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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

279,856 39,728 
  

N/A  4,786,219  
 

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 

http://www.mae.ro/node/51935  

- Nagy Brittaniában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://londra.mae.ro  

o Telefon: +44 7738716335  

- 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- Nagy Britannia 

 

Dátum JELENTÉS 

04.06.2020  Az Egyesült Királyságban a kormány 279 856 esetet és 39 728 halálesetet 

jelentett. A mai nap óta 359 haláleset 24 órán belül (tegnap 324). Ezek a 

számok azonban csak azokat a személyeket tartalmazzák, akiket már 

tesztelték, és a koronavírussal kapcsolatos halálesetek száma valószínűleg 

nagyobb lesz. 

 

 Két hetes karantént kell előírni a Franciaországból érkező utazók számára. 

Az Egyesült Királyság hétfőn továbbra is kilép az elszigetelésből és újra 

megnyitja az iskolákat. Jelenleg hat ember gyűlése megengedett, és a 

legérzékenyebb emberek, akiket arra kényszerültek, hogy önszigeteljenek, 

ismét óvatosan kiléphetnek. Néhány üzlet és piac újból megnyílik. A brit 

kormány úgy véli, hogy a karantén elkerülése érdekében néhány országban 

enyhén fertőzött repülőgépeket indíthat. 

 

 

 Boris Johnsonnak két hétig önmagát kell elszigetelnie, ha Alok Sharma 

üzleti titkár pozitív koronavírussal rendelkezik, a Downing Street 

megerősítette. 

 

 Az uniós főnökök a koronavírus kitörése során a londoni szállítást 

"törékenynek" írták le, miután azt mondták, hogy 2021 márciusáig nem 

lesznek éjszakai metró szolgáltatások. A pénteki és szombati 24 órás 

szolgálatot a járvány elején felfüggesztették, és a jövő év március 31-ig nem 

folytatódnak - mondta az RMT szakszervezet a Sky News-nak. 

03.06.2020  Priti Patel, belügyminiszter,nyilatkozatot tesz a karanténrendszerről. 

Szerinte az emberek egészségének védelme a legfontosabb és ez a rendszer 

fontos szerepet fog játszani. Patel szerint a karanténintézkedések június 8-

tól lépnek hatályba. Azt állítja, hogy korlátozott számú mentesség 

engedélyezett az új érkezések esetében az önizolációs szabály alól. 

 

 Az érkezőknek ki kell tölteniük a kapcsolatkereső űrlapot, amely 

tartalmazza az elválasztási hely részleteit és a kapcsolatfelvétel módját. Az 

űrlapot érkezés előtt ki kell tölteni. Az utasoknak igazolásra lesz szükségük, 

amely igazolja, hogy kitöltötték. A határőrök tisztviselői 100 GBP összegű 

pénzbírságot szabhatnak ki azoknak, akik nem tesznek eleget, mondja. 
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 A Nemzeti Statisztikai Hivatal új adatai szerint az Egyesült Királyságban a 

koronavírussal járó halálesetek száma 7 hét alatt a legalacsonyabb 

értéket érte el. 

 

 Eközben a fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai emberek „sokkal nagyobb 

kockázatnak vannak kitéve”, hogy meghaljanak a koronavírusból, mint a 

fehér emberek, megerősítette a Public Health England (PHE). 

 

 

02.06.2020  Az Egyesült Királyság bejelentett 14 napos karantént a franciaországi 

utazók számára - Franciaország bejelentette a viszonossági intézkedést, 

ebben az esetben. Az Egyesült Királyság hétfőn folytatja iskoláinak 

megnyitását. Anglia általános iskolás gyermekei 10 hetes lezárás után 

kezdnek visszatérni az osztályokba, mivel az Egyesült Királyság kormánya 

enyhíti néhány koronavírus-korlátozást. 

 Most 6 ember gyűlése megengedett, és a legsebezhetőbbek, akiket arra 

kényszerülnek, hogy teljesen elszigeteljék magukat, óvatosan kimenhetnek. 

Egyes üzletek és piacok folytatódhatnak. 

 A brit kormány tudományos tanácsadó testületének harmadik tagja 

figyelmeztette, hogy túl korai a COVID-19 zárolásának megszüntetése, 

mivel a teszt- és nyomkövető rendszer még nem működik teljesen. 

29.05.2020  Legfeljebb hat emberből álló csoportok hétfőtől kezdve gyűlhetnek össze 

Anglián kívül - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Boris Johnson szerint 

az ország COVID-19 lezárásának enyhítésére szolgáló öt teszt már teljesült. 

Az öt teszt magában foglalja a betegek számára megfelelő kritikus ellátást, 

a napi halálozási arány tartós csökkenését, a fertőzés arányának 

csökkenésének bizonyítását, a vizsgálati képesség és az egyéni védőeszköz-

ellátás magabiztosságát, valamint azt, hogy az intézkedésekhez való 

alkalmazkodás nem kockáztathatja a járvány második hullámát. 

 Anglia hétfőtől kezdve újból megnyitja az általános iskolákat. 

 Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere elmondta, hogy most két 

háztartás találkozhat szabadban, mindaddig, amíg legalább 2 méter 

távolságra vannak. Legfeljebb nyolc ember találkozhat Skóciában, de csak 

két háztartásból. Az embereknek a háztartások számát napi egyre is 

korlátozniuk kell. 

 Nagy-Britannia túlzott halálozási száma a Covid-19 világjárvány csúcsán 

volt a legmagasabb a Guardian által elemzett 11 ország közül. Az Egyesült 

Királyságban volt a legnagyobb tüske olyan országok között, mint 

Svédország, Franciaország, Németország és Spanyolország. A csúcspontban 

az Egyesült Királyságban a halálos áldozatok száma több mint kétszerese 
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volt az átlagos hét 109% -ának, összehasonlítva Spanyolországban a 14. 

héten tapasztalt csúcsteljesítménnyel, ahol a halálozások száma kétszeres 

volt az átlag 100% -ánál. 

28.05.2020  Átfogó kontaktkutatási program kezdődik Angliában. Boris Johnson brit 

miniszterelnök a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta, összekötő 

bizottság nevű testület meghallgatásán közölte, hogy a kormány 25 ezer 

kontaktkutatót toborzott. Az ő feladatuk lesz annak felderítése, hogy a 

koronavírus által szűrővizsgálattal bizonyítottan megfertőződöttek kikkel 

kerülhettek a szűrés előtt olyan közeli kapcsolatba, hogy átadhatták nekik a 

fertőzést. A program jelentős részben önbevallásra, illetve a későbbiekben 

egy erre a célja kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazásra épül. Pozitív 

koronavírusteszt esetén az érintettel a kontaktkutató szolgálat SMS-

üzenetben, e-mailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot, és megkéri, 

hogy fedje fel, kivel került szorosabb kapcsolatba a korábbi időszakban. A 

megnevezetteket a szolgálat felkutatja és indokolt esetben – ha valóban 

fennáll a fertőződés kockázata – megkéri őket, hogy 14 napra vonuljanak 

elkülönítésbe. Johnson szerint a szolgálat napi tízezer emberrel tudja 

felvenni a kapcsolatot. Az eljárást a következő hetekben várhatóan 

kiegészíti egy olyan mobiltelefonos alkalmazás, amellyel automatikusan, 

Bluetooth-jelekkel visszakövethető, hogy aki észleli magán a Covid–19-

betegség tüneteit, a megelőző időszakban kivel került fizikai közelségbe. Az 

iOS és Android operációs rendszereken egyaránt futó alkalmazást május 

eleje óta próbálják a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigeten, és 

várhatóan a következő hetekben országszerte hozzáférhetővé válik. Ha 

valaki koronavírus-tüneteket észlel magán és az alkalmazáson keresztül 

értesíti erről a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS), az értesítés 

nyomán azok is automatikus riasztást kapnak, akiket az illető ugyan nem 

feltétlenül ismer, de a megelőző napokban 15 percnél hosszabb időt töltött 

közvetlen közelükben, például egy buszon utazva. A hatóságok őket is 

megkérhetik, hogy vagy vonuljanak elkülönítésbe, vagy vessék alá magukat 

koronavírus-szűrésnek. Ha e szűrés eredménye negatív, akkor nem 

szükséges az elkülönítés. 

27.05.2020  Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatán (NHS) belül 

kiválasztott koronavírus-betegek hamarosan hozzáférhetnek egy 

élvonalbeli gyógyszerhez, hogy felgyorsítsák a gyógyulást - mondta az 

Egyesült Királyság Egészségügyi és Szociális Gondozási Minisztériuma 

(DHSC) kedden. A DHSC nyilatkozata szerint a kormány a Gilead Sciences 

gyártóval együttműködve szállítja a remdesivir-et az NHS-hez. A gyógyszert 

jelenleg az Egyesült Királyságban klinikai vizsgálatok során tesztelik, a korai 

adatok azt sugallják, hogy körülbelül négy nappal lerövidítheti a betegek 

gyógyulási idejét - tette hozzá a DHSC. 
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 Legalább 37 048 ember halt meg koronavírusban az Egyesült Királyságban - 

mondta az ország egészségügyi és szociális gondozási minisztériuma 

kedden. Az Egyesült Királyságban legalább 265 227 személy számolt be a 

betegség eseteiről. A kormány szerint több mint 3,5 millió tesztet végeztek 

országszerte. 

25.05.2020  Engedélyezett a csapattréning Angliában. A brit kormány vasárnap este 

jelentette be, hogy a versenysportban újraindulhatnak az edzések a 

biztonsági távolság betartása nélkül. Ezzel együtt a javaslat az, hogy csak 

két-három játékos gyakoroljon egy közös csoportban. Az első szakaszban, a 

múlt hét elejétől engedélyezték a csapatoknak az edzést, de a testi 

kontaktus még tilos volt. A játékhoz való visszatérés harmadik és egyben 

utolsó fázisa az lesz, amikor ténylegesen újraindulnak a bajnoki küzdelmek.    

A Premier League vezetője, Richard Masters június 12-i folytatással számol, 

de lehetséges, hogy június 19. lesz a visszatérés dátuma. Az angol 

bajnokság március 13-án szakadt félbe a koronavírus-járvány miatt, még 

kilenc forduló van hátra. A tabellát az FC Liverpool vezeti 25 pontos 

előnnyel, és már csak két győzelemre van attól, hogy 1990 után először 

ismét bajnok legyen. 

22.05.2020  Minden Egyesült Királyságba érkező személyre 14 napos karantén vár. A 

brit belügyminiszer, Priti Patel bejelentése szerint június 8-tól minden 

utasnak, aki az Egyesült Királyságba érkezik, kötelezően 14 napra izolálnia 

kell magát. Ez érvényes a külföldiekre és a britekre egyaránt. Aki megszegi a 

karanténrendelkezést, 1000 fontos büntetésre számíthat, de ha a brit 

esetszámok emelkednek, a büntetés mértéke is emelkedni fog. 

 

 A rendelkezés nem érvényes az Írországból, a Csatorna-szigetekről, illetve a 

Man-szigetről érkezőkre, ők tehát szabadon utazhatnak Nagy-Britanniában. 

Emellett néhány szakmát is kiemeltek a karanténra kötelezettek köréből, 

így a szállítmányozásban dolgozókat. Akik a gyümölcstermés betakarítására 

érkeznek az országba, azoknak sem kell a belépés helyén karanténba 

vonulniuk, de a munkavégzés környezetét nem hagyhatják el. 

 

 A jelenlegi helyzet a kormány szerint nem teszi lehetővé, hogy bármiféle 

társas összejövetelt engedélyezzenek.  napi sajtótájékoztatón a határőrség 

parancsnoka elmondta, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez 

szükséges eszközök szállítmányait a csempészek arra használják, hogy 

közéjük illegális árukat rejtsenek. Találtak már közöttük egy AK-47-es 

(Kalasnyikov) gépkarabélyt is. 

 

 Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 351 koronavírus-fertőzött hunyt el, 

és egy nap alatt 140 ezer tesztet végeztek el. A regisztrált esetek száma egy 
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nap alatt 3287-tel gyarapodott. 

 

 

21.05.2020  Megnehezíti a járvány az ingázók életét az Egyesült Királyságban. Az 

Egyesült Királyságban a munkába visszatérés egyenlő az ingázással . A 

vonatokon, metrón és buszokon utazóknak a kormány a kétméteres 

távolság betartását és a maszkviselést javasolja, bár ez utóbbi nem 

kötelező. London egyik legnagyobb forgalmú átszállóhelyén, az Ealing 

Broadway-en a koronavírus változásokat hozott magával. Kézfertőtlenítőket 

helyeztek ki, és az utasoknak ajánlott maszkot viselniük, valamint két 

méterre állniuk egymástól.  

 

 De vajon hogyan alakul át az állomások infrastruktúrája a járvány miatt? 

“Valószínűleg több alkalmazott fogja felügyelni a sorbanállást ezeken az 

állomásokon- vélekedik a vasutasok egyik vezetője, Russell Jackson. 

“Valószínűleg jobban fogják ellenőrizni a jegyeket is, hogy a peronokon csak 

olyanok legyenek, akik valóban utaznak valahová. “ “A kormány azt ajánlja, 

hogy ha valaki autóval is el tud jutni munkába, akkor inkább azt használja, 

mint a tömegközlekedést" - mondja tudósítónk, Victoria Smith. A 

Londonban és környékén élők azonban a magas dugódíj miatt egyre többet 

szállnak buszra és vonatra. 

 

 Emiatt sokan azt kérik: tegyék kötelezővé a maszkviselést a 

tömegközlekedési eszközökön.” “A Brüsszelbe és Párizsba is közlekedő 

Eurostaron dolgozóknak viselniük kell maszkot, és az ezzel utazóknak is – 

magyarázza a vasutasok, tengerészeti és szállítmányozási dolgozók 

szakszervezetének főtitkára, Mick Cash. “De ha az ember leszáll, és 

belföldön folytatja az útját vonattal, akkor nem kell maszkot viselnie.” A 

londoni buszvezetők közül a járvány eleje óta 28-an haltak meg a 

koronavírus okozta betegség miatt. Az utasok megteszik a tőlük telhetőt. 

“Néha valaki az ember mellé ül, