zárt koronavírus-
adatbázis a kínai hadsereg egyeteméről, melynek a számai megegyeznek az 
egyetem által létrehozott és rendszeresen frissített vírustérképen 
mutatottakkal, viszont sokkal részletesebb információk vannak benne, mint 
a nyilvános térképen. Ez a létező legnagyobb adathalmaz a koronavírusos 
esetekről Kínában, mintegy 230 várost érint és olyan pontos 
helymeghatározások vannak benne, mint hogy március tizennegyedikén, az 
adat gyűjtésének időpontjában egy KFC-ben regisztráltak egy fertőzöttet. A 
részletesség mellett viszont néhol inkonzisztens az információ, és nem 
világos az sem, hogy pontosan mi számít benne regisztrált esetnek és ki 
számít gyógyultnak, ahogy egyelőre azt sem tudni, hogy elég átfogóak-e az 
adatok ahhoz, hogy cáfolják a Peking által hivatalosan közölt számokat. 
Ettől függetlenül az adatbázis mindenképpen értékes információforrás 
lenne az epidemiológusoknak a járvány terjedéséről világszerte. 
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https://azonnali.hu/cikk/20200513_kiszivargott-kina-titkos-koronavirus-
adatbazisa  

 Kínában már annyira lecsillapodott a koronavírus-járvány, hogy feléledt a 
mobilpiac. Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. 
Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány legnehezebb időszaka után. 
A kínai ipari és információtechnológiai minisztérium tudományos központja, 
az informatikai és kommunikációs kutatóintézet (CAICT) adatai szerint a 
gyártók 41,7 millió mobiltelefont szállítottak ki áprilisban, ami 14 
százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ezzel együtt az idei első négy 
hónapban forgalomba hozott mobilkészülékek száma 20,1 százalékkal 
maradt el az egy évvel korábbitól. Világviszonylatban is hasonló a helyzet: 
mire újraindult a gyártás, eltűntek a vásárlók a mobilpiacon. A Kínában 
áprilisban kiszállított telefonok közül az 5G-s készülékek aránya 39,3 
százalék (16,4 millió) volt. A CAICT kimutatása szerint a tavaly Kínában 
kiszállított mobilkészülékek 90,7 százaléka kínai márkájú volt. Ha egyes 
modellekre lebontva vizsgáljuk, akkor az eladásokat világszerte az Apple 
iPhone 11-modelljei vezetik. 

 Elektromos töltőkkel indítja be a gazdaságát Kína. A koronavírus-járvány 
világszerte alapjaiban rázta meg az egyes országok gazdaságát. Minden 
kormány igyekszik a maga módján reagálni erre, gazdasági 
segélycsomagokkal, ösztönzőkkel, a bajba került iparágak megsegítésével. 
Kína némileg eltérő utat jár, és az elektromos mobilitásban látja gazdaság 
helyreállásának lehetőségét. Az idei év végéig Kína 1,5 milliárd dollárt fektet 
az elektromos töltőhálózatának fejlesztésébe. A terv tartalmazza 20 ezer 
nyilvános töltőoszlop telepítését is, emellett célja a kínai gazdaság 
fellendítése a töltők gyártásával, az elektromos autók népszerűsítésével. 
Szintén kiemelt szerepet fordít az ázsiai ország az 5G hálózatra, nem 
függetlenül az elektromos járművekhez való töltőktől. A kínai tervek szerint 
az újonnan telepített töltőoszlopok egyben nagy mennyiségű adat 
tárolására is alkalmasak lesznek. Így a töltő használói például információkat 
szerezhetnek az akkumulátor állapotáról, sőt, a rendszer akár a 
használtautó-kereskedelem megreformálására is alkalmas lehet azzal, hogy 
sokkal több elérhető információ lesz egy-egy járműről.  

 Az elektromos autók elterjedését várják. Az akciótól a kínai szakemberek azt 
várják, hogy a töltőhálózat bővülésével sokkal többen vásárolnak majd 
elektromos járműveket, hiszen sokkal könnyebb lesz majd azokat tölteni. 
Maga a töltési folyamat is egyszerűbb lesz, hiszen a vezeték nélküli töltők is 
terjednek az országban. Az elektromos autók vezeték nélküli töltésének 
úttörője a WiTricity nevű cég, melynek szabadalmát a napokban fogadta el 
a kínai kormány ipari sztenderdként – írja a CleanTechnica. 

 Koronavírus: repülő helyett vasúton szállítja Európába a megrendelt 
csomagokat Kína. Lassult és jelentősen drágult az Európán kívüli postai 
küldemények szállítása a koronavírus-járvány miatt - mondta Panulin Ildikó, 
a Magyar Posta Zrt. szóvivője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, 
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Magyarország! című műsorában. A szóvivő elmondta, a járvány elején a légi 
járatok drasztikus csökkentése miatt állt elő a mostani helyzet. Ráadásul 
nagyon sok cég veszélyhelyzeti felárat állapított meg, amit a Posta nem tud 
megtenni. A megrendelt csomagok 80 százaléka az Európai Unión kívülről 
érkezik, főkét az Egyesült Államokból és Kínából. A járvány miatt Kína már 
átállt arra, hogy vasúton szállítson Európába - tette hozzá. Kitért arra is, 
továbbra is van levélforgalom, sőt  a Kínából érkező csomagok nagy része is 
levélküldeményként érkezik, ami azt jeleni, hogy hiába nem levélformájú a 
csomag, úgy van elkönyvelve. 

2020.
05.13 

 Hongkongban eleinte példásan kezelték a koronavírus-járványt, de 
márciusban jött a második hullám, nagyot nőtt a fertőzöttek száma. Most 
ismét sikerült elfojtani a járványt, ezzel viszont nemcsak a mindennapi élet, 
hanem a politikai viszályok is újrakezdődtek, a hétvégéken beindultak a 
tüntetések, amelyekre a hatóságok könnygázzal és tömeges előállításokkal 
reagáltak.  

 Hongkongot a világ döntő többségével ellentétben nem érte 
felkészületlenül az új koronavírus-járvány. A különleges közigazgatású kínai 
területen 2003-ban 300 áldozatot szedett egy hasonló betegség, a szintén 
egy koronavírus által terjesztett súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS); 
az akkori tapasztalatoknak köszönhetően idén január–februárban gyors és 
hatékony lépéseket hoztak a fertőzés ellen, és az egyébként a helyi 
kormányzat ellen jó egy éve lázongó lakosság is fegyelmezetten viselte a 
járványhelyzetet. 

 Nemcsak a járványok jönnek Ázsiából, hanem a hatékony járványkezelés 
receptje is. Bár egy az egyben nem vehető át Szingapúr, Hongkong és 
Tajvan mintája, de sokat tanulhatunk tőlük. Már ha hajlandók vagyunk. 

 Annak idején Hongkongban (Tajvanhoz és Szingapúrhoz hasonlóan) már az 
első pillanatban szigorú közösségi korlátozásokat vezettek be, rengeteget 
teszteltek, aprólékos kontaktkutatást végeztek; az eleve magas színvonalú 
egészségügyi rendszer is jól vizsgázott, nem alakultak ki súlyosabb 
gócpontok. 

 Azonban, ahogy február végétől elkezdtek fellélegezni, márciusban 
elkezdett növekedni a fertőzöttek száma: míg az aktív esetek száma március 
18-án nem érte el a százat, április elején 700 körül tetőzött. Bár az elsőnél is 
súlyosabb második hullámot elsősorban nem helyi terjedés, hanem 
külföldről érkező fertőzöttek okozták, ettől még kénytelenek voltak 
visszatérni az eredeti recepthez, és egy sor újabb korlátozást bevezetni.   

 Az élet újraindulása azonban egyelőre ott is elég óvatosan megy, és 
szakértők szerint egy ideig még nem lehet visszatérni a régi kerékvágásba. 
Egy kivétellel: a járvány visszaszorulásával szépen lassan újraindulnak a 
tüntetések, a rendőri vegzálás és a pekingi kormány közvetlen befolyásának 
növelése. 
https://index.hu/kulfold/2020/05/12/hongkong_koronavirus_masodik_hull
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2020.
05.12 

 Tíz nap alatt Vuhan teljes lakosságát le akarják tesztelni. Tíz nap leforgása 
alatt a kínai Vuhan egész lakosságát, vagyis 11 millió embert akarnak 
letesztelni, miután a városban újabb járványgócpont alakult ki. Több mint 
egy hónap "nyugalom" után a hétvégén hat új koronavírus-fertőzöttet 
találtak. 

 A teljes körű tesztelést nem az ellenanyagot kimutató szerológiai tesztekkel, 
hanem az összetettebb, ám biztosabb eredményt hozó, a vírus 
örökítőanyagát kimutató PCR-vizsgálatokkal végzik majd el. A tömeges 
tesztelésről már közzé is tették a felhívást a kínai állami médiában. 

 Az egészségügyi szakemberek reményei szerint az eredmény 
megmutathatja, mennyire gyorsíthatta a vírus terjedését a szigorú 
korlátozások feloldása. A világjárvány kiindulási pontjának számító városban 
április 8-án ért véget a 76 napos totális zárlat. Úgy tudni, a most regisztrált 
fertőzöttek egyike sem külföldről vitte be a vírust, ezért felmerült a gyanú, 
hogy a kórokozó még mindig terjed a városban. 

 Az elmúlt napokban nemcsak Vuhanban, hanem a Csilin tartományban 
található Shulan városában is kimutattak új fertőzéseket: összesen 11 
ember szervezetében. Ráadásul Dél-Koreában, Szöulban is kialakulóban van 
egy újabb fertőzési gócpont. 

2020.
05.11 

 Újabb gócpontot fedeztek fel a közép-kínai Vuhanban, ahonnan az új 
koronavírus a múlt év végén terjedni kezdett, közölték hétfőn a kínai 
hatóságok. A város egyik lakónegyedében összesen öt új COVID-19 beteget 
azonosítottak vasárnap. Egyikük annak a 89 éves férfinek a felesége, akit 
egy nappal korábban diagnosztizáltak az új koronavírus okozta betegséggel. 
Vuhanban április 8-án oldották fel a járvány elleni, szigorú korlátozásokat. A 
mostani esetek előtt több mint egy hónapon át nem regisztráltak új 
fertőzést. 

