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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

184,091 8,674 
  

166,400 
    

 
3,952,971 

 

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Németországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://berlin.mae.ro/   

o Telefon:  49 30 21239555 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

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

 

Dátum JELENTÉS 

2020.06.02 Gazdaságfejlesztés: 

A szövetségi kormány formálódó gazdaságösztönző csomagjának részei:   

 Közpénzből finanszírozott autóvásárlási kedvezmények bevezetését 
tervezi a német kormány a koronavírus-világjárványt megszenvedő 
autóipar támogatására, írja az MTI a Der Spiegel alapján. A német lap 
szerint az év végéig 5 milliárd eurót (kb. 1750 milliárd forintot) 
fordíthatnak erre a célra.  

A csomag 50-100 milliárd euró nagyságú lehet. Legfontosabb elemei közé 

tartozik a járvány miatt tartós válságba került ágazatok és szakmák megsegítése, 

így újabb támogatásokra számíthatnak például a vendéglátással, az 

utazásszervezéssel és a rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozások. 

Az új program kiegészíti az eddigi intézkedéseket, amelyek a gazdaság 

stabilizálását, a vállalkozások fennmaradásának biztosítását szolgálják. A vissza 

nem térítendő támogatások, hitelek és hitelgarancia-vállalások keretösszege 

hozzávetőleg 1000 milliárd euró. A csomag a Spiegel szerint számos  ötletet 

tartalmaz:  

 a családok gyermekenként 300-600 eurós egyszeri segítséget kapnának, 
 általános adócsökkentéseket terveznek, például július 1-jétől 2021. 

június 30-ig 19 százalékról 7 százalékra csökkentik az éttermekben, 
kávézókban és egyéb étkezőhelyeken felszolgált ennivaló árára rakódó 
általános forgalmi adót (áfa), 

 egyfajta rezsicsökkentést (rezsitámogatást) is lehetővé tennének a 
háztartásoknak és a vállalkozásoknak, de ez nem vonatkozna mindenkire 
egyformán, jövedelemarányos lenne, egy család egy évben 300-400 
eurót takaríthatna meg így.     

Határátlépés:  

Visszavonhatja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió (EU) valamennyi 
országára kiadott utazási figyelmeztetését a német kormány, mondta Heiko 
Maas külügyminiszter kedden Berlinben. Az MTI tudósítása szerint a miniszter 
azt mondta: a tárca előterjesztést készített a szerdai kormányülésre, javasolva, 
hogy az EU-tagállamokkal és a schengeni övezet EU-n kívüli országaival 
kapcsolatban vonják vissza az utazástól nyomatékosan eltanácsoló általános 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-streit-um-konjunkturhilfen-milliarden-als-medizin-und-ihre-nebenwirkungen-a-6d093fa3-7e51-4e32-8f0f-e7c808a102c1
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figyelmeztetést, és helyettesítsék országokra lebontott utazási tanácsokkal. Az 
előterjesztés még tárcaközi egyeztetésen van. 

Az általános - és a világ összes országára szóló - utazási figyelmeztetés egyelőre 
június 15-ig érvényes. A kormány már elkezdte a tárgyalást a legtöbb német 
turistát fogadó európai partnerországokkal és a tranzitországokkal arról, hogy 
miként lehet közösen ismét lehetővé tenni az utazást, és gondoskodni az utazók, 
nyaralók védelméről a fertőzésveszély ellen. Az EU-n és a társult országokon 
kívüli térségek államaival is egyeztetnek, hogy miként lehet a helyi viszonyokról 
szóló tanácsokkal helyettesíteni az általános figyelmeztetést. 

https://index.hu   

 

2020.05.29 Berlinben tovább lazítanak a koronavírus-járvány következében meghozott 
tiltásokon:  

 A Pünkösd idején korlátlan számú ember szabadtéri imaszolgáltatása 
megengedett Németország fővárosában 

 Június 2-től kezdve a kocsmák újból megnyíthatnak - bár a bárnál való 
állás helyett a vendégeknek 1,5 méter távolságra elhelyezett asztaloknál  
kell ülniük. Az éjszakai klubok zárva maradnak. 

 A szabadtéri rendezvények, például koncertek vagy filmvetítések június 
2-tól kezdődően, legtöbb 200 fővel engedélyezettek. A személyszámra 
vonatkozó korlátot június 16-tól 500-ra, és június 30-tól 1000 résztvevőre 
emelik. 

 Június 30-tól engedélyik azon mozik kinyitását amelyek a megfelelnek a 
kért higiéniai előírásoknak. 

https://edition.cnn.com  

2020.05.28  A járvány ellenére október 14-18 között megtartják a könyves szakma 
legfontosabb rendezvényét, a frankfuti könyvvásárt: még nem lehet 
megmondani pontosan, hogy milyen változtatások lesznek, mert azok 
sokban függnek a járványügyi helyzettől, az aktuális egészségügyi 
előírásoktól.  

https://index.hu  

2020.05.27  A Robert Koch Intézet adatai alapján az elmúlt 24 órában 47 
koronavírussal kapcsolatos haláleset volt és 362 főt diagnosztizáltak a 
vírussal. 

 Oktatás: a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban lévő Neustrelitz 
városában az egyik középiskola tanulói négy naponta tesztelik magukat a 
vírusra. Egy teszt normális esetben nem lenne olcsó, de egy 
biotechnológiai vállalat ingyenes teszteket ajánlott fel az iskolának. A 
mintákat elemzik, másnap visszaküldik emailben az eredményt, a negatív 
mintát adó diákok pedig kapnak is egy zöld matricát, amivel maszk nélkül 
mozoghatnak az iskolában. A csúsztatott szünetek mellett az iskolában 

https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
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arra is figyelnek, hogy folyamatosan nyitva legyenek az ablakok és az 
ajtók, hogy járjon a levegő. A létszámkorlát miatt a tanárok többször két 
egymás melletti terem között ingázva tartanak párhuzamosan órát. 

https://edition.cnn.com/ 

https://index.hu  

2020.05.26  Június 29-ig hosszabítják meg a társadalmi távolságtartásra vonatkozó 
korlátozásokat, a 1,5 méteres távolságtartási kötelezettség, a továbbra is 

érvényben maradnak.   
 Június 6-tól engedélyezik a maximum tízfős nyilvános összejöveteleket.   
 Turizmus: a német kormány terve szerint június közepén indulhatna a 

nyári szezon, és egyelőre csak a kontinensen. Németország északi részén, 
Spiekeroog szigetén már megteltek a strandok. A szállodák csak 
kapacitásuk legfeljebb 60 százalékával kalkulálhatnak. Kizárólag 
szállóvendégek jöhetnek az országból, a kirándulókat még nem engedik 
be. Nemcsak Alsó-Szászország várja a nyaralókat, hanem már 
Mecklenburg-Előpomeránia, Brandenburg és a főváros, Berlin is, de 
egyelőre csak belföldről. 

https://edition.cnn.com/  

https://hu.euronews.com 

https://index.hu  

2020.05.23

-25. 

 Még mindig tüntetnek a karatén ellenesek Németországban 

 Az Alsó-Szászországban található Alte Scheune nevű fogadóból terjed a 
második hullám Németországban 

 Hessen német tartomány fővárosának nagyszínháza megtartotta első 
előadását. Nincs ruhatár, csak egy helyiséget biztosítanak, ahol saját 
felelősségre bárki felakaszthatja a kabátját. A mosdóba egyszerre csak 
egy ember mehet be. Annak, aki jegyet vesz, meg kell adnia nevét és 
elérhetőségét, mert szükség lehet rá, ha valaki megbetegszik a nézők 
közül, és beindul a kontaktkutatás. 

https://hu.euronews.com/  

2020.05.22  Videókonferencián egyeztettek az Európán belüli nyaralás lehetőségeiről 
az EU turizmusért felelős miniszterei. Németországot Thomas Bareiß, a 
Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium idegenforgalomért 
felelős parlamenti államtitkára képviselte.  

https://www.bundesregierung.de  

2020.05.21  Milliárd eurós nagyságrendű pénzügyi segítséget kaphat a német 
államtól a koronavírus-világjárvány miatt hatalmas veszteségeket 
termelő Lufthansa csoport. A vállalat jelenleg óránként egymillió euró - 
mintegy 350 millió forint - veszteséget termel. A cég az utóbbi hetekben 
naponta átlagosan mindössze 3000 utast szállított, és azzal számol, hogy 

https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com/
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/
https://www.bundesregierung.de/
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el kell bocsátani 10 ezer alkalmazottat.  

https://hu.euronews.com/  

2020.05.20 Egészségügy:  

 Németországban jelentős gócok alakultak ki a közép- és kelet-európai 
kölcsönzött munkásokat nagy számban alkalmazó húsipari üzemekben: 
az alvállalkozók alvállalkozói által a német munkajog megkerülésével 
alkalmazott közép- és kelet-európaiak, illetve más bevándorlók olyan 
körülmények között élnek, hogy lehetetlen köztük a vírus terjedését 
megakadályozni.  

 

 A német munkaügyi miniszter ma ismerteti az ágazatra vonatkozó 
szigorítási javaslatait, amelyek feltehetően megszüntetik a kölcsönzött 
munkaerő alkalmazásának lehetőségét. A Westfleisch nevű húspari cég, 
amelynek üzemében számos fertőzöttet azonosítottak, már felmondta 
szerződését az alvállalkozóval, és elkezdte átvenni annak 350 dolgozóját.  

 

 Több mint 8000 ember vesztette életét a koronavírus járvány miatt 

 

 

 Bajorország, Németország legnagyobb szövetségi állama, továbbra is a 
legnagyobb mértékben sújtott terület:  az országban a 
koronavírusfertőzések 26%-a és a halálesetek 29%-a  innen származik. 

Határátkelők:  

 A tegnapi videókonferencián Angela Merkel kancellár és a középeurópai 
vezetők, a visegrádi négyek – Lengyelország, Magyarország, Cseh 
Köztársaság és Szlovákia országaianak  kormányfői megállapodtak a 
határok fokozatos újraindításáról és az ellenőrzések megszűntetéséről, 
mihelyt a koronavírus-járvány lehetővé teszi.  

 

 Egy későbbi találkozón Angela Merkel kancellár és Andrej Babiš, a Cseh 
Köztársaság miniszterelnöke kijelentette, hogy csökkenteni akarják a 
határátlépések tekintetében a határmenti régiókban az embereket és a 
vállalkozásokat érintő korlátozásokat, mihelyt a fertőzöttség megengedi. 

https://hu.euronews.com/
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A két országnak 817 kilométer közös határa van.  

https://edition.cnn.com/  

https://hu.euronews.com  

2020.05.19 Gazdaság:  

 Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós (180 ezer milliárd 
forint) európai uniós alap felállítását javasolja a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak ellensúlyozására 

Egészségügy:  

 az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található Sankt Augustinban 
menekültszállóban 120 menekült koronavírus tesztje lett pozitív   

https://hu.euronews.com  

https://www.bundesregierung.de  

https://index.hu  

2020.05.16

-18 

Újraindult a Bundesliga: 

 a világon elsőként újraindult a német elsőosztályú futballbajnokság.  

 A Bundesligában szigorú járványügyi szabályokat kell betartani: a 
játékosokat hetente kétszer tesztelni kell koronavírusra, tilos a kézfogás 
és az egymásra ugrálós gólöröm, a kispadon tartózkodók maszkot 
viselnek, a lelátók pedig nem szurkolókkal, legfeljebb azok életnagyságú 
képeivel vannak tele. Egy stadionban meccs alatt sem lehet háromszáz 
embernél több, beleértve az orvosokat, a tévéstábokat és az orvosokat is.  

Határátkelők:  

 Enyhítések Németország határainak nagyrészén: az Ausztriával, Svájccal 
és Franciaországgal közös határszakaszain megnyitják a határátkelőket, a 
Luxemburggal közös szakaszon pedig teljesen megszüntetik a 
korlátozásokat  

 

Digitális oktatás:  

 A szövetségi és az állami kormányok szerint a koronavírus válság nem 
válhat oktatási válsággá ezért 550 millió Eurót fektetnek be mobil 
eszközök vásárlására a tanulók digitális oktatásának érdekében.  

 

https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com/
https://hu.euronews.com/
https://www.bundesregierung.de/
https://index.hu/
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Gazdaság:  

 A német kormány sajtóirodája szerint Angela Merkel német kancellár és 
Emmanuel Macron francia elnök május 18-án megvitatja az európai 
gazdasági fellendülésről szóló német-francia kezdeményezést. 

 

https://hu.euronews.com  

https://www.bundesregierung.de  

https://edition.cnn.com/  

2020.05.15 
 Június 15-én Ausztria teljesen megnyitja határait Németország felé 

 

2020.05.14  Németország Intenzív és Sürgősséggyógyászatért felelős 

Interdiszciplináris Szövetségének adatai szerint: 1.353  koronavírus 

fertőzött beteg van intenzív osztályon amelyből 924 lélegeztetőgépen.  

 A koronavírusos betegek kezelésére az országnak 32.466 ágy áll 

rendelkezésére az intenzív osztályokon. A hatóságok szerint jelenleg 

15.000 aktív eset van 

 A Johns Hopkins Egyetem beszámolója szerint összesen több mint 174 
000 ember fertőződött meg a vírussal Németországban, közülük 7861 
ember halt meg.  

https://edition.cnn.com  

 

2020.05.13  A fertőzési ráta visszaesett 1 alá 

 Az országosan bevezetett enyhítő intézkedések következtében 

Németország továbbra is nagyobb mértékű fertőzésekkel küzd a 

húsfeldolgozó üzemekben és az idősotthonokban. 

 Az elmúlt 24 órában 798 új fertőzést és 101 Covid-19 okozta halálesetet 

jelentettek. 

2020.05.12  A gazdaság újraindításával párhuzamosan újra felgyorsult a vírus 

terjedése. Az ország 933 új koronavírus-esetet jelentett mindössze 24 

óra alatt Robert Koch Intézet adatai szerint. 

 A fertőzési ráta 1 felett van, azaz minden fertőzött ember átlagosan 

https://hu.euronews.com/
https://www.bundesregierung.de/
https://edition.cnn.com/
https://edition.cnn.com/
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egynél több embert fertőz meg.   

  Az új fertőzések száma a felső-bajorországi Rosenheimben is 

meghaladta a határértéket.  

 Június 14-ig javasolják, hogy a lakosság kerülje a felesleges turista utakat 

a külföldi országokba. Az előre lefoglalt utakat ingyenesen 

visszamondhatják.  

 A német kormány akár 750 millió eurót fog biztosítani az új koronavírus 

elleni oltás előállítására és fejlesztésére. 

 A kormány 2 milliárd eurós intézkedéscsomagot hozott létre az induló 

vállalkozások számára: a kezdő vállalkozásokat és a fenntartható üzleti 

modellel rendelkező kis- és középvállalkozásokat célozzák meg. Az 

intézkedéscsomag két pillérre épül: 1. a Corona-Matching-Fazilität-on 

felül további állami forrásokat bocsátanak a kockázatitőke-alapok 

rendelkezésére, ezáltal, továbbra is képesek elegendő forrással 

támogatni az induló vállalkozásokat. 2. az induló vállalkozások és a kis- és 

középvállalkozások, amelyek nem férnek hozzá a Corona-Matching-

Fazilität-höz, további lehetőségeket kapnak. A kockázati tőkét itt, a 

nemzeti vállalatokkal szoros együttműködésben kell elérhetővé tenni. 

 

https://edition.cnn.com/  

https://hu.euronews.com  

https://www.bundesregierung.de  

2020.05.09

-11 

 Németországban tiltakoznak a hozott intézkedések ellen: Stuttgartban, 

Berlinben, Münchenben és Frankfurtban is tüntettek az emberek 

 Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a korlátozások lazítása várat 

magára, miután egy vágóhíd 1200 dolgozójából 150 embernél igazolták 

a fertőzést. Emiatt egy héttel eltolták a hétfőre ígért lazítást, vagyis most 

még nem nyithatnak ki az éttermek, edzőtermek, turistalátványosságok 

és nagyobb üzletek.  Kinyithatnak viszont az óvodák és az iskolák.   

 Az elkövetkező hetekben létrejöhet a megállapodás Ausztria és 

Németország között a határellenőrzések feloldásáról, illetve az utazási 

korlátozások eltörléséről. 

 Nőtt a járvány terjedése: A Robert Koch Intézet (RKI) szerint a vírus 

https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com/
https://www.bundesregierung.de/
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reprodukciós rátája most meghaladja az egyet az országban 

https://index.hu  

2020.05.08  Helge Braun kancelláriaminiszter: a legoptimistább becslések szerint is 

legalább az év végéig eltart a koronavírus-járvány Németországban. 

Továbbra is érvényes a társas távolságtartás szabálya, és az is, hogy a 

lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a találkozások, közvetlen fizikai 

kapcsolatok számát.  

 Bundesliga: a Német Labdarúgó Liga közlése szerint május 16-án, jövő 

szombaton játsszák le az első meccseket. 

https://index.hu  

https://hu.euronews.com  

2020.05.07  Enyhítik a járvány miatt elrendelt korlátozásokat és a járványkitörések 

helyi elfojtását szolgáló új védekezési rendszert vezetnek be a szövetségi 

és a tartományi kormányok megállapodása szerint 

 Ismét szervezhetnek közös programot a külön háztartásban élő emberek  

 Megnyithat valamennyi üzlet 

 Május második felében a Bundesliga első osztályában újraindulhat a 

bajnokság 

 A tartományi kormányok a helyi adottságoknak megfelelő ütemben 

újraindíthatják a vendéglátást és az idegenforgalmat. 

 Továbbra is bekell tartani az alapvető fertőzéshigiéniai szabályokat 

 Vészhelyzeti mechanizmus bevezetése: ha egy járásban vagy városban 

százezer lakosonként 50 fölé emelkedik az utóbbi hét napon regisztrált 

fertőzöttek száma, ismét korlátozásokat kell bevezetni az adott területen 

és nem kell az egész országot lezárni  

https://index.hu  

2020.05.06  A fertőzési ráta 0,71 

Bavaria: 

 május 18-tól kinyithatnak a teraszokkal rendelkező vendéglők a 
társadalmi távolságtartás és a higiéniai szabályok betartásával. A 

https://index.hu/
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/
https://index.hu/
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teraszokkal nem rendelkező vendéglők egy héttel később nyithatnak ki.  

 

 A hotelek május végétől, Pünkösd hétvégétől nyithatnak ki, a szaunák, a 
wellnes és az uszómedencék használata nélkül.  

 

2020.05.05  Szigorú tvolságtartási és higiéniai szabályok mellett több százezer végzős 
diák tért vissza az iskolába  

 

 A következő napokban kinyithatnak a szászországi múzeumok: a 
kiállítóhelyeken négyzetméterenként legfeljebb egy látogató 
tartózkodhat, közöttük pedig legalább másfél méteres távolságot kell 
tartani. 

 

 

 Jövő hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek Alsó-Szászországban: a 
korábbi befogadóképesség felét fogadhatják, de kizárólag előzetes 
foglalással, hogy elkerüljék a várakozást és a tömörülést.  

 

 Jövő héttől már a 800 négyzetméternél nagyobb boltok is kinyithatnak. 

 

 

 Szászországban fokozatosan visszaengedik az óvodásokat. A családi 
napközik is fogadhatnak gyerekeket a jövő héttől, május 18-tól pedig a 
többi óvoda a korábbi kapacitásának 40 százalékában újra fogadhat 
gyerekeket, hogy a szülők el tudjanak menni dolgozni. 

2020.05.01

-04 

 Segítségnyújtás hallgatók számára: kamatmentes KfW- diákhitel 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau-ban) Összesen legfeljebb egymilliárd 

euró áll rendelkezésre. A kamatmentes kölcsön havi 650 EUR-ig 

terjedhet és online igényelhető.  

 Ettől a héttől kezdve további intézményekben és szolgáltatási 

területeken lehetséges a nyitvatartás: a fodrászatban bizonyos 
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feltételek mellett ismét ügyfelek fogadhatók, de a sorokat el kell kerülni, 

és az egyéni védőeszközök használata kötelező. Az arcápolás 

tekintetében például a szemöldök és a szempilla színezése, valamint a 

szakáll ápolása még nem engedélyezett a fertőzés nagyobb kockázata 

miatt.  

 Kinyithatnak a templomok, a miséket csak szigorú szabályok 

betartásával lehet látogatni: korlátozzák a belépők számát, mindenkinek 

2 méterre kell állnia egymástól, az áldoztató papnak maszkot kell 

viselnie, valamint tilos az éneklés. 

 A szövetségi kormány május 6-án akarja megvitatni a további 

lépéseket/intézkedéseket  

 A szövetségi államokban érvényben levő szabályokról és korlátozásokról 

további információk:  

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-

bundeslaender-1745198  

 (https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/unterstuetzung-fuer-studenten-1749590)   

2020.04.30  az elmúlt 24 órában ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma: 1627-en 

kapták el a vírust. 

 Ismételten hatékonynak bizonyul a kurzarbeit 

 Támogatás a bevétel nélkül maradó szabadúszó művészeknek: A 

hivatásos zenészekből álló független zenekaroknak egy 5,4 millió eurós 

(1,9 milliárd forint) keretet nyitottak meg, amelyből együttesenként 200 

ezer eurót lehet elnyerni új projektekre vagy a járvány miatt 

megváltozott környezethez alkalmazkodó előadási, művészetközvetítési 

formátumok kifejlesztésére. A szövetségi támogatással működő 

intézményeknek kifizetik a járvány miatt elmaradó műsorokra, 

programokra, előadásokra szerződtetett művészek fellépési díjának 60 

százalékát, 1000 euró felett pedig 40 százalékát (legfeljebb 2500 eurót), 

még akkor is, ha a fellépés elmaradásából fakadó megbízói 

kötelezettségekről nincs külön rendelkezés a szerződésben. 

 Ma egyeztetnek a vallásos szertartások engedélyezéséről 

 június 14-ig nem javasolják a nemzetközi utazásokat  

 A légi közlekedésben új szabályok bevetését tervezik a kormányok és 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/unterstuetzung-fuer-studenten-1749590
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/unterstuetzung-fuer-studenten-1749590
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légitársaságok is, május 1-jétől a Wizz Air járatain már kötelező lesz a 

szájmaszk viselése is.  

https://index.hu/  

2020.04.29  A NINA figyelmeztető alkalmazás új verziója indult el ma amely alapvető 

információkat és aktuális híreket tartalmaz a járványhelyzetről.  

 

 Sürgősségi támogatás a vidéki kulturális központok számára: a szövetségi 

kormány több mint 1,5 millió eurós sürgősségi segélyprogrammal 

támogatja a vidéki kulturális központokat. A társadalmi-kulturális 

központok, kulturális központok és közösségi központok akár 25 000 

eurót is igényelhetnek modernizációra és épület karbantartására. Az 

alapok a Szövetségi Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium 

Vidékfejlesztési Programjából (BULE) származnak. )   

 A járványhelyzetben hozott tevékenységeivel/intézkedéseivel a 

szövetségi kormány három célt követ: 1. az egészség védelme és az 

egészségügyi rendszer hatékonyságának fenntartása, 2. a polgárokat, a 

munkavállalókat és a vállalatokat érintő következmények csökkentése, 

3. megbirkózni a járvánnyal a nemzetközi együttműködésben. Az 

eddigi intézkedések elérhetők: 

 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1747726/0bb

b9147be95465e9e845e9418634b93/2020-04-27-zwbilanz-corona-

data.pdf?download=1  

 (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/warn-

app-nina-1749214 )   

 (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-

fuer-kulturzentren-1747848 

 

2020.04.28.  Újra több a fertőzés a lazítások miatt: 0,7-ről mostanra újra egyre nőtt a 

reprodukciós ráta a Robert Koch Intézet számításai szerint. Ez még nem 

annyira vészes, ezzel kordában tartható a helyzet, de ha innen csak egy 

kicsit is tovább emelkedik az arány, az egészségügyi rendszer Merkel 

szerint előbb-utóbb túlterhelődik. 

 Segítség a fiatal családoknak járvány időben:  annak érdekében, hogy 

https://index.hu/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1747726/0bbb9147be95465e9e845e9418634b93/2020-04-27-zwbilanz-corona-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1747726/0bbb9147be95465e9e845e9418634b93/2020-04-27-zwbilanz-corona-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1747726/0bbb9147be95465e9e845e9418634b93/2020-04-27-zwbilanz-corona-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/warn-app-nina-1749214
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/warn-app-nina-1749214
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kulturzentren-1747848
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kulturzentren-1747848
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támogassák a várandós és a fiatal szüleket a Corona-járvány idején, a 

szövetségi kormány ideiglenesen módosította a szülői támogatásokról 

szóló rendeleteket: pl. az ápolószemélyzet, az orvosok vagy a rendőrök 

ha 2020. március 1. és december 31. között nem veszik ki a szülői 

támogatási hónapokat, akkor legkésőbb 2021. júniusig igényelhetik 

őket. (https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/elterngeld-anpassung-1745786) 

 Magasabb minimálbér és több szabadság az idős és a sürgősségin ápoló 

alkalmazottak körében: az ápolói asszisztensek esetében a minimálbér 

négy lépésben növekszik:  2020. május 1-től - 2022. április 1-ig, óránként 

12,55 euróra nő országos szinten. Az egyéves képzettséggel rendelkező 

képesített asszisztensek esetében 2020 április 1-jétől 12,50 eurótól 

(nyugaton) és 12,20 eurótól (keleten) kezdődik az alkalmazandó 

minimálbér.  

 További segítség a kereskedelem, a kultúra és a gasztronómia számára: 

a járvány miatt veszteségeket váró kisvállalatok adóelőleg-visszatérítést 

kaphatnak 2020-ra, és a 2019-re már kifizetett adókat visszatérítik. 

(https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/corona-hilfen-1746546)  

 

2020.04.25

-27 

 Bajorországban hétfőtől 6 éves kortól mindenkinek maszkot, vagy száját 

és orrát eltakaró kendőt kell hordania a közösségi közlekedésben és az 

üzletekben. Aki megsérti az előírásokat, az alapesetben 150 eurós 

pénzbírságra számíthat. Azok az üzlettulajdonosok akik nem 

gondoskodnak  arról, hogy minden alkalmazotton legyen szájat és orrot 

elfedő maszk, akár 5000 euró büntetést fizethetnek. 

 Májusban újraindulnak a BMW gyárak: Münchenben alig két hét múlva 

újraindítják a gyártósorokat 

 Emelkedő árak a tavalyihoz képest a német zöldségpiacon a koronavírus-

járvány miatt: a zöldségeknél kiugró, 27 százalékos emelkedést mértek, 

ami főleg a káposztafélék, például a brokkoli és a karfiol drágulásának 

tulajdonítható. 

 Németországban a járvány lejárta után is megtartanák a munkavállalók 

otthoni munkavégzéshez, vagyis home office-hoz való jogát, amit 

törvénybe is foglalnának. 

2020.04.24  Az április 15-én hozott intézkedések, korlátozások továbbra is érvényben 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/elterngeld-anpassung-1745786
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/elterngeld-anpassung-1745786
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-hilfen-1746546
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-hilfen-1746546
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vannak. 

 A fodrászszalonok május 4-től folytathatják tevékenységüket, ha elegendő 
intézkedést hoznak a munkavállalók és az ügyfelek védelme érdekében. 

 Az egyházakban, mecsetekben és zsinagógákban zajló összejövetelek, 
valamint a vallási szolgálatok és rendezvények tiltottak 

 A tömegközlekedési eszközökön és vásárláskor ajánlott a maszkok használata 
a polgárok körében 

2020.04.23  A németországi GoVolunteer szervezet olyan weboldalt hozott létre, 
amelyen keresztül mindenki megtalálja a képzettségének és lehetőségeinek 
megfelelő önkénteskedést. 

 

 Németország ideglenesen több pénzt adna az EU kasszába 

 

 Elhalasztják az idei, nagy nemzetközi népszerűségnek örvendő müncheni 
Octoberfestet amelyet eredetileg szeptember 14 –október 4. között 
tartottak volna 

 

 

 április 27-től kötelező lesz a maszkviselés, a szabály bevezetéséről a 
legnépesebb tartomány, a 18 millió lakosú Észak-Rajna-Vesztfália kormánya, 
és másik négy tartomány vezetése is szerdán döntött. A tömegközlekedéskor 
és a kiskereskedelmi üzletekben kell majd az embereknek a szájukat és az 
orrukat eltakaró maszkot, vagy maszk helyett sálat, kendőt viselniük. 

2020.04.22  A COVID-19 elleni oltóanyag embereken való tesztelésre adott engedélyt  a 
német szövetségi oltóanyag-felügyelő hivatal a BioNTech nevű 
vállalkozásnak. 

 

 Hetente több millió embert tesztelne a német kormány:  várhatóan 
júniusban lépne életbe a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló 
törvény módosítása, amely szerint a 83 milliós lakosság 5,4 százalékának 
megfelelő 4,5 millióra kell emelni a hetente elvégzett koronavírustesztek 
számát, hogy Németország fokozatosan maga mögött hagyja a társadalom és 
a gazdaság működését fékező járványügyi vészhelyzetet. 

2020.04.21  A Bund- Länder munkacsoport ajánlásokat dolgoz ki a napközik 
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megnyitására 

 

 A tervezett nyaralások kapcsán felhívják a figyelmet, hogy a már lefoglalt 
utakra eltérő szabályok vonatkoznak, az utazás típusától és a szolgáltatótól 
függően. Az utazásszervezőtől, a szállástól vagy a légitársaságtól kell erre 
vonatkozó információkat szerezni. 

 

 Elindult a mezőgazdasági vállalkozásokat - ideértve a szőlőtermesztést, a 
kertészetet, az erdőgazdálkodást, a halászatot és az akvakultúrát -  támogató 
garanciaprogram: mostantól kölcsönöket vehetnek fel.   

 

 A járvány visszaszorításához és az alacsony halálozási arányhoz jelentősen 
hozzájárult, hogy napi mintegy 100 ezer koronavírus-tesztet végeznek 
Németországban. 

 

 

 Németország kifizeti azoknak a COVID-19 betegségben szenvedőknek a 
kórházi kezelését, akiket a szomszédos EU-országokból vettek át. 

 

2020.04.18

-20. 

 Napok óta csökken az új megbetegedések száma 

 

 Újra kinyithatnak a 800 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek, 
amennyiben betartják a megfelelő higiéniai utasításokat, és sikerül 
megoldani, hogy az emberek megfelelő távolságban legyenek egymástól.  

 

 Kinyithatnak a könyvesboltok, autóalkatrész kereskedések, bicikliüzletek sőt 
néhol az állatkertek is újra látogathatóak.  A korlátozások enyhítése minden 
szövetségi államban más. 

 

 Bajorországban kötelező lett az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni az 
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üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön   

https://index.hu/kulfold/2020/04/20/koronavirus_a_vilagban/  

2020.04.17  Németországban lassul a koronavírus járvány terjedése: A Robert Koch (RKI) 
járványügyi intézet szerint a vírus reprodukciós rátája (R0) 0,7-re csökkent, 
ami azt jelenti, hogy tíz beteg már csak hét további embert fertőz meg. 

 

 a határőrizet még 20 napig marad  

 

 a kormány döntésének megfelelőn, április 2-től a szezonmunkások szállítása 
kizárolag repülővel történik a járvány ideje alatt 

 

 a szezonmunka időtartamát 70 napról 115 napra tolták ki 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/054-coronapaket-

der-bundesregierung.html 

 A Mezőgazdasági Minisztérium és a Rentenbank garanciaprogramot  indít: 
legfeljebb három millió eurós kölcsönöket kínálnak. Kis- és 
középvállalkozásokban (kkv-k) a kölcsönösszeg 90% -áig, a nagyvállalatoknál 
80% -áig garantálható.  

 

(https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/066-corona-
buergschaftsprogramm-landwirtschaftsministerium-
rentenbank.html;jsessionid=A34B92A7EE9C97F0C0376144A4FC7B49.2_cid367)  

2020.04.16.  Először lépte át a háromszázat a huszonnégy óra alatti, koronavírus-
járvány miatt bekövetkezett halálozások száma Németországban 

 

 május 4-től elkezdik fokozatosan újranyitni az iskolákat. Az általános és a 
középiskolák végzős évfolyamai, illetve azok számára kezdődik újra az oktatás, 
akik a következő tanévben valamilyen fajta záróvizsgát tesznek. Az óvodák 
egyelőre zárva maradnak 

 

 A boltokban is újraindulhat az élet, a maximum 800 négyzetméter 

https://index.hu/kulfold/2020/04/20/koronavirus_a_vilagban/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FPressemitteilungen%2F2020%2F054-coronapaket-der-bundesregierung.html%3Ffbclid%3DIwAR1F6up7tsYncbaETSM-vCeuHTFbMCwJa1zeqZDwEvjC-RH6u4ATnCfbrEA&h=AT0c9LPtiTbnRvKlz_a9KtLyJ9HJt_u2zXk1XJO-eM4Gxn8t5c0oWDQ2bDVZwKEG_oy4cIZ8HPbsma5q9d6CoXLnxGTsIiJ6ZnJcbCzEy711YFo1MF-5mfENTZLYK6w3gKbX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ADWcQ6WL_YzTSEzICXblpOchXc0KkkQXbCbIBAVOdkAqNv8DTd7eoVu53sOr-_ppxMzjmvWcW80XJRY9LE2TwST0PSISY4zf_UadyQvRG00iHXfoFEl-9X7cx4oRorXfEJAffXWvOCHsPTvajc2HlOX4Z7h-4BB398F6dXT9BaFOZKTQafta2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FPressemitteilungen%2F2020%2F054-coronapaket-der-bundesregierung.html%3Ffbclid%3DIwAR1F6up7tsYncbaETSM-vCeuHTFbMCwJa1zeqZDwEvjC-RH6u4ATnCfbrEA&h=AT0c9LPtiTbnRvKlz_a9KtLyJ9HJt_u2zXk1XJO-eM4Gxn8t5c0oWDQ2bDVZwKEG_oy4cIZ8HPbsma5q9d6CoXLnxGTsIiJ6ZnJcbCzEy711YFo1MF-5mfENTZLYK6w3gKbX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ADWcQ6WL_YzTSEzICXblpOchXc0KkkQXbCbIBAVOdkAqNv8DTd7eoVu53sOr-_ppxMzjmvWcW80XJRY9LE2TwST0PSISY4zf_UadyQvRG00iHXfoFEl-9X7cx4oRorXfEJAffXWvOCHsPTvajc2HlOX4Z7h-4BB398F6dXT9BaFOZKTQafta2
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/066-corona-buergschaftsprogramm-landwirtschaftsministerium-rentenbank.html;jsessionid=A34B92A7EE9C97F0C0376144A4FC7B49.2_cid367
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/066-corona-buergschaftsprogramm-landwirtschaftsministerium-rentenbank.html;jsessionid=A34B92A7EE9C97F0C0376144A4FC7B49.2_cid367
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2020/066-corona-buergschaftsprogramm-landwirtschaftsministerium-rentenbank.html;jsessionid=A34B92A7EE9C97F0C0376144A4FC7B49.2_cid367
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alapterületű üzletek nyithatnak ki újra 

 

  A könyvesboltok és az autószalonok alapterülettől függetlenül 
kinyithatnak. 

 

 Zárva maradnak az éttermek, valamint a német futballbajnokság, a 
Bundesliga újraindításáról egyelőre nem tárgyaltak.  

 

 Az esetleges újabb enyhítésekről vagy szigorításokról kéthetente fog 
ülésezni a német kormány 

 

 a kormány célja hogy minden fertőzési láncot vissza tudjanak követni, 
ezért egy ilyen célú mobilalkalmazáson dolgoznak. 

 

 

 A Volkswagen Csoport (Volkswagen Group - VW) névadó márkájánál a 
németországi üzemek közül elsőként Zwickauban indul újra a termelés. 

2020.04.15  Új intézkedések bevezetése várható amelyek az alábbiákat foglalják 
magukba:  

1. A szigorú korlátozó rendelkezések május 3-ig történő hosszabbítsa. Erről 
Angela Merkel kancellár ma délután tart videókonferenciát a tartományi 
miniszterelnökökkel, és ezután fogja bejelenteni a döntését. 

 

2. A kormány szerint a legfontosabb, hogy a kapcsolattartási korlátozások 
fennmaradjanak , tehát május 3-ig fenntartanák, hogy az emberek 
legalább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól nyilvános helyeken, 
és csak olyanokkal találkozzanak, akikkel egy háztartásban élnek. 

 

3. Enyhítések az üzletek és vállalkozások megnyitásának 
engedélyezésében várhatóak: első lépésben autó- és 
kerékpárkereskedések, könyves- és bútorboltok, telekommunikációs 
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társaságok nyithatnának meg. Kulcsfontosságúnak tartják például a 
fodrászatokat is, amik május 4-től újból megnyílhatnak a higiéniai 
követelmények, a sorok elkerülése és a védőeszközök használata mellett. 

 

 

4. Nagy kulturális események egyelőre tilosak lesznek 

 Berlinben bejelentették, hogy május 4-ig meghosszabbítják a 
koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat.  

 

 A legtöbb tartományban a napokban bevezettek egy további szigorítást 
is, a szövetségi kormány ajánlásának megfelelően a helyi járványügyi előírásokat 
kiegészítették azzal a szabállyal, hogy 72 óránál hosszabb külföldi tartózkodás 
után mindenkinek - hazatérő német állampolgárnak és az országba belépő 
külföldieknek is - 14 napra karanténba kell vonulnia. 

 

 Németország továbbra is csak a járvány legelején tart, ezt mutatja, hogy 
a szakértői becslések alapján a regisztrált és a nem regisztrált eseteket 
együttvéve a lakosság 1-1,5 százaléka esett át a fertőzésen. 

https://index.hu/kulfold/2020/04/15/nemetorszagban_majus_3-
ig_akarjak_meghosszabbitani_a_kapcsolattartasi_korlatozasokat/  

2020.04.10

-14. 

Egészségügy 

Az egészségügyi szolgáltatások krízishelyzetben történő biztosítását számtalan 
intézkedés biztosítja: 

 A Szövetségi Kormány plusz 3,5 milliárd eurót különített el többek között 
védőfelszerelésekre, védőoltás kifejlesztésére, illetve egyéb kezelésekre. 

 További 55 milliárd euró áll rendelkezésre a járvány elleni küzdelemre. 
Fontos, hogy rugalmasan és rövid határidőn belül lehessen a járványra 
reagálni. 

 A kormányzat egy úgymond védőernyőt húz a kórházak fölé, hogy a 
bevételkiesést és a magasabb kiadásokat csökkentse, illetve fedezze. 

 A rezidens orvosok esetleges bevételkiesését is csökkentik. 
 A vámhatóság ellenőrzi a védőmaszkok, védőszemüvegek és védőruhák 

uniós kiviteli tilalmának betartását. 

Családok védelme 

https://index.hu/kulfold/2020/04/15/nemetorszagban_majus_3-ig_akarjak_meghosszabbitani_a_kapcsolattartasi_korlatozasokat/
https://index.hu/kulfold/2020/04/15/nemetorszagban_majus_3-ig_akarjak_meghosszabbitani_a_kapcsolattartasi_korlatozasokat/
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A Szövetségi Kormány a családok bevételeit pótolja: 

 Azon családok jövedelem-kiesését, akiknél ezt az óvodák, iskolák 
bezárása okozta, csökkenteni fogják. Ez az egyéni vállalkozókra és 
szabadúszókra is vonatkozik. 

 Azok a családok, melyek a csökkentett munkaidő miatt jutnak kevesebb 
jövedelemhez, kedvezőbb feltételek mellett juthatnak családi pótlékhoz. 

Vállalati szféra 

A kisvállalkozások, egyéni vállalkozások és szabadúszók széleskörű és gyors 
támogatást kapnak. 

 Az intézkedéscsomag 50 milliárd euró összeget bocsájt rendelkezésre 
bürokráciamentes, azonnali segítségként a kisvállalkozásoknak, egyéni 
vállalkozóknak és szabadúszóknak. Ezzel 3 hónap időtartamra egyszeri, 
vissza nem térítendő juttatás keretében történik hozzájárulás a működés 
költségeihez. Ez az azonnali segítség kiegészíti a tartományok (szövetségi 
államok) programjait. 

Az azonnali segítség a következő juttatásokat irányozza elő: 

 Egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók és vállalkozók 5 foglalkoztatottig 
akár 9000 eurót, 

 Egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók és vállalkozók 10 foglalkoztatottig 
akár 15000 eurót kaphatnak. 

 Az egyéni vállalkozók/önfoglalkoztatók könnyebb hozzáférést kapnak az 
alapellátásokhoz, így a megélhetésük és a lakhatásuk biztosított lesz. A 
vagyonellenőrzés hat hónapra felfüggesztésre kerül, a juttatásokat pedig 
nagyon gyorsan ki kell fizetni. 

A reálgazdaságot átfogó intézkedésekkel támogatják, hogy a munkavállalókat és 
a munkahelyeiket megvédjék. Egy gazdaságstabilizáló alapot hoztak létre, amely 
főként a nagyvállalatokat célozza. 

Az alap a következőket tartalmazza: 

 100 milliárd euró tőkeinjekcióra 
 400 milliárd euró állami kezességvállalásra 
 100 milliárd euró KfW-programok refinanszírozásában történő 

részvételre. 

Az KfW-től (Kreditanstalt für Wiederaufbau; német állami fejlesztési bank) egy 
szintén euró-milliárdos összegű segélyprogram fog rendelkezésre állni, amely a 
vállalkozások, egyéni vállalkozók és szabadúszók részére lesz hivatott likviditást 
biztosítani. Ez kedvezményes hitelprogramokon keresztül lesz elérhető az arra 
rászorulóknak. A program a tervek szerint enyhíteni fogja a kis és 
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középvállalkozások önhibáján kívül előálló pénzügyi nehézségeit. 

Valamennyi vállalkozás adókedvezményeket kap a likviditás javítása érdekében. 
A koronavírussal érintett vállalkozásokra 2020 év végéig a következők 
érvényesek: 

 Az adóhivatalok elhalasztják az adótartozások fizetésének határidejét 
(moratórium), 

 Az adóelőleg fizetése módosítható, 
 A végrehajtási intézkedésekről elmondanak. 

A vállalkozások csak akkor tudnak csökkentett idejű foglalkoztatásért járó állami 
támogatást igényelni, ha az alkalmazottak legalább 10%-a fenyegetett a 
munkahelyének elvesztésével. Az érintett vállalkozások a csökkentett idejű 
foglalkoztatásért járó állami támogatásból fedezni tudják a bérköltségeket és 
társadalombiztosítási járulékokat. Ez a munkaerő kölcsönzés esetén is 
érvényesül.  

https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/04/10/koronavirus_nemetorszagban_mind

en_a_korona-vedopajzsrol_azaz_a_nemet_gazdasagvedelmi_akciotervrol   

 A koronavírus-járvány lassítására bevezetett németországi korlátozások 

fokozatos lazítását és a vírus jelenlétének minél szélesebb körű, folyamatos 

megfigyelését javasolja a német nemzeti tudományos akadémia szerepét 

betöltő Leopoldina 

(https://index.hu/kulfold/2020/04/13/a_korlatozasok_fokozatos_lazitasat_java

solja_a_nemet_tudomanyos_akademia/ )  

2020.04.09  Várható intézkedések április 19 után: A nemzeti tudományos akadémia 

szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der 

Wissenschaften) javaslata szerint húsvét után fokozatosan vissza lehet 

vonni a társadalom és a gazdaság működését takaréklángra állító 

korlátozásokat. Ehhez azonban a vírus elleni védőoltás és a vírus okozta 

betegséget gyógyító szer hiánya miatt új szabályokat kell bevezetni. A 

cseppfertőzéssel terjedő vírus továbbadásának akadályozására 

kötelezővé kell tenni a száj és az orr eltakarását közterületen, 

munkahelyeken, üzletekben, közintézményekben házi készítésű 

maszkkal, sállal vagy kendővel. Az orvosi maszkokat szigorúan az 

egészségügyi intézmények dolgozóinak kell fenntartani.A második fő 

szabály a kapcsolatkövetést szolgáló digitális megoldások használata. A 

harmadik a jelenlegi heti 350 ezer koronavírus-teszt elvégezésre alkalmas 

tesztelési kapacitás további növelése és a széles körű, de célzott 

tesztelés, valamint a fertőzéssel szembeni ellenállóképességet vizsgáló 

úgynevezett szerológiai tesztek végzésére szolgáló kapacitás bővítése. 

https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/04/10/koronavirus_nemetorszagban_minden_a_korona-vedopajzsrol_azaz_a_nemet_gazdasagvedelmi_akciotervrol
https://vilaggazdasagi.blog.hu/2020/04/10/koronavirus_nemetorszagban_minden_a_korona-vedopajzsrol_azaz_a_nemet_gazdasagvedelmi_akciotervrol
https://index.hu/kulfold/2020/04/13/a_korlatozasok_fokozatos_lazitasat_javasolja_a_nemet_tudomanyos_akademia/
https://index.hu/kulfold/2020/04/13/a_korlatozasok_fokozatos_lazitasat_javasolja_a_nemet_tudomanyos_akademia/
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https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdenek-

a-korlatozasok-

enyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2tx-

WNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U  

2020.04.08  Védőmaszkok érkeztek Kínából 

 Támogatás oktatók és tanulók számáa 

(https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/meldung-zeitvertraeg-1740116)  

 

2020.04.07  A Robert Koch Intézet kifejlesztett egy alkalmazást  - Corona-Datenspende-App- 

a koronavírus kapcsán 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Coro

na-Datenspende.html )  

2020.04.06  

 A koronavírus terjedésének megelőzésére a szövetségi kormány javasolja 
a szigorúbb intézkedéseket amelyek április 10-től lépnek érvénybe 

 Újabb segítségnyújtás kis és középvállalkozásoknak: gyors hitel program 
2020 
 

2020.04.04  Németország  40.000 mezőgazdaságban dolgozó idénymunkást fogad 
áprilisban és újabb 40.000-t  májusban.  

2020.04.03  A közbiztonsági korlátozásokat meghosszabították egyelőre április 19-ig, 
így továbbra is érvényesek az alábbi intézkedések Németország 
területén:  

I. A közösség tagjait kérik csökkentsék a másokkal való érintkezést, kivételt 
képeznek a családtagok akikkel egy lakásban élünk.  

II. Közterülten, ahol lehetséges, szükséges a 1,5 m távolság betartása 
azoktól az személyektől akik nem a családunkhoz tartoznak. 

III. Közterületen való tartozkodás  csak egyénileg lehetséges, 1 olyan 
személlyel aki nem tartozik a családunkhoz vagy  a családunkhoz és a 
rokonságunkhoz tartozokkal.   

IV. A következő esetekben továbbra is lehetséges kijárni: munkába, 
sürgősségi ellátás, orvoshoz, a szükséges vizsgálatok érdekében 
kivizsgálásokra, időpont egyeztetésekre, másoknak való segítségnyújtás, 
egyéni sport tevékenység vagy szabadidős tevékenység és egyébb 
szükséges tevékenység . 

V. Az országot érintő súlyos helyzetre való tekintettel elfogadhatatlan azon 
csoportok viselkedése akik közterületeken, a lakásban vagy magán 
intézményekben vígadnak/buliznak. Az érintkezésre vonatkozó 
korlátozások megszegőit nyilvántartásba kell vegyék a közrendi 

https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdenek-a-korlatozasok-enyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2tx-WNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U
https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdenek-a-korlatozasok-enyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2tx-WNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U
https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdenek-a-korlatozasok-enyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2tx-WNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U
https://444.hu/2020/04/06/vannak-mar-europai-orszagok-ahol-belekezdenek-a-korlatozasok-enyhitesebe?fbclid=IwAR1Pm4UDYvi_bPXCVL4mcW3kGkU5Ou2tx-WNcmOBCgSSqTCcZeUGfPmWZ-U
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/meldung-zeitvertraeg-1740116
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/meldung-zeitvertraeg-1740116
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Corona-Datenspende.html
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hatóságok és a rendőrség és büntethetik. 
VI. A vendéglátó-ipari cégek bezárnak. Kivételt képeznek itt akik kiszállítanak 

otthoni fogyasztásra.  
VII. Bezárnak a  testápolás területén tevékenykedő cégek, fodrászatok, 

kozmetikai szalonok, masszázs szalonok, tetováló szalonok és hasonlóak, 
mert ezek esetében a fizikai kontaktus nélkülözhetetlen.  A szükséges 
orvosi kezelésekre továbbra is van lehetőség.  

VIII. Fontos, hogy minden szolgáltató,  kiemelten azok amelyek nyilvánosak  
betartsa a higiéniai előírásokat és eszközölje a védelmi intézkedéseket az 
alkalmazottak és a látogatok érdekében.   

 

 Németország bevezette az eddigi legnagyobb pénzügyi/gazdasági 
támogatás csomagot, amelynek értéke kb. 750 milliárd Euro.  Ez a 
támogatási csomag egyrészt a gazdaság stabilizálását szolgáló alapból áll 
amelyre 600 milliárd Eurot fordítanak, illetve egy kiegészítő 
költségvetésből amely keretében 156 milliárd Euro áll rendelkezésre a 
szövetségi hitelek felvételére.  

 Segítségnyújtás az alkalmazók és az alkalmazottak számára: rövidtávú 
pótlék bevezetése  

 Segítségnyújtás a kis és nagy vállalkozásoknak,  önálló vállalkozóknak: 50 
milliárd Eurós alap létrehozása a kis vállalkozások megsegítésére: önálló 
vállalkozók és cégek 5 főig (teljes munkaidővel alkalmazott) 
igényelhetnek egyszeri, legtöbb 9000 €  értékű támogatást 3 hónapra. A 
10 fős alkalmazottal rendelkezők támogatása egyszeri, legtöbb 15.000  €  
összeg 3 hónapra 

 Segítségnyújtás a bérbeadók és bérlők részére: a lakásbérlési és 
kereskedelmi helységek bérlési szerződéseit nem kell felbontani az 
esetleges bér kifizetési csúszások/elmaradások miatt. Ugyanezvonatkozik 
a villany, gáz és telefon szolgáltatásokra is. 2020 április 1- 2020 június 30 
időszakban a tulajdonosok nem bonthatnak bérleti szerződést a 
bérlőkkel a bérleti díjak kifizetésének elmaradása miatt. Az érintett 
bérbeadók és bérlők az elmaradt bérleti kifizetéseket 2022 júniusáig 
rendezhetik. 

 Segítségnyújtás a családoknak: gyermekkedvezmény bevezetése – azok 
kaphatják akiknél a jövedelem nem elegendő a gyermekek eltartására, itt 
az utolsó hónapi fizetést veszik figyelembe. 

 Az egészségügy megsegítése: 55 milliárd Euro a virus elleni küzdelemre, 
több mint 3 milliárd Euro védőfelszerelések beszerzésére.  

 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-

antworten/1731242-1731242?index=1731844  

2020.04.02  Április 2-án a Robert Koch Intézet megváltoztatta korábbi ajánlását, miszerint csak a 

tünetekkel küzdő emberek viseljen maszkot 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
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 Megvitatták a maszkok nyilvános viselésének kötelezettségét, amelyet a szövetségi 

kormány és a legtöbb regionális kormány nem támogatott.  

 

  

2020.03.30 Március 30-án a Deutsche Bank 375 000 sebészeti maszkot adományozott  

 

 

2020.03.28  Március 28-án több mint hárommillió, a Volkswagen által vásárolt védőmaszk érkezett 

a frankfurti repülőtérre Sanghajból származó utasszállító repülőgéppel. 

 

   

2020.03.26  Március 26-án a Robert Bosch GmbH bejelentette, hogy kifejlesztett egy új COVID-19 

tesztrendszert, amely képes diagnosztizálni, hogy egy páciens kevesebb, mint 2,5 órán 

belül fertőzött-e napok helyett, és automatikusan futtatható-e az ápolási ponton.  

 

 

Bosch szerint a teszt áprilisban elérhető lesz Németországban, és egyszerre 10 légúti 

kórokozót képes ellenőrizni, több mint 95% -os pontossággal.  

 

Éjszaka arról számoltak be, hogy Horst Seehofer belügyminiszter úgy döntött, hogy 

kibővíti a beutazási korlátozások hatályát, amelyek korábban más uniós és nem uniós 

állampolgárokra is kiterjedtek, hogy megtiltják a menedékkérők beutazását.  

 

 

 

2020.03.25  Március 25-én a német Bundestag nagy többséggel jóváhagyta az ösztönző csomagot, 

amelyről  a kormány két nappal korábban határozott. 

 

 Ezenkívül felfüggesztette az alkotmányosan rögzített adósságfékeket, hogy jóváhagyja 

a 156 milliárd eurós kiegészítő költségvetést  
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2020.03.24  A védőfelszerelések, különösen az arcmaszkok és a fertőtlenítőszerek hiánya miatt a 

kórházak újrafelhasználható maszkokat használtak  

 

 

A legtöbb fogorvos gyakorlatában nem voltak FFP-2 maszkok, és néhányan 

megfontolták a gyakorlat lezárását.  

 

 

 

2020.03.23  Március 23-án a kormány körülbelül 750 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagról 

határozott, hogy mérsékelje a koronavírus világjárvány gazdaságának okozott károkat. 

 

 Stephan Pusch, Heinsberg kerületi tisztviselő a kínai elnök segítségét kérte a 

védőeszközökkel kapcsolatban, mivel a maszkok és a védőköpenyek tartaléka csak 

néhány napig tartana fenn. 

 

 

A Spahn szövetségi egészségügyi miniszter által ígért tízmillió maszk közül eddig csak 

150 000 érkezett.  

 

Megérkezett egy repülőgép maszkokkal és koronavírus tesztkészletekkel, amelyeket 

Alibaba adományozott.  

 

 

. 

 

 

2020.03.22  Március 22-én a kormány és a szövetségi államok legalább két hétig megállapodtak 

abban, hogy megkövetelik az  emberek között legalább 1,5 méter (4 láb 11) távolságot,  
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Az egyes államok és körzetek ennél szigorúbb intézkedéseket vehetettek be.  

 

 

2020.03.21  A kormány módosította a német fertőzés elleni védelemről szóló törvényt, hogy a 

szövetségi kormány nagyobb hatalmat biztosítson a szövetségi államok felett.  

 

Többek között lehetővé tenné az egészségügyi minisztérium számára, hogy megtiltsa a 

határátlépést, nyomon kövesse a fertőzött személyek kapcsolatát, és bevonja az 

orvosokat, orvostudományi hallgatókat és más egészségügyi dolgozókat a fertőző 

betegség elleni erőfeszítésekbe.  

 

 

2020.03.20  Kijárási tilalom  

2020.03.19   

 

Egy felmérés kimutatta, hogy a magángyakorlatban dolgozó orvosok több mint 80% -a 

számolt be a védőeszközök hiányáról.  

 

Az autógyártók bejelentették, hogy több százezer maszkot adományoznak a 

kórházaknak, az orvosoknak és az egészségügyi hatóságoknak.  

2020.03.18  Március 18-án Németország kiterjesztette utazási korlátozásait az Olaszországból, 

Svájcból, Dániából, Luxemburgból és Spanyolországból származó uniós polgárok 

számára, akik addig is repüléssel vagy hajóval érkeztek .  

 

 

 A Robert Koch Intézet vezetője figyelmeztette, hogy a fertőzöttek száma két hónap 

alatt akár tízmillióra is emelkedhet, hacsak a társadalmi kapcsolatok nem csökkennek 

jelentősen, és felszólított, hogy minden közvetlen kapcsolattartás során tartsanak fenn 

legalább 1,5 méter távolságot.  

 

A kormány elindította az EU-n kívüli országokba rekedt német utazók ezreinek 

visszahívását charterjáratokkal.  
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Az állami egészségbiztosító társaságok biztosították, hogy korlátozás nélkül fedezik a 

válsággal kapcsolatos összes költséget.  

 

2020.03.17  Markus Söder, a bajor miniszterelnök március 17-től elrendelte az összes sport- és 

szabadidős létesítmény bezárását.  

 

 

 

Március 17-én a Robert Koch Intézet „magasra” emelt a németországi COVID-19 

egészségügyi kockázatainak kockázatát. 

 

A munkaközvetítő ügynökségek és a foglalkoztatási központok tízszeresére növelték a 

hívások számát, és enyhíteniük kellett a szankciókat.  

 

Berlin bejelentette egy kórház felépítésének tervét a Bundeswehr mellett, amelyben 

1000 ágy elhelyezésére kerülhet sor a COVID-19 betegek számára.  

 

A szövetségi és az állami kormányok megállapodtak egy új, a német kórházakra 

vonatkozó sürgősségi tervről, amely magában foglalja a jelenlegi 28 000 intenzív ágyas 

ágy kapacitásának megkettőzését, amelyekből 25 000-ben van szellőztetés. 

2020.03.16  Március 16-án Bajorország állam 14 napos rendkívüli helyzetet hirdetett meg, és 

intézkedéseket vezetett be a nyilvános mozgás korlátozására és további források 

biztosítására a gyógyszerkészletek számára. 

 

2020.03.14  Március 14-én a megerősített fertőzések száma 4585-re nőtt, köztük 9 haláleset. Több 

szövetségi állam kibővítette intézkedéseit a nyilvános tevékenységek korlátozására.  

 

Horst Seehofer német belügyminiszter bejelentette, hogy bezárja a Franciaország, 

Svájc, Ausztria, Dánia és Luxemburg határait. Az intézkedés hétfőn kezdődne, és az 

áruk és az ingázók szállítása mentességet élvezne 

2020.03.13  A 16 német szövetségi állam március 13-án úgy döntött, hogy bezárja iskoláit és 

óvodáit a következő hetekre. Németország szomszédai, Cseh Köztársaság, 
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Lengyelország és Dánia bezárták határaikat.  

 

A kormány úgy döntött, hogy pénzügyi támogatást nyújt a művészeknek, a magán 

kulturális intézményeknek és a rendezvénytársaságoknak, akik küzdenek a válságban. 

Scholz és Altmeier korlátlan hitelt nyújtott bármilyen méretű vállalkozás számára.  

 

2020.03.11  Március 11-én, a korábbi napok tétlenségével kapcsolatos vádakkal szemben, Merkel 

megtette a szokatlan lépést, hogy egy teljes sajtótájékoztatót tartson a COVID-19 

válság témájáról.  

 

Hangsúlyozta: "Meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket országként és az Európai 

Unióban". Bejelentette a vállalatoknak nyújtott likviditási támogatást, különösen a KfW 

német fejlesztési bank révén, amelyet a hétvége előtt lehet megvalósítani. Újra 

ragaszkodott ahhoz, hogy ne zárja be a határokat.  

 

 

Német egészségügyi miniszter hozzátette, hogy a szájvédelem és a fertőtlenítőszerek 

szükségtelenek az egyének számára, és elegendő szappanos kézmosás. 

2020.03.10  Március 10-én Merkel kancellár bejelentette, hogy a németek 60–70% -a fogja 

megszerezni a vírust - ezt a beszámolót már a kilenc nappal korábban a Charité vezető 

virológusa, Christian Drosten készítette. 

2020.03.09   

Március 9-én Németország jelentette az első halálesetet.  

 

A COVID-19 fertőzések száma majdnem megduplázódott és több mint 1200-ra nőtt az 

elmúlt napokban, ami nyomást gyakorolt a kormányra a cselekvésre.  

 

 

 

2020.03.08   Március 8-án a német egészségügyi miniszter egyidejűleg több mint 1000 fős 

rendezvényének visszavonását javasolta. 

2020.03.04  Március 4-én a válságkezelő csoport "rendkívüli sürgősségnek" tartotta a további 

védőeszközök beszerzését.  



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

 

 
 

 

 

Észak-Rajna – Vesztfália kijelentette, hogy egymillió maszkot rendel.  Parlamenti vitára 

került sor. Spahn egészségügyi miniszter figyelmeztette, hogy a félelem 

következményei sokkal súlyosabbak lehetnek, mint maga a vírus.  

 

2020.03.02  Március 2-án a német Robert Koch Intézet "mérsékelt" -re emelte a Németországot 

fenyegető szintet, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ pedig 

"közepes" -ről "magas" -ra emelte az Európára vonatkozó fenyegetési szintet. 

 

 

 

2020.03.01   

Március 1-jén a megerősített fertőzések száma egy nap alatt csaknem 

megduplázódott. 

 

 Horst Seehofer német belügyminiszter kifejezte optimizmusát, hogy az oltás az év 

végéig elérhető lesz.  

 

Olaf Scholz pénzügyminiszter szerint a kormány felkészült egy ösztönző csomagra a 

gazdasági hatás enyhítése érdekében. 

 

 Jens Spahn egészségügyi miniszter azt javasolta, hogy a megfázás tüneteivel küzdő 

emberek kerüljék a tömeges eseményeket. 

2020.02.28   

A tisztviselők 14 napos otthoni elszigetelést szabtak ki azoknak az embereknek, akik a 

jelenlegi esetekben közvetlen kapcsolatban voltak az egyénekkel, valamint az influenza 

tüneteit mutatókkal. Ugyanezen a napon Németország új egészségbiztonsági 

intézkedéseket hajtott végre a légi és tengeri utazásra vonatkozó rendeletek 

beépítésével, amelyben Kínából, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból és Iránból 

érkező utasokat kötelezték beutazásuk előtt az egészségügyi állapotukról.  

 

A kormány azt is kijelentette, hogy a védőmaszkok és öltönyök központi beszerzését 

készíti elő 

2020.02.26  Február 26-án, a többszörös COVID-19 esetek megerősítése után Észak-Rajna – 
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Vesztfália területén, Heinsberg március 2-ig kezdeményezte az iskolák, uszodák, 

könyvtárak és a városháza bezárását.  

2020.02.18  Heiko Maas külügyminiszter február 18-án 8,4 tonna védőfelszerelést és ruházatot, 

valamint fertőtlenítőszert küldött Kínába. Ez volt a második szállítás, miután 

Németország 5,4 tonna mennyiséget küldött  

 

2020.02.13  Február 13-án, az EU egészségügyi minisztereinek ülésén Spahn német egészségügyi 

miniszter elutasította az egyes tagállamok által a Kínába irányuló vagy oda irányuló 

utazási korlátozásokat. 

 

 Határozottan elutasította a beérkező utazók hőmérsékletének mérését.  

 

2020.02.01  2020. február 1-jén Spahn német egészségügyi miniszter figyelmeztette, hogy a 

koronavírussal fertőzött embereket és kapcsolataikat megbélyegezhetik 

  

Hangsúlyozta, hogy a Kínából evakuált németek egészségesek 

2020.01.29  Január 29-én a jelentések szerint a maszkok elfogytak. 

 

2020.01.28  Jens Spahn, a szövetségi egészségügyi miniszter január 28-án tartott sajtótájékoztatón 

kijelentette, hogy csak az összeesküvés-elméletek miatt aggódik, amelyek az 

interneten terjedtek, és kijelentette, hogy a szövetségi kormány a teljes átláthatóság 

révén megoldja ezt a problémát.  

 

Forródrótot hoztak létre az aggódó hívók megnyugtatására. Miután egy Lufthansa 

repülőgépben gyanúsítottak egy esetet, a társaság felfüggesztette az összes kínai 

repülést. 

2020.01.27  2020. január 27-én érkezett a járvány Németországba 

 

Az első halálesetekről, egy 89 éves nőről Essenben és egy 78 éves férfiról 

Heinsbergben, 2020. március 9-én számoltak be. 

 

Január 27-én, a németországi első fertőzések után a kormány továbbra is "nagyon 

alacsonynak" tekintette a terjedés valószínűségét. Még ha egyedi esetek is 
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felmerülnének, a hatóságok képesek lennének kezelni őket. 

 

2020.01.22  A német kormány 2020. január 22-én a COVID-19 terjedését "nagyon alacsony 

egészségügyi kockázatnak" tekintette a németek számára, és  a vírust " kevésbé 

veszélyesnek" tartotta  

 

  

 

Források:  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-

1731242?index=1731844  

https://www.facebook.com/ambasadaromanieiingermania   

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-aktuelle-

informationen 

https://www.businessinsider.com/why-germany-has-a-low-covid-19-mortality-rate-2020-4 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

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

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

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
https://www.facebook.com/ambasadaromanieiingermania
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-aktuelle-informationen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-aktuelle-informationen
https://www.businessinsider.com/why-germany-has-a-low-covid-19-mortality-rate-2020-4
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Germany
https://de.usembassy.gov/covid-19-information/
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