 A tünetmentesek is orvosi megfigyelés alatt. Az újonnan jelentett betegek 
mindegyike orvosi megfigyelés alatt állt a tünetek megjelenésekor, ugyanis 
már korábban panaszmentes vírushordozókként tartották őket nyilván az 
egészségügyi hatóságok. A szakemberek arról is beszámoltak, hogy még 
több száz tünetmentes fertőzöttet tartanak megfigyelés alatt a városban. A 
vuhani esetekkel együtt Kína szárazföldi részén 17 újabb COVID-19 beteget 
azonosítottak vasárnap, ami a legmagasabb napi adat április 28-a óta. 

 Új sulani eset, pozitív kontaktokkal. Hétfőn újabb esetet jelentettek az 
északkelet-kínai Csilin tartományban fekvő Sulanból, amit a hétvégén 
magas kockázati besorolás alá helyeztek az elmúlt napokban megnőtt napi 
adatok miatt. A tartomány egy másik városából további két fertőzöttet 
regisztráltak, akiket a sulani betegek kontaktjaiként figyeltek meg. 

 Északon is aggódnak. További egy-egy új páciensről adtak hírt az 
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Oroszországgal határos, és Csilin szomszédjában fekvő Hejlungcsiang, 
valamint Liaoning tartományból, növelve az aggodalmat, hogy az ország 
északi részén a járvány második hulláma bontakozhat ki. 

 A szárazföldi Kínában az összes regisztrált megbetegedés száma a hivatalos 
adatok szerint ezzel elérte a 82 918-at, közülük 4633-an hunytak el, és 78 
144-en gyógyultak meg. 

 Cáfol a labor. Cáfolta az összeesküvés-elméleteket, a szándékos akció vagy 
a véletlen baleset lehetőségét annak a vuhani laboratóriumnak a 
vezetősége, ahonnan egyes elméletek szerint az új koronavírus 
kiszivároghatott. A laboratórium a legmagasabb biztonsági fokozattal 
működik. 

 Kuan Vu-hsziang, az intézet igazgató-helyettese elmondta: jelenleg 12 
csoportra osztva összesen 120 tudós dolgozik a vírus eredetének feltárásán, 
továbbá a hatékony tesztelés és ellenszer kidolgozásán. 

2020.
05.08. 

 Már visszatért a járvány előtti szintre a kínai légszennyezettség. Nem volt 
tartós a koronavírus-járvány miatt leállás pozitív hatása Kína 
légszenyezettségére. Miután április 8-án elkezdték újranyitni az ország 
életét Wuhanban, Pekingben, Sanghajban, Hongkongban és máshol is, a 
műholdfelvételek tanúsága szerint azonnal emelkedni kezdett a nitrogén-
dioxid koncentráció. Az adatokat először a 30 ország környezetvédelmi 
szervezeteinek hálózataként működő Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) 
tette közzé. 

 Kína a járvány végével támogatna egy WHO vezette vizsgálatot a 
koronavírus eredetéről. Kína a járvány végeztével támogatna egy az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) által vezetett vizsgálatot a koronavírus 
megjelenésének feltárására – közölte Hua Csun-jing kínai külügyi 
szóvivőpénteki sajtótájékoztatóján. Kína korábban nem járult hozzá ahhoz, 
hogy nemzetközi szakértők utazzanak az országba a vírus eredetének 
kivizsgálására, de az elmúlt napokban már voltak olyan hivatalos 
nyilatkozatok, amelyek szerint nem zárkózik el teljesen egy ilyen 
vizsgálattól. Csen Hszü, Kína genfi ENSZ-nagykövete szerdán újságíróknak 
azt mondta, Kína nem fog nemzetközi szakértőket meghívni a járvány 
forrásának vizsgálatára az új koronavírus elleni "végső győzelem" biztosítása 
előtt. A külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy Kína 
támogatja a WHO-t a járvány eredetének kivizsgálásában. Pekinget többen 
– különösen az Egyesült Államok – vádolták azzal, hogy elkendőzte a járvány 
kezdeti szakaszát. Kína, bár annyit hivatalosan is elismert, hogy felmerültek 
hiányosságok a járvány kezdeti kezelésében, kitart amellett, hogy nyíltan 
tájékoztatta a nemzetközi közösséget, valamint a releváns szervezeteket az 
új koronavírusról, és rendszeresen hangsúlyozza, hogy globális szinten is 
kiveszi a részét a járvány elleni küzdelemből. Korábban, mikor Ausztrália 
független vizsgálatot sürgetett a koronavírus eredetéről, valamint bírálta a 
WHO-t is, Kína gazdasági bojkottal fenyegette. "Ismernünk kell a vírus 
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eredetével kapcsolatos részleteket, és ezeket csak egy független, átlátható 
vizsgálat tudja kideríteni" – szögezte le Marise Payne ausztrál 
külügyminiszter, aki hozzátette azt is, nem gondolja, hogy egy ilyen 
vizsgálatot a WHO-nak kellene vezetnie. "Az olyan lenne, mintha (a 
szervezet) egy személyben lenne vadász és vadőr" – tette hozzá. 

 Robottaxikkal oldhatják a tömegközlekedéstől való félelmet Kínában. A 
robottaxikat működtető cégek azt tervezik, hogy megemelik Kínában a sofőr 
nélküli autók számát. Egyre nő a kereslet ugyanis az önvezető taxik iránt, 
ahogy a kínai lakosság a járvány miatt igyekszik elkerülni a fizikai kontaktust 
az idegenekkel. Az egyik legnagyobb kínai robottaxi cég, az AutoX azt 
tervezi, hogy 100 új önvezető autót helyez működésbe júniusig, 
Sanghajban. A startup azonban csak egy a számos vállalat közül, amely 
felpörgette a fejlesztéseit a területen – írja a BBC összefoglalója. A járvány 
miatt ugyanis a lakosság egy jelentős része igyekszik elkerülni az 
idegenekkel való fizikai kontaktust, aminek következtében jelentősen 
megnőtt az igény a robottaxik iránt – mondta az AutoX szóvivője. A vállalat 
mögött egyébként az Alibaba internetóriás áll. 

 Mindeközben egy másik nagy technológiai cég, a Baidu is belehúz, és az 
Apollo nevű projektjén keresztül több kínai városban is új robottaxikat 
helyez üzembe – noha a pontos számot a cég nem közölte. A Baidu 
egyébként olyan nagy autógyártókkal dolgozik együtt az Apollo keretein 
belül, mint a Toyota, a Honda vagy a Ford. A Baidu szóvivője hangsúlyozta, a 
járvány rávilágított arra, hogy a rendkívüli időkben hatalmas kereslet  
mutatkozik az önvezető technológiák iránt. Hozzátette, a partnerekkel 
együtt eddig 104 önvezető autót helyeztek üzembe, összesen 17 városban. 
Ezek egyebek mellett az áruszállításban is részt vettek. 

2020.
05.07 

 Az EU elismerte, hogy diplomatái felhígítottak egy véleménycikket, a 
kormány ellenőrzése alatt álló China Daily című újság kérésére. „Ezt a 
cikket az EU és Kína diplomáciai kapcsolatának 45. évfordulója alkalmával 
készítették és fogadták el, és sajnáljuk, hogy ezt a közös álláspontot a China 
Daily nem tette közzé teljes mértékben” - ismertette a hivatalos álláspontot 
Virginie Battu-Henriksson, az Európai Bizottság szóvivője.  

 A hír néhány héttel azután érkezett, hogy az EU külpolitikájának vezetője 
elismerte, hogy Peking nyomást gyakorolt rájuk, mielőtt jelentést tettek 
közzé a dezinformációról. Az Euronewsnak interjút adott Josep Borrell, aki 
azt mondta, hogy a diplomáciai kapcsolatokban előfordul a 
nyomásgyakorlás, de elismerte, hogy többet tehettek volna az eset 
magyarázata érdekében. "Igen, azt hiszem, megtettük a szükséges 
lépéseket, de talán ez nem volt elég. Általában a hatalmak nyomást 
gyakorolnak a diplomáciai csatornák segítségével. 

  Amikor valaki nem örül, elmondja nekünk. Mi ugyanezt csináljuk. A lényeg 
nem a nyomásgyakorlás elfogadása, hanem az, hogyan reagál erre valaki" - 
mondta a külügyi főképviselő. Az elfogadott javításokon túl Borrell megvédi 
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Kínát, és továbbra is az Európai Unió fontos partnerének nevezi. 

 A várakozásokkal ellentétben nőtt Kína exportja: A kínai vámszolgálat 
adatai szerint áprilisban a kivitel dollárban számított értéke éves 
összehasonlításban 3,5 százalékkal bővült, ami komoly javulást jelent a 
márciusban mért, 6,6 százalékos csökkenés után. Elemzők ezzel szemben a 
visszaesés elmélyülésére, - 15,7 százalékos zsugorodásra számítottak. A 
behozatal dollárban számolt értéke ezzel szemben számottevően 
visszaesett: a márciusi 0,9 százalékos zsugorodáshoz képet áprilisban 14,2 
százalékkal csökkent tovább. Elemzők valamivel enyhébb, 11,2 százalékos 
visszaesést jósoltak. Az import ezzel áprilisban az elmúlt négy év 
legmeredekebb zuhanását produkálta, utoljára 2016. januárjában mértek 
ennél nagyobb mértékű, 18,8 százalékos zsugorodást. A kínai 
külkereskedelmi mérleg ezzel 45,34 milliárd dolláros többlettel zárt, messze 
túlhaladva az elemzők által várt 6,35 milliárd dolláros szufficitet a 
márciusban felhalmozott 19,90 milliárd dolláros többletet követően. A 
dollárban denominált adatok azért fontosak, mert az elemzők és befektetők 
túlnyomó többsége is ezekre alapozza előrejelzéseit és elemzéseit. Jüanban 
számolva az export értéke 8,2 százalékkal növekedett, az importé azonban 
10,2 százalékkal csökkent áprilisban éves összevetésben. Kína ezzel 
áprilisban 318,15 milliárd jüan külkereskedelmi többletet halmozott fel. 

 Kínában lázmérős szemüveget tesztelnek a koronavírus ellen. Kína az 
utóbbi hónapokban a legmodernebb technológiai fejlesztésekkel igyekszik 
felvenni a harcot az elfojtott, de véglegesen le nem győzött koronavírus-
járvánnyal. A lakosság ellenőrzésére és nyomon követésére szolgáló 
eszközök emellett remek szolgálatot tehetnek majd a járvány után a 
lakosság digitális elnyomásában és pórázon tartásában is. Most egy 
hőérzékelős szemüveget kezdtek tesztelni, amely méri az elé kerülő 
személyek testhőmérsékletét, az adatokat pedig kiterjesztett valóságként 
rögtön a képre illeszti. A technológiát az egyébként videojátékos és a 
gyártóiparban alkalmazott mesterségesintelligencia-, illetve 
kiterjesztettvalóság-fejlesztéssel foglalkozó Rokid cég készítette. 

2020.
05.06 

 Trump a kínai víruslabor-teóriát alátámasztó bizonyítékok közzétételét 
ígéri. Donald Trump azt követelte Kínától, hogy tegye átláthatóvá mindazt, 
amit a koronavírus eredetéről tud, és azt is kijelentette, hogy a víruslabor-
teóriát támogató bizonyítékokat közzé fogják tenni – írja a Reuters. Azt 
ugyanakkor nem mondta meg az amerikai elnök, hogy mikor tenné közzé a 
bizonyítékokat, amelyekkel igazolná, hogy a világjárványt okozó koronavírus 
egy vuhani laborból származik. Az ügy előzménye, hogy Mike Pompeo 
amerikai külügyminiszter vasárnap azt mondta, jelentős bizonyítékok 
szólnak e mellett a teória mellett. Pompeo akkor arról is beszélt, hogy Kína 
nem először fertőzné meg a világot, és az sem újdonság, hogy minőségen 
aluli laboratóriumokat tartanak fenn. Nem ez az első, amikor azt halljuk, 
hogy a világ azért van vírusoknak kitéve, mert egy kínai laborban nem 
tartották be az előírásokat. 
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 A Global Times szerint a vuhani laboratóriummal kapcsolatos teóriáknak 
nincsen tudományos hátterük, ezeket csupán amerikai és más nyugati 
politikusok használják arra, hogy a Kínával szembeni ideológiai alapú 
ellenérzéseiket népszerűsítsék, és ezáltal manipulálják a közvéleményt. A 
lap szerint Pompeo ráadásul mindent elkövet azért, hogy biztosítsa a 
győzelmet Donald Trump amerikai elnök és a Republikánus Párt számára a 
novemberi elnökválasztáson. 
 

 Az egészségügyi tisztviselő kiemeli a személyi védelmet az üdülési 
kirándulások során. Egy kínai egészségügyi tisztviselő május 5-én 
kijelentette, hogy az embereknek figyelniük kell a személyes védelemre, 
mivel az ország az ötnapos munkanap ünnepének végén a visszatérő 
utazások csúcsát veszi körül. Az embereknek szemmel kell tartaniuk fizikai 
állapotukat, megfelelő távolságot kell tartaniuk és csökkenteniük kell az 
összejöveteleket - jegyezte meg Mi Feng, az Országos Egészségügyi 
Bizottság szóvivője egy pekingi sajtótájékoztatón. Az idei munkanap ünnepe 
május 1-5-ig tartott, és a kulturális és idegenforgalmi minisztérium szerint a 
kínai turisták az első négy napban 100 millió belföldi utat tettek. 
 

 Peking mintegy 50 millió jüan (kb. 7 millió dollár) értékű e-utalványokat 
bocsátott ki a kulturális ágazat ösztönzése érdekében. A pekingi állami 
tulajdonban lévő kulturális javak adminisztrációs központja május 2-án 
kezdett kiadni utalványokat, amelyeket könyvek, művészeti előadások, 
turizmus, oktatás és szórakozás vásárlására használnak fel. A főváros lakói 
kuponokat kaphatnak a WeChat nyilvános számlán keresztül, és fizetési 
visszatérítéseket élvezhetnek. A városi iparágakat, mint például az 
idegenforgalmat, az vendéglátást és a sportot, az elmúlt néhány hónapban 
súlyosan érintette a COVID-19 járvány. 
 

2020.
05.05 

 Ismét összetűzött az Egészségügyi Világszervezet és az amerikai elnök. A 
vita tárgya továbbra is a világjárványt okozó vírus eredete, illetve az ezzel 
összefüggő felelősség, amely Donald Trump szerint a kínai kormányt 
terheli. 
 

 Ami az új típusú koornavírust illeti, az amerikai elnök szerint egy vuhani 
laboratóriumból került ki. A WHO álláspontja az, hogy ez egy állatról 
emberre terjedő vírus, és természetes gazdája van. 
 

 Az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti igazgatója, Michael Ryan arról 
számolt be, hogy ők nem kaptak semmiféle bizonyítékot az amerikai 
kormánytól annak alátámasztására, hogy ez a kórokozó egy kínai laborból 
származna, úgyhogy ez egyelőre spekuláció. A WHO mindenesetre örömmel 
lát bármiféle, a vírus eredetével összefüggő, hitelt érdemlő információt, 
mert az nagy előrelépést jelentene a közegészségügy számára a járvány 
felszámolásában. 
 

 Az amerikai diplomácia korrekt helyszíni vizsgálatot sürget. Ezt a hosszú 



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

 

 
 

 

ideig Kínában szolgálatot teljesítő brit diplomata, Charlie Parton is 
elkerülhetetlennek látja. Az Euronews kérdésére válaszolva arról beszélt, 
mennyire fontos lenne, hogy a kínai hatóságok kivizsgálják, mi történt, és 
nyilvánosságra is hozzák. Meg kell tudnia az egész világnak, hogyan jött 
létre ez a vírus, hogy ennek megfelelő intézkedéseket tehessen a terjedése 
ellen azonnal, illetve a jövőben. 
 

 Azt, hogy az új típusú koronavírus nem egy vuhani piacról, hanem egy 
vuhani állami laboratóriumból származik, kínai kutatók állították először a 
helyi sajtóban még januárban, amikor a járvány még csak a kínai Hupej 
tartományban tombolt. 
 

 A turisták több méteres társadalmi távolságtartó kalapot viselnek a kínai 
turisztikai helyszíneket, hogy egymástól több méterre legyenek. A Kínai 
Nemzeti Park a turistáknak három méter széles társadalmi távolságtartó 
sapkákot ad át, mivel az ország újból megnyílik, és a látogatók száma egyre 
jobban növekszik. A hasonló fejfedőt viselő iskolás gyermekek ihlette az 
ötletet, akik a Közép-Kína Hunan tartományában, Pingjiang megyében 
tanulnak.  

2020.
05.02 

 Újraindult a belföldi turizmus: Jelenős mértékben megnövekedett a 
belföldi forgalom Kínában miután a Pekinget is magában foglaló központi 
régióban a járványügyi korlátozások enyhítése egybeesett az ötnapos május 
elsejei szabadsággal. Egyes autópályákon a forgalom még a rendes 
csúcsidőszakokat is többszörösen meghaladta. A belföldi repülőforgalom is 
megélénkült, miután a kevésbé érintett térségekből már anélkül lehet 
máshova utazni, hogy ott 14 napra karanténba kellene vonulni.  
 

 A pekingi korlátozások feloldását követő fél órában tizenötszörösére 
ugrott a repülőjegy-eladások száma. A kínai idegenforgalmi hivatal első 
körben a belföldi turizmus erősödésére számít, a májusi hosszú hétvége 
alatt közel hárommmillió repülőúttal. A koronavírusjárvány kiinduló 
országában, Kínában, hetek óta kevesebb mint tíz új igazolt fertőzöttet 
jelentenek naponta. A járvány elterjedéséhez jelentősen hozzájárult a 
Holdújévi szabadság és az ehhez köthető belföldi utazások. 

 

2020.
05.01 

 Május elsején újra kinyitott Peking leghíresebb turistalátványossága, a 
Tiltott Város. A kínai császárok egykori lakhelye és az ország korábbi 
hatalmi központja több mint három hónapig volt zárva a koronavírus-
járvány miatt. Az épületegyüttesbe fokozatosan engedik vissza a turistákat. 
Eleinte még csak naponta 5 ezer látogató mehet be, miközben a járvány 
előtt 80 ezer ember volt a napi kapacitás. Az érkezőknek a kapunál fel kell 
mutatniuk a mobiltelefonjukon az igazolást arról, hogy nem fertőzőek, és 
csak lázellenőrzés után, szájmaszkban léphetnek be a Tiltott Városba. A 
többi pekingi múzeumhoz hasonlóan egyelőre csak a kínai turistákat fogadja 
az egykori császári palota, de közülük sem mindenkit: aki a vírus 
kiindulópontjának számító Hupej tartományból érkezik a fővárosba, 
annak két hétig karanténban kell maradnia. 
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 Csökkentik a reagálási szintet a kínai Hupej tartományban. A koronavírus-
járvány eredeti gócpontjában, a kínai Hupej tartományban május 2-tól 
alacsonyabb veszélyhelyzeti reagálási szintre lépnek, mert úgy látja Jang 
Jün-jen kormányzó, hogy sikerült megfékezni a járvány terjedését. Hupej 
tartományt sújtotta legnagyobb mértékben a koronavírus Kínában, itt 
található Vuhan városa is. A járványhelyzet reagálási szintjét most még csak 
2-es szintre viszik le a január 24 óta érvényes, legmagasabb 1-es fokozatról. 
A skála négy fokozatú, tehát még szó sincs arról, hogy közel lenne a teljes 
feloldás.  Sőt, Jang továbbra is arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak 
otthon, amennyit csak lehetséges, és kerüljék a találkozást másokkal. 
Eközben az orvosok célzottan dolgoznak a járvány megállításán.  

2020.
04.30 

 Trump a hírszerzést kéri, hogy derítsék fel, eltitkolt-e információt a 
koronavírusról Kína és a WHO. Arra kéri az amerikai hírszerző szerveket a 
Trump-vezetés, hogy derítsék fel, elhallgatott-e információt az új 
koronavírusról Kína és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a járvány 
kezdetén. A titkosszolgálatok kommunikációs források használata mellett 
személyes jelentések, műholdfelvételek és adatelemzések alapján is 
vizsgálódnak. A nemzetbiztonsági és a nemzetvédelmi ügynökségek mellett 
a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) is megbízást kapott a feladat  
elvégzésére, értesült az NBC.  
 

 A Kína által rendelt dallam: A vizsgálatról szerdán azt mondta Donald 
Trump, hogy időszerű elvégezni, és már most rendelkezésére állnak 
bizonyos információk: „Nem örülünk ennek, mivel a WHO költségvetésében 
mi vagyunk a legnagyobb befizetők. Félrevezettek minket. A Kína által 
rendelt dallamot fújják. Így látom. Ezért vizsgálódunk és figyelünk” – 
mondta az amerikai elnök. 
 
 

 Peking: Trump lépett későn - A WHO tisztségviselői állítják, hogy korai 
figyelmeztetéssel elég időt adtak a világnak, hogy reagálhasson a 
járványhelyzetre. Az amerikai vezetés által meggyanúsított kínai illetékesek 
úgy reagáltak, hogy Donald Trump lépett későn, csupán át akarja tolni a 
felelősséget másra az Egyesült Államokban súlyossá vált járvány miatt. 
 

 Laborbaleset vagy szándékos akció? Az amerikai hírszerző szervek nem 
csak azt vizsgálják, hogy Kína mennyi idő elteltével tudatta a világgal a bajt, 
illetve, hogy az ENSZ egészségügyi hivatala, a WHO azonnal nyilvánosságra 
hozta-e az információkat, amint megtudta, hanem annak a feltételezésnek a 
nyomába is erednek, miszerint egy laboratóriumból szabadult volna ki a 
kórokozó egy véletlen hiba vagy baleset, esetleg szándékos akció 
következtében. 
 
 

 Az elnökválasztás befolyásolása Donald Trump kemény szavakkal beszélt 
Kínáról szerdán a Fehér Házban. Egyesen azt állítja, hogy Kína azt akarja 
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elérni, hogy ne válasszák őt újra novemberben. Szerinte a pekingi vezetés 
"bármire képes" ennek érdekében, és erre bizonyíték, ahogyan Kína kezelte 
a koronavírus-járványt.  Trump kijelentette, hogy Kínának aktívabbnak 
kellett volna lennie a világ mihamarabbi tájékoztatásában a járvány ottani 
terjedéséről. 
 

 Vége a kommunikációs tűzszünetnek - Diplomáciai körökben tudni vélik, 
hogy az amerikai és a kínai elnök március végén egy telefonbeszélgetésben 
megállapodtak abban, hogy szünetet tartanak a kínai-amerikai 
nyilatkozatháborúban, és minden lehetséges módon együttműködnek a 
vírus elleni küzdelemben. Az utóbbi napokban azonban kölcsönös 
vádaskodásba kezdtek egymás ellen. 
 

 Szinte teljesen újraindult a gazdasági élet Kínában. Kínában tovább nőtt a 
gyárak aktivitása áprilisban, a legtöbb üzem már újranyitott, és a kisebb 
vállalkozásokban is megkezdték a munkát. Ugyanakkor a válság előtti 
állapotok elérése még nem tűnik valószínűnek, mert a globális kereslet 
alacsony. A kínai BMI (beszerzésimenedzser-index) áprilisban várhatóan 51 
lesz, ami minimálisan alacsonyabb a márciusi 52-nél, de még így is 
növekedést jelent az előző hónaphoz képest. A BMI öt fő indikátorból áll: új 
megrendelések, készletek állománya, termelés, szállítói teljesítések és a 
foglalkoztatási környezet. 

 

 A világgazdaság szempontjából jelentősebb országok közül Kína az egyetlen, 
ahol ez a mutató pozitív értéket mutat, máshol a járvány miatti 
intézkedések következtében visszaeséssel kell számolni. 

 

 Az első negyedévben még 6,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható a 
kínai gazdaságban, a második negyedévben várhatóan már növekedhet a 
világ második legnagyobb gazdasága. 
 

 Szinte teljesen újraindult az élet: A hivatalos adatok szerint április 15-ig a 
kínai kis- és középvállalkozások 84 százalékában zajlik a munka, március 24-
én még 71,7 százalék volt ez az arány.  Érdekesség, hogy hivatalosan 5,9 
százalékos volt a munkanélküliség Kínában márciusban, ugyanakkor a kínai 
brókercég, a Zhongtai Securities szerint valójában akár húsz százalék is lehet 
a munkanélküliek aránya, ami 70 millió embert jelent. A Reuters cikkében 
kiemeli, hogy az elmúlt hetekben a kínai kormány több gazdaságélénkítő 
intézkedést is hozott, többek között könnyítettek a hitelfelvétel feltételein. 
 

2020.
04.29 

 Miközben egy, a Bloombergen megjelent írás szerint már Kína vezető 
kutatói is úgy gondolják, hogy védőoltás hiányában az új típusú koronavírus 
szezonálissá válik, vagyis újra és újra meg fog jelenni, tovább gyűrűzik a vita 
Kína felelősségével, illetve azzal kapcsolatban, hogy van-e erkölcsi alapja 
éppen az amerikai elnöknek kőkemény kritikával illetni a pekingi 
válságkezelést. A Kínai Orvostudományi Akadémia, az ország vezető 
kutatóintézetének illetékese szerint a 17 évvel ezelőtt feltűnt SARS-vírushoz 
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képest a mostani koronavírus kevésbé pusztító, de pont ebben rejlik a 
szívóssága és ezáltal pusztításának ereje.  
 

 „A járványt a fertőzött emberek fogják fenntartani. Mivel a SARS-CoV-2 
nem mindenkiben okoz gyors és súlyos tüneteket, így nagyon sok a 
tünetmentes hordozó, ergo a fertőzés láthatatlanul és könnyen tud 
terjedni.” – mondta Jin Qi, az Orvostudományok Kínai Akadémiájának 
vezető kutatója 
 

 "Nem a kapitalizmus mondott csődöt" - A brit felsőház tagja, Andrew 
Adonis a napokban visszautasította, hogy a koronavírus okozta világjárvány 
a kapitalizmus válsága lenne. Ahogy Twitterén fogalmazott, épp 
ellenkezőleg: "a kommunizmus mondott csődöt. A kínai kommunista rezsim 
hibájából nőtt a fertőzés globális pandémiává". A brit honatya nincs egyedül 
ezzel a véleményével: számos, elsősorban jobboldali, nyugati politikus teszi 
felelősség a pekingi kormányt és politikai rendszert a globális krízisért. 
Sokan használják a kínai influenza vagy a vuhani vírus kifejezéseket, amitől 
mások pedig mindenkit óvva intenek mondván, csak az ázsiaiakkal szembeni 
ellenérzést növeli feleslegesen. 
 

 A Pew Research felmérése szerint 15 éve nem voltak olyan rossz 
véleménnyel az amerikaiak Kínáról mint most. A megkérdezettek 62 
százaléka Kína hatalmát és befolyását "legfőbb fenyegetésként" 
aposztrofálta. 
 

 Vannak azonban, akik nem tartják annyira rettenetesnek a pekingi 
modellt. Kína, bár ott bukkant fel legelőször a kórokozó és tudott 
elharapózni, jobban kezelte a járványt bármely más országnál, még úgy is, 
hogy - ellentétben a többi országgal - nekik nem volt sem idejük, sem 
esélyük felkészülni, rájuk váratlanul csapott le a vírus. Ezen vélemény 
alapján a vaskezű kormányzat, a centralizált tervezés lehetővé tették, hogy 
a magánipart lekorlátozva gyorsan reagáljanak, mindenekelőtt az 
egészségügyi szektor. 
 

 Az Egyesült Államokban, amelyet gyakran hoznak fel - a szó jobb vagy 
rosszabb értelmében - a nyugati demokrácia példájaként, a kínai modell 
alternatívája meglehetősen kaotikusnak tűnik. A trumpi vezetésnek, amely 
messze nem nevezhető erős kormánynak most belpolitikai csatározásokat 
kell folytatnia, illetve az orvosi ellátás és az egészségügy ellátottságával 
kapcsolatos bírálatokkal és vádakkal kell szembenéznie. Mindeközben az 
elnököt félretájékoztatás miatt érik egyre másra bírálatok - egy-egy, 
meglehetősen vitatható megnyilatkozása után. Míg az USA a járvány alatt is 
"befelé figyel", és továbbra is a trumpi America first-életérzésére 
koncentrál, addig Kína a multilateralizmust lovagolta meg, globális 
intézmények felállítását szorgalmazva. Az állami kommunikáció március óta 
átállt a segítségnyújtás hangsúlyozására.  Donald Trump ezzel szemben 
egyre keményen bírálja az ázsiai országot, egyértelműen Kínát téve 



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

 

 
 

 

felelőssé a jelenlegi globális helyzet miatt. Hétfő este bejelentette, 
kormánya vizsgálja Kína felelősségét a világjárvány kirobbanásában. 
 

 A német külügyminiszter a hónap elején egy, a Der Spiegelnek adott 
interjúban úgy fogalmazott, a vírus "kihozta mind a kínai, mind az amerikai 
modell rákfenéit". Arra kérdésre, hogy melyik rendszer vizsgázott jobban, 
azt felelte: egyik sem. „Míg Kína autoriter intézkedésekkel lépett fel a 
fertőzés megfékezése érdekében, az amerikai reakció a másik véglet volt: 
sokáig nem is vették komolyan a fenyegetést. Két szélsőségről beszélünk, 
egyik sem szolgálhat modellként az európai országoknak.”(Heiko Maas, 
német külügyminiszter). A kínai vezetés masszív propaganda-apparátusával 
természetesen felismerte a járványban rejlő "lehetőséget". A pekingi állami 
média heteken át a világ felé a kaotikus állapotokat kommunikálta, 
miközben odahaza a kormány erőskezű és megbízható válságkezelését 
éltette. 
 

 Újfajta diplomácia: véleményharc. A járvány nyomán komoly diplomáciai 
harc kezdődött Kína és az ázsiai ország felelősségét firtató országok 
között. Az Egyesült Államok után már Ausztrália is egyértelművé tette, 
független vizsgálatra van szükség annak érdekében, hogy kiderüljön, 
honnan és miként terjedt el a kórokozó az egész világban. Peking hallani 
sem akar a nyomozásról, és gazdasági szankciókkal fenyeget. A kínai 
nyomásgyakorlás kapcsán az Európai Unióban is kisebb botrány robbant ki, 
miután kiderült, hogy egy pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumban 
a kínai félrevezető kampányokról szóló részt átszövegezték, és a kikerültek 
belőle az ázsiai országot ért bírálatok. Petr Stano bizottsági szóvivő 
visszautasította az elsőként a New York Times cikkében megfogalmazott 
vádakat, mi szerint az EU meghajolt volna a kínai akarat előtt, és 
hangsúlyozta, minden intézményben, így a sajtóban általános az, hogy a 
belső kommunikáció belső felhasználásra készül, míg a nyilvánossághoz egy 
másik változat jut el. 
 

 Május 22-én nyitják meg Kínában az eredetileg március elejére tervezett, 
a koronavírus-járványra tekintettel azonban elhalasztott éves parlamenti 
ülésszakot – jelentette szerdán a Hszinhua. A kínai állami hírügynökség 
arról számolt be, hogy a döntéshozók szerint a helyzet javulásának 
köszönhetően az országban a társadalmi és gazdasági élet fokozatosan 
visszatérhet a rendes kerékvágásba, és megvannak a parlamenti ülésszak 
megtartásának feltételei is. Az Országos Népi Gyűlés a legfelsőbb 
törvényhozó hatalom Kínában, minden évben általában tíz napig ülésezik, 
és feladata egyebek mellett az adott évi gazdasági célszámok 
meghatározása, illetve a legfontosabb politikai irányelvek, törvények, az 
állami költségvetés megvitatása és elfogadása. A határozatlan idejű 
elnapolásra a magas fertőzésveszély miatt volt szükség, ugyanis a 
Pekingben rendezett eseményen közel nyolcezer résztvevő gyűlne egybe a 
kínai országgyűlésnek helyet adó Nép Nagy Csarnokában. Ezzel 
párhuzamosan, május 21-én megkezdődhet a legfőbb politikai tanácsadó 
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szervnek számító, mintegy kétezer tagot számláló Kínai Népi Politikai 
Konzultációs Konferencia éves ülése is. A Hszinhua jelentéséből az nem 
derült ki azonban, hogy az ülésszakra az eddigi évek gyakorlatának 
megfelelően az ország különböző részeiről Pekingbe utaztatják-e a kínai 
parlament mintegy háromezer képviselőjét, vagy esetleg alkalmaznak-e 
virtuális megoldásokat a gyűlés során. Egyelőre még nem tudni, hogy 
milyen hosszúra tervezik az idén a két ülésszakot, a fővárosban ráadásul 
egyelőre szigorú intézkedésekkel igyekeznek megakadályozni a járvány 
újabb kialakulását – a Pekingbe érkezőknek beutazásukat követően 
kéthetes – külföldről érkezők esetében háromhetes – karanténba kell 
vonulniuk. 
 

 Kínai kutatók szerint minden évben visszatérhet a járvány. Nagy 
valószínűséggel influenza-szerű hullámokban fog évről-évre visszatérni a 
koronavírus - vélik nagy szaktekintélyű kínai kutatók. Úgy tűnik a világ már 
tényleg nem lesz ugyanolyan, mint a Covid-19 megjelenése előtt, ugyanis a 
mostani járványt okozó vírus vélhetően nem fog úgy eltűnni, mint a 17 
évvel ezelőtti járványt okozó SARS. Ebben világszerte egyre inkább egyet 
értenek a terület kutatói. 
 

 Június elejétől várhatóan újra kinyitnak a mozik a világ második 
legnagyobb filmpiacán, Kínában, ahol januárban sötétültek el a filmvásznak 
a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a kínai filmhivatal vezetője 
szerdán egy sajtókonferencián Pekingben. A kínai fővárosban április 30-án 
enyhítenek a járvány miatti legmagasabb szintű veszélyhelyzet 
rendelkezésein. A filmhivatal vezetője, Vang Hsziao-hui elmondta, hogy a 
mozik zárvatartása a becslések szerint 30 milliárd jen (1390 milliárd forint) 
bevételkiesést jelentett az ázsiai országban. A múzeumok és zárt 
szórakoztatóipari létesítmények, köztük a mozik, június elején - a kínai 
kommunista párt májusi kongresszusa után - kaphatják meg a zöld utat a 
nyitáshoz. 

2020.
04.28 

 Az Európai Bizottság visszautasította azt a vádat, mely szerint kínai 
nyomásra finomítottak egy koronavírus-járványról szóló jelentés Kínával 
foglalkozó részét.  
 

  A New York Times arról számolt be, hogy egy pénteken nyilvánosságra 
hozott dokumentumban a kínai félrevezető kampányokról szóló részt 
átszövegezték, és a kikerültek belőle a keményebb bírálatok. 
'Visszautasítom azokat az állításokat, amelyek szerint meghajolnánk a külső 
nyomás előtt. Félreértelmezik a munkafolyamatainkat azok, akik azt állítják, 
hogy megváltoztattuk a szöveg tartalmát. Bármely intézményben, így a 
sajtóban általános az, hogy a belső kommunikáció belső felhasználásra 
készül, míg a nyilvánossághoz egy másik változat jut el”  
 

 A közzétett szövegben az áll, "a kínai hivatalok összehangoltan lépnek fel 
azért, hogy mindenféle felelősséget elhárítsanak a járvány kitörését 
illetően." Az amerikai lap szerint azonban több mondatot kivettek a 
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dokumentumból, amelynek a hangneme is sokat finomodott. Egy holland 
EP-képviselő magyarázatot kér a bizottságtól az ügyben. 'Szeretnék 
pontosan fogalmazni: nincs bizonyíték a félrevezetésre.  
 
 

 Távolságot tartó sapkát kell hordaniuk a kisdiákoknak Kínában: 99 napnyi 
kényszerszünet után mentek ismét iskolába a diákok a Kína keleti részén 
található Hangcsouban. Az egyik iskola diákjainak nem csak szájmaszkot 
kell hordaniuk, hanem távolságot tartani segítő fejfedőt is. 

 

 Az amerikai elnök szerint egyetlen ország felelős a járvány 
elterjedésééért: az, amelyik kezdetben nem állította meg a koronavírust. 
Peking nagyon nem örül.  
 

 Visszautasította kedden Kína az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 
amerikai vádakat. Keng Suang kínai külügyi szóvivő  szerint egyes amerikai 
politikusok hazugságokkal próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy az 
Egyesült Államokban nem megfelelően kezelték a járványhelyzetet. Donald 
Trump amerikai elnök hétfőn, a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján 
elmondta: vizsgálatot indított arról, hogy Kína hogyan kezelte a járványt. Az 
elnök kifejtette, hogy a vírus terjedését meg lehetett volna állítani már a 
forrásánál, ezzel megelőzve, hogy az egész világon elterjedjen. Keng Suang -  
aki nem nevezte meg az amerikai elnököt az amerikai vádakkal kapcsolatos 
nyilatkozatában - újságírói kérdésre szót ejtett Peter Navarro, a Fehér Ház 
kereskedelmi tanácsosának kijelentéseiről is, amelyek szerint Kína rossz 
minőségű, vagy hamis vírusteszteket küld az Egyesült Államokba, és hasznot 
húz a világjárványból. Keng "megrögzött hazudozónak" nevezte Navarrót, 
akinek egyetlen szavát sem lehet elhinni.  
 

 A hivatalos álláspontot osztja a Vuhani Virológiai Intézet laborvezetője is 
(mint ismert, a SARS COV-2 vírus először a kínai Vuhan városából tört ki,  
majd vált világjárvánnyá).  Jüan Csi-ming, a labor vezetője Reutersnak azt 
mondta, minden alapot nélkülöznek azok az állítások, hogy az ő 
laboratóriumukból származik a vírus - hiszen ők nem akartak "megtervezni 
és kifejleszteni" ilyen vírust, sőt, nem is lennének rá képesek. Mi több - 
mondja -, a vírus genomjából kinyerhető információk nem arra utalnak, 
hogy azt emberi kéz alkotta, inkább a természetből származhat.  
 

 A koronavírus-pandémia nyilvántartott fertőzöttjeinek száma kedden lépte 
át a hárommillió főt, az amerikai  Johns Hopkins egyetem adatai szerint 
eddig 211 ezren haltak bele a betegségbe, és több mint 902 ezren 
gyógyultak fel belőle. A legtöbb fertőzött  - több mint 988 ezer fő az 
Egyesült Államokban van, ahol eddig a járvány eddig több mint 56 ezer 
ember életét követelte. 
 

 A hatóságok 250 000 állást kínálnak főiskolai diplomások számára 
Wuhanban, a közép-kínai Hubei tartomány fővárosában. Wuhanban 83 
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felsőktatási intézmény működik, amelynek idén 317 ezer végzős diálka less, 
ami 9,3%-os növekedést jelent. A város különféle intézkedéseket tett annak 
érdekében, hogy vonzza a diplomásokat az alapfokú állásokra, ideértve a 
közösségekben betöltött munkahelyek számának növelését, valamint a 
köztisztviselõi állásokat - mondta Wu, hozzátéve, hogy a város magasabb 
támogatásokkal ösztönzi a vállalkozást is. 
 

 Wuhani középiskolák felkészülése a tanév folytatására (május 6-tól): 
április 27-én járványvédelmi és prevenciós gyakorlatokat tartottak a tanárok 
és munkatársak, amelyek meghatározzák az egész folyamatot az iskolába 
való belépéstől a hazaindulásig. Hallgatók hőmérsékletét kell ellenőrizni, és 
amennyiben magas a lázuk, akkor korházba kell küldeni őket. Egyes 
osztályokat két kisebb osztályokra osszák, hogy minden teremben kevesebb 
mint 30 tanuló tartozkodjon. Mielőtt iskolába mennek minden tanár, 
személyzetet és diákot letesztelnek és 14 napos megfigyelés alatt álltak. 
Továbbá védőfelszerelésekkel látják el az iskolákat, minden diák nappi két 
maszkot kap. Ebédszünetben pedig mindenki 1,5 méter távolságra kell 
legyen egymástól. Ugyanakkor alapos készenléti tervvel készülnek arra az 
esetre, ha valamelyik diák vagy személyzetnek felmegy a láza, vagy köhög.  

 

2020.
04.27 

 A kínai székhelyű biotechnológiai cég koronavírus oltása megóvja a 
majmokat a COVID-19-től egy tanulmány szerint. Noha a COVID-19 néven 
ismert betegségnek nincs tudományos gyógymódja, Kínában a kutatók azt 
állítják, hogy megóvták a majmokat a fertőzéstől, ez először történt egy 
potenciális vakcina kidolgozásának során.  
 

 A kormány újból bezárta az uszodákat és az edzőtermeket mivel tartanak 
egy második fertőzési hullámtól. Ezek a helységek először januárban voltak 
bezárva, de az elmúlt héten részlegesen megnyitották, hogy segítsé a 
gazdasági fellendítésben. Viszont a külföldről behozott újabb esetek végett 
megnőtt fertőzések száma aggódalomra adott okot.  

 

 Bárki aki külföldről érkezik Kínába, kötelező 14 napos karanténba 
kerülnek az erre kijelölt szállodákban. 
 

 Xi Jinping elnök felkérte nagyköveteit, hogy védjék meg az országot 
azokban a támadásokban amelyekben Kínát okolják a virus terjedéséért. 
Kérte nagyköveteit, hogy “farkasharcos 
“ diplomata módján járjanak el.  

 

 Ausztrália független vizsgálatot sürget a koronavírus eredetéről, mire Kína 
gazdasági bojkottal fenyeget. Az ausztrál külügyminiszter gazdasági 
zsarolási kísérletnek nevezte Kína canberrai nagykövetének nyilatkozatát. 
Marise Payne nem gondolja, hogy egy ilyen vizsgálatot a WHO-nak kellene 
vezetnie.   Az ausztrál termékek bojkottját helyezte kilátásba Kína canberrai 
nagykövete hétfőn az ausztrál külügyminiszter korábbi, a koronavírus-
járvány kínai terjedésére vonatkozó vizsgálatairól szóló nyilatkozatát 
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követően. Cseng Csing-je, Kína canberrai nagykövete az Australian Financial 
Review című lapnak adott interjújában veszélyesnek nevezte Marise Payne 
vizsgálatra vonatkozó felvetését, amely szerinte megdöbbentette a kínai 
népet. Kilátásba helyezte, hogy egy ilyen jellegű kezdeményezés után a 
kínaiak esetleg nem vásárolnak több ausztrál marhahúst, sem ausztrál 
borokat. "Ezt majd az emberek döntik el. Esetleg megkérdezik maguktól: 
miért igyunk ausztrál bort? Miért együnk ausztrál marhahúst? (...) Miért 
utazzunk egy Kínával ennyire barátságtalan országba?" - mondta a 
nagykövet, hozzátéve: nem tartja kizártnak, hogy nem fog minden, 
Ausztráliában tanuló kínai diák visszatérni az országba a járvány végével. Az 
ausztrál marhahús és borászati termékek legnagyobb felvevőpiaca Kína, az 
országban tanuló kínai diákok pedig komoly bevételi forrást jelentenek 
Ausztrália számára, ahogy a Kínából érkező turisták is. Payne elutasította és 
gazdasági zsarolási kísérletnek nevezte a nagykövet szavait. Közleményében 
leszögezte, egy esetleges vizsgálatra nem a gazdasági zsarolás a megfelelő 
válasz, hanem a nemzetközi együttműködés. 
 

 Rendesen megkopasztotta a járvány a kínai cégeket. A kínai iparvállalatok 
nyeresége jelentősen csökkent az év első három hónapjában a koronavírus-

járvány nyomán kialakult fennakadások miatt. A kínai statisztikai hivatal 
hétfőn közölt adatai szerint a fő tevékenységükből több mint 20 millió jüan 
(2,83 millió dollár) éves árbevételt elérő ipari vállalatok nyeresége éves 
összevetésben 36,7 százalékkal 781,45 milliárd jüanra (110,34 milliárd 
dollár) esett vissza az első negyedévben. A márciusi adat önmagában 
mindazonáltal javulást mutatott a január-februárra közölt, 
rekordmértékűnek számító 38,3 százalékos zsugorodáshoz képest, a múlt 
hónapban a főbb kínai ipari vállalatok nyeresége ugyanis 34,9 százalékkal 
csökkent. A javulás annak tudható be, hogy a járvány mérséklődését 
követően márciustól az ország túlnyomó részén elkezdték feloldani a 
gazdasági tevékenységet akadályozó korlátozásokat. A 41 vizsgált 
szektorból mindössze kettő - a dohány-, valamint az élelmiszer-
feldolgozással foglalkozó ágazatok - esetében regisztráltak 
profitnövekedést. A legnagyobb mértékű veszteséget a kőolaj- és 
földgázszektor vállalatai szenvedték el: nyereségük éves bázison 187,9 
százalékkal esett vissza az első három hónapban. Komoly kieséssel kellett 
számolnia továbbá a fémárukkal, valamint gépekkel és berendezésekkel 
foglalkozó ágazat nagyobb cégeinek is, amelyek profitja 84,3 százalékkal 
csökkent az első negyedévben, míg az autóiparban ugyanekkor 80,2 
százalékos nyereségcsökkenést mértek az előző év azonos időszakához 
képest. Egy múlt heti bejelentés szerint a stratégiai tevékenységet folytató 
kínai iparvállalatok nyeresége az első negyedévben 58,8 százalékkal esett 
vissza éves összevetésben. 
 

 Május 1-re összesen 40 parkot nyitanak meg Beijingben. A mai sajtótájékoztató 
szerint csak kültéri területeket nyitanak meg a hosszú hétvégére és mindenki 
kötelezően maszkot kell viselnie, valamint lázmérés alapján engedik be a 
látogatókat.  



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

 

 
 

 

 

2020.
04.22 

 A Beijing-i Városi Sport Igazgatósága április 21-én kiadta a sport és fitnesz 
helyszínek megnyitásának munkatervét. A terv szerint a járványok 
megelőzése és lekűzdése az elsődleges prioritás és megköveteli, hogy 
minden helyszín betartsa a szabályos és részleges megnyitás elvét, hogy 
fokozatosan nyissa meg az alacsony kockázatú térségekben a helyszíneket, 
ott ahol kevés az esély az emberek érintkezése. A terv a testmozgásra ad 
lehetőséget, ezek közé tartoznak a nyilvános stadionok, fitnesz 
létesítmények.  
 

 Az egészségügyi hatóság megerősíti a COVID-19 tesztelést és kezelést a 
határ menti területeken, mivel az ország növekvő kockázattal szembesülhet 
az importált esetekben. Több mint 22.000 km szárazföldi határral, valamint 
91 kikötővel rendelkezik magas kockázattal rendelkezik. Azonban egyes 
határmenti egészségügyi szolgálat kevés kapacitással rendelkezik és jelenleg 
nem kielégítő a járványok kezelésére nyújtott szolgáltatás.  
 

 A hatóság utasította az ország kilenc tartomány szintű szárazföldi kikötővel 
rendelkező régióját, hogy készítsék el a választerveket annak érdekében 
hogy megerősítsék az intézkedéseket és hogy felkészüljenek az importált 
esetek tesztelésére, kezelésére, illetve hogy kielemten megfékezzék a vírus 
további szárazföldi terjedését. 
 
 

 Kína orvosi eszközököt és védőfelszereléseket adományozott a kambozsai 
Phnom Penh város számára, hogy segítse a COVID-19 járvány 
leküzdésében. Wang Wentian kínai nagykövet adta át az adományt Phnom 
Penh kormányzójának, Khuong Srengnek az április 21-i ünnepségen. Az 
adomány tartalmazza: 20000 sebészeti maszkot, 3000 N95 maszkot és 500 
védőöltözetet.  
 

 A China Daily egy kétnyelvű jelentést tett közzé, amelyben részletezi Kína 
intézkedéseit a COVID19 járvány leküzdésére, amely segíthet abban, hogy  
betekintést nyerjenek az egészségügyi dolgozók, hivatalnokok az ország 
intézkedéseibe, kihívásaiba ebben az időszakban.  
 

 A „Kína küzdelme a COVID-19 elleni harcban” című jelentés hat fejezetet 
tartalmaz, amelyek több témát érint a társadalmi mobilizációtól az 
egészségügyi kezelésig. A tanulmányt a Tsinghua Egyetem Kortárs Kínai 
Tanulmányok Intézete, A Pekingi Orvostudományi Főiskola Egészségpolitikai 
és Menedzsment Iskola együttműködésében készítették. A szakértők szerint 
a jelentés segíthet az olvasóknak megérteni Kína számos döntésének, 
gyakorlatának és áldozatának az okait. Ez viszont elősegíti a Kína 
fellépésével kapcsolatos tudatlan spekulációk csökkentését, ideértve az 
egész városra kiterjedő karantént és a halálozások felülvizsgálatát. 
Tanulmány letölthető itt: 
http://www.chinadaily.com.cn/pdf/2020/Chinas.Fight.Against.COVID-19-

http://www.chinadaily.com.cn/pdf/2020/Chinas.Fight.Against.COVID-19-0420-final-2.pdf
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2020.
04.21 

 Annak ellenére, hogy a bejövő utazók körében csökkenő tendencia 
mutatkozik az új koronavírus-esetekben, Kína nem enyhíti a 
határellenőrzést, és tovább fokozza a járványügyi ellenőrzési 
képességeket a határ menti városokban. 

 A kínai egészségügyi hatóság április 21-én közölte, hogy 11 új megerősített 
COVID-19 esetről kapott jelentést április 20-án, ebből négyet külföldről 
érkező személyek okozták. A másik hét eset belföldi fertőzés volt (hatot 
Heilongjiang tartományban és egyet Guangdong tartományban) 

 Az alacsony veszélyeztetésű tartományokban felgyorsítják a normális 
orvosi ellátásra való visszaállást, a szokásos szolgáltatások folytatását. 
Guo Yanhong, az Országos Egészségügyi Bizottság tisztségviselője szerint az  
kockázati szint függvényében részleges terveket készítenek az orvosi 
ellátások folytatására különböző szakterületeken. Továbbá fenntartják az 
online orvosi konzultációkat, hogy megelőzzék a fertőzés veszélyét, illetve 
ezzel a szolgáltatással a páciensek sem kell nagy távolságot utazzanak.  

2020.
04.20 

 Folyamatosan növekszik az új koronavírus fertőzések száma, amelyet a 
tengerentúlról érkező személyek váltottak ki. A helyi önkormányzatok 
intenzívebben tesztelik a magas kockázatú csoportok körében a vírus 
újraterjedését. 

 Április 18-án 16 új fertőzött esetről számolnak be a Nemzeti Egészségügyi 
Bizottság képviselői, köztük 9 importált esetről van szó.  

 Az esetek lasssú növekedése további szigorításokra és a tesztelések 
számának növelésére késztette a helyhatóságokat. Például Harbini város 
önkormányzata ingyenes nukleinsav- és ellenanyag teszteket fog végezni 
minden középiskolai hallgató és családtagja, valamint a tanárok és oktatási 
alkalmazottak körében. A tesztek befejezése előtt az összes kultzust online 
végzik. 

 Peking további 8 csoportot azonosított akiknek a tesztelése kötelező lesz, 
ideértve a megerősített esetek és hozzátartozóik, a lázklinikák látogatói, 
korházba történő beutalt betegek, illetve a Kínába beutazó személyek.  

2020.
04.19 

 Kínai egészségügyi tisztviselők figyelmeztettek április 19-én, hogy Kína 
egyes régiókban egyre jobban növekszik az új koronavírus fertőzöttek 
aránya, amelyet a Kínába való fertőzöttek okozhatják. 

2020.
04.18 

 Kína támogatja a G20 csoport által kiadott, COVID 19 hatásának 
kezelésére kiadott cselekvési tervet és saját intézkedései révén hozzájárul 
a G20 csoportja által kezdeményezett, világjárvány leküzdésére irányuló 
erőfeszítésekhez. Ennek értelmében a G20 csoport pénzügyminiszterei és a 
nemzeti bankok vezetői megállapodtak abban, hogy május 1-től az év 
végéig felfüggesztik az adósságszolgálat kifizetését a világ legszegényebb 
országai számára.  

 Továbbá Kína proaktívabb és magasabb hatékonyságú pénzügyi politikát fog 
végrehajtani, növelni fogja a költségvetési hiányarányt, speciális 
államkötvényeket bocsát ki, növeli az önkormányzatok számára kidolgozott 
speciális kötvények méretét és tovább csökkenti az adókat és az illetékeket.  

 Az említett folyamat során megerősíti a makrogazdasági politikai 

http://www.chinadaily.com.cn/pdf/2020/Chinas.Fight.Against.COVID-19-0420-final-2.pdf


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

 

 
 

 

koordinációt a G20 tagokkal és közösen támogatja az akcióterv 
végrehajtását. Az érintett szegény hitelfelvevők kérésére és a G20 
konszenzusának megfelelően kétoldalú konzultációkat fog szervezni.  

 Kína továbbá támogatást nyújtott a nemzetközi közösségnek: 20 millió 
dollárt adományzotott az Egészségügyi Világszervezetnek és 10 millió 
dollárt különített el az Ázsisi Fejlesztési Bank szegénység csökkentési és 
regionális együttműködési alapjában. 

 Kína megerősítette a COVID-19 által súlytott Wuhan térségét elhagyó 
utazók gyors tesztelését (nukleinsav-teszt), mielőtt folytatnák a munkát, 
tanulmányokat vagy a termelést. Ez alapján, azoknak, akiket Wuhan-on 
kívül tanárként, egészségügyi dolgozóként vagy szolgáltatóként dolgoznak, 
mindegyiknek nukleinsav- tesztelést kell végeznie a távozás előtt. Ezek a 
tesztek ingyenesek és mindenkit arra ösztönöznek, hogy önkéntes alapon 
végezzék el.  

 Wuhan-t, a COVID 19 által leginkább súlytott várost alacsony kockázatú 
térségként sorolták be, mivel a városban az elmúlt 14 napban nem volt új 
fertőzött.  
 

2020.
04.17 

 Újra nagyot ugrott az elhalálozottak száma Kínában (1290 személy) 
 

 Ez aggodalomra inti a Kínai Kormányt és megerősítik a tesztelési 
folyamatokat, illetve szigorú intézkedéseket vezetnek be. Instans izolálják 
azokat a településeket, ahol megjelent újból a koronavírus, a napokban 
főként a határmenti városokban. Ennek következtében a határátlépési 
szigorításokon erősítenek. 
 
 

 Wuhan városban további intézkedések lazítását vezetik be, viszont csak a 
kellő óvatossággal és elővigyázatosságra és a távolság, valamint az 
érvényben levő intézkedések betartását hívják fel a lakósok figyelmét. 
 

  Wuhan városának a lakósságának a kiemelt segítségét is fontosnak tartják, 
ezt emelte ki Sun miniszterelnök helyettes, hisz a városban működő egyik 
maszk gyár ebben az időszakban mindössze 11 millió N95-ös maszkot, 80 
millió sebészeti maszkot és 3,7 millió védő ruházatot készített, még akár a 
csökkent személyzeti kapacitás ellenére is. 
 
 

 Kína felgyorsította a migráns munkavállalók visszatérését munkahelyükre, 
annak érdekében, a szegény réteg megsegítése érdekében, akiket 
kiemelten súlytott a koronavírus járvány okozta gazdasági válság.  
 
 

 Április 10-ig kb 23 millió elszegényedésben élő migráns munkás, 25 
tartományi régióból tért vissza munkahelyére. Továbbá, kb 2 millió 
munkavállaló 52 szegényebb megyéből tért vissza munkahelyére. 
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 A vezető szegénységcsökkentő vállalkozások és műhelyek több mint 95 
százaléka folytatta a termelést - jegyezte meg a hatóság, hozzátéve, hogy a 
legtöbb szegénységcsökkentő projekt Kína közép- és nyugati részén 
újraindította a munkát. 
 
 

 A szegénység felszámolása céljának megvalósítása érdekében az ország 
előrelépést tesz egy olyan mechanizmus létrehozásában, amely 
megakadályozza az emberek visszatérését a szegénységbe, és célzott 
segítséget nyújt. 

 Április 16-tól kezdődően, december 31-ig a covid válság által súlytott 
iparágakból származó vállalkozások, amelyek átmenetileg elvesztették 
jövedelemforrásaikat a járvány miatt, a taxi és az autópálya soförök, akik 
járművet bérelnek és egyéb támogatható vállalkozások, igényelhetik 
garantált kölcsönüket.  
 
 

 Továbbá, az induló, startup vállakozások számára garantált hitelek 
küszöbértéke csökken és kibővűl a maximális hitelösszeg. 

 
 Arra is sürgette a pénzügyi intézményeket, hogy biztosítsanak ésszerű 

hitelhosszabbításokat a kis-, mikro- és egyéni vállalkozások számára, és 
csökkentsék a kamatlábakat. 
 
 

 Kína 100 milliárd jüan (kb. 14,14 milliárd)) garantált hiteleket adott ki 
induló vállalkozások számára 2019-ben - mutatják a MOF adatai. 
Ahogy a járvány csökken és a politikai támogatás fokozódik, a 
hitelkibocsátás várhatóan 80 százalékkal növekszik 2020-ban, ami elegendő 
1 millió egyedi vállalkozás, 10 000 kisvállalkozás és mikrovállalkozás 
támogatásához, ami 43 százalékkal, illetve 52 százalékkal magasabb az előző 
évhez képest. 

2020.
04.16 

 Kínába bevezették a QR kód alapon működő telefonos aplikációt, amely 
segít kontrolálni a személyek kijárását, egészségügyi állapotának 
felmérésével. Annak érdekében, hogy egy ilyen kódot tudjanak generálni, a 
felhasználó szükséges kitöltse adataival az aplikációt olyan információkkal, 
mint például utazási hátterét, kapcsolatba léptek-e fertőzött személlyel az 
elmúlt 14 napban és milyen tünetekkel rendelkezik. Ez alapján 3 színt 
generál az aplikáció: vörös – hivatali karanténba kell vonulni, vagy házi 
karanténba 14 napig, sárga – 7 napos otthoni karantén, zöld – szabadon 
közlekedhetnek. Az aplikációkat a qr kód szerint ellenörzik közhelyeken, 
vendéglőkben, olyan helyeken ahol esély van mással való érintkezésre.  

 

 Továbbá Kína egyre nagyobb szerepet játszik az országokat 
megsegítésében, ezáltal újraírva a diplomáciai szerepüket, számos államfő 
hivatkozva rájuk, mint goodwill diplomacy szereplők a koronavírus 
megfékezésében.  
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 Ezáltal megugrott a vállalkozások támogatása és számos befektetést 
nyertek az orvosi műszerek, felszerelések további gyártására, fejlesztésére.  
 
 

2020.
04.15 

 Az Oroszországgal határos északkelet-kínai Heilongjiang tartomány 22 új 
megerősített esetéről számolt be az új koronavírus-betegség (Covid-19) 
eseteiről kedden (április 15.), a helyi egészségügyi hatóság szerdán mondta. 

 

 Ezek közül 14 behozott esetet és nyolc belföldi úton terjedő esetet 
jelentettek - mondta Heilongjiang tartományi egészségügyi bizottság. 

 

 A 14 behozott eset közül 12 az Oroszországból visszatérő kínai 
állampolgárok, a másik kettő pedig Olaszországból és Japánból visszatérő 
kínai állampolgárok. 

 

 A nyolc belföldön továbbított eset közül kettő volt korábban tünetmentes. 
 

 Keddenre Heilongjiang összesen 340 megerősített behozott Covid-19 
esetről számolt be, és az egyiket a gyógyulást követően engedték ki a 
kórházból. 

 

 Kedden a tartomány egy új, behozott, tünetmentes esetről számolt be, és a 
bizottság szerint az ilyen esetek száma 52-re nőtt. 

 

2020.
04.14 

 A kínai Wuhanban, ahol tíz hete az első új koronavírus-esetek jelentkeztek, 
a múlt héten újból megnyitotta a határait.  

 

 Csak egy fontos tudnivaló van: A régióba való belépéshez és az onnan való 
kilépéshez állami felügyelet szükséges. 

 

 Továbbá jóváhagyták két koronavírus oltás tesztelését embereken. Az 
oltóanyagot a beijingi Sinovac Biotech és a Wuhan Institute of Biolofical 
Products fejlesztette ki.  

2020.
04.13 

 Úgy tűnik, hogy Kína vezető szerepet játszik a COVID-19 elleni 
küzdelemben.  

 

 A wuhani epicentrum óvatosan válik ki egy hónapon át tartó zárolásból.  
 

 Mivel azonban a betegség a világ többi részén átterjed, az országban a 
fertőzések második hulláma továbbra is nagyon valószínű lehetőség, és 
továbbra is fennállnak a kétségek a hivatalos adatok pontosságát illetően. 

 

2020.
04.11 

 Kína szombaton (április 11-én) számolt be a COVID-19 esetek számának 
növekedéséről, mivel a hatóságok megkísérelik megfékezni a fertőzések 
második hullámát, különös tekintettel az importált és tünetmentes 
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esetekre, mivel a városok és az utazások járdáinak feloldása megtörténik. 
 

 Az Országos Egészségügyi Bizottság szerint 46 új esetet jelentettek 
pénteken, köztük 42-et külföldi utazókkal érintve, szemben a napi korábbi 
42 esettel. 

 
 

 Nyilatkozatában a Bizottság hozzátette, hogy 34 új tünetmentes esetet 
jelentettek, szemben az előző nap 47-rel. 

 

 A szárazföldi Kína fertőzöttségi mutatója jelenleg 81 953. A halálesetek 
száma 3,339-re nőtt. 

2020.
04.08 

 Ideiglenesen betiltják az összes külföldi állampolgár beutazását Kínába, 
vizumtípustól függetlenül. 

 

 A Wuhan-i repülőtér újraindította a járatait április 8-tól, viszont a 
nemzetközi és a Beijing-i járatok még felfüggesztve maradnak.  

 

 Bevásárló központokat megnyitották, viszont továbbra is ellenőrzik a lázat 
és egyes helyszíneken kötelező megadni a személyes adatokat (név, cím, 
telefon, személyi igazolvány).  

 

 Sport termek/fitness termek, valamint az uszodák továbbra is zárva vannak.  
 

 A vendéglőkben a kliensek minimum 1 méter távolságra ülhetnek 
egymástól, csak 1 személy egy asztalnál, illetve a csoportos foglalások 
továbbra is tiltott. További helyszíneken is kötelező betartani az 1 méter 
távolságot minden kiszolgáló egységnél. 

2020.
04.04 

 Az Állami Tanács bejelentette a gyász napjját, amely április 4-én 10:00 
órakor kezdődik egy nemzeti háromperces csenddel.  

 

 Ez az időpont egybeesik a Qingming Fesztivállal. 

2020.
03.27 

 Hubei térségében megnyitják az összes interregionális útvonalat. Minden 
regionális határnál létrehozott ellenőrző pontnak megszünik a 
tevékenysége, illetve minden utazó fel kell mutassa az egészségügyi zöld 
kártyát vagy orvosi igazolást .  

2020.
03.26 

 A kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy a vízum vagy tartózkodási 
engedély birtokosai számára a beutazást március 28-tól felfüggesztik, 
anélkül, hogy pontosítva lenne, hogy meddig tart majd ez az intézkedés.  

 

 A Kínába belépni kívánó személyeknek vízumot kell benyújtaniuk a kínai 
nagykövetségeken vagy konzulátusokon.  

 

 A kínai kormány arra ösztönözte a vállalkozásokat és a gyárakat, hogy 
március 30-án kezdjék meg az újranyitást, és monetáris ösztönző 
csomagokat nyújtottak a cégek számára. 
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2020.
03.24 

 Március 24-től felfüggesztik Hong Kongba való belépést azoknak a 
személyeknek, akik nem rendelkeznek bejegyzett lakcímmel vagy 
ottartozkodási engedéllyel az adott városban. Ez az intézkedés érvényes a 
Hong Kong-i repülőtér tranzit zónájára is. 

 

2020.
03.24 

 Li Keqiang kínai miniszterelnök arról számolt be, hogy a belföldön 
továbbított esetek terjedését alapvetően megakadályozták, és a kitörést 
Kínában kontrollálták. Ugyanezen a napon az utazási korlátozásokat 
enyhítették Hubeiban, Wuhan kivételével, két hónappal a zárolás 
elrendelése után. 

2020.
03.23 

 Kína szárazföldi részén csak egy esetet jelentettek, a vírus belföldön 
egymásra való átterjesztését illetően az elmúlt öt nap során.  

2020.
03.12 

 Miután a járvány márciusban globális fázisba lépett, a kínai hatóságok 
szigorú intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy megakadályozzák a 
vírus "importálását" más országokból. Például Peking 14 napos kötelező 
karantént vezetett be a városba belépő összes nemzetközi utazó számára. 

2020.
03.07 

 A kínai egészségügyi bizottság 99 új esetről számolt be, szemben az előző 
napi 143 esettel, összesen 80 651 esettel országszerte.  

 

 A hivatalos adatok eközben azt mutatták, hogy Kína exportja az év első két 
hónapjában 17,2 százalékkal esett vissza, miután a kitörés az ország nagy 
részét megállította. 

2020.
02.11 

 Február 11-én a WHO bejelenteti az új koronavírus "COVID-19" 
elnevezését. 

 

2020.
02.07 

 Meghalt Li Wenliang orvos, aki a koronavírus fölött riasztást adott ki, és 
Hong Kong börtönbüntetést vezet be mindenkinek, aki megsérti a 
karanténszabályokat. 

 

2020.
02.03  

 Kína február 3-án 57 új halálesetről számolt be, és a halálesetek száma 
legalább 361-re emelkedett. Az esetek száma az országban 17 205-re 
emelkedett. 

 

2020.
01.26 

 Az ország egyetemeit és iskoláit bezárták. 
 

 Hongkong és Makaó régiói számos intézkedést hoztak, különös tekintettel 
az iskolákra és az egyetemekre.  

 

 Távoli munkavégzéssel kapcsolatos intézkedéseket vezettek be számos 
kínai régióban.  

 

 Az utazási korlátozásokat bevezették Hubein belül és kívül egyaránt.  
 

 A tömegközlekedést átalakították, és a múzeumokat Kínában átmenetileg 
bezárták. Számos városban alkalmazták a nyilvános mozgás ellenőrzését, és 
becslések szerint körülbelül 760 millió ember (a lakosság több mint fele) 
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kültéri valamiféle kültéri korlátozással. 
 

 Számos városban alkalmazták a kijárás ellenőrzését, és a becslések szerint 
mintegy 760 millió ember (több mint a lakosság fele) szembesült valamilyen 
formában a szabadtéri korlátozással. 

 

2020.
01.23 

 Az emberiség történelmének legnagyobb karanténjaként jelentették be 
január 23-án azt az intézkedéscsomagot, amely leállította a Wuhanba 
irányuló és onnan induló utazást.  

 

 Ezt az intézkedést Hubei összesen 15 városára terjesztették ki, összesen 
mintegy 57 millió embert érintve.  

 

 A városban betiltották a személygépjárművek használatát. A kínai újév 
(január 25-i) ünnepségeit sok helyen törölték.  

 

 A hatóságok bejelentették egy ideiglenes kórház, a Huoshenshan Kórház 
építését is, amely 10 nap alatt fejeződött be. Összesen 14 ideiglenes 
kórházat építettek Kínában. Ezt követően a karanténban lévő betegek 
számára újabb kórház épült (a Leishenshani kórház). 

2020.
01.20 

 Kína a harmadik halálesetről és több mint 200 fertőzésről számolt be, az 
esetek egy része esetében Hubei tartományon kívül számoltak be, ideértve 
a fővárosot, Pekint, Sanghajat és Sencsenet. 

 

 Eközben a fertőző betegségekkel foglalkozó kínai szakértők megerősítették 
az emberről emberre történő átadást az állami műsorszolgáltató CCTV 
számára. 

2020.
01.17 

 A második halálesetről számoltak be Wuhanban. 
 

2020.
01.11 

 Kína bejelentette az első vírus által történő elhalálozást. 
 

 A vírus első áldozata egy 61 éves férfi volt, aki árut vásárolt a tenger 
gyümölcsei piacáról. A kórházban kapott kezelés nem javította a tüneteit és 
január 9-én elhunyt szívelégtelenségben. 

 

2020.
01.07 

 A tisztviselők bejelentették, hogy új vírust azonosítottak a WHO szerint.  
 

 Az új vírust 2019-nCoV-nak nevezték el, és a koronavírus családba tartozik, 
amely magában foglalja a SARS-t és a megfázást. 

 

2020.
01.01  

 A fertőzöttek közül többen a január 1-jén bezárt Huanan tenger gyümölcsei 
nagykereskedelmi piacon dolgoztak. 

 

2019.
12.31 

 A Wuhan Városi Egészségügyi Bizottság december 31-én közleményt adott 
ki. 
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 Ugyanezen a napon tájékoztatták a WHO-t.  

 

 Amint ezek az értesítések megtörténtek, a rendõrség figyelmeztette a 
wuhani orvosokat "a pletykák terjesztésére" a járványról. A Kínai Nemzeti 
Egészségügyi Bizottság eredetileg azt állította, hogy nincs „egyértelmű 
bizonyíték” az emberről emberre történő átterjedésre. 

  

2019.
12.01 

 

 A COVID-19 első megerősített esete 2019. december 1-jére vezethető 
vissza Wuhanban; egy megerősítetlen jelentés szerint a legkorábbi eset 
november 17-én volt.  

 

 Zhang Jixian orvos december 26-án észlelt egy ismeretlen okú 
tüdőgyulladás-csoportot, amelyről a kórház december 27-én értesítette a 
Wuhan Jianghan CDC-t.  
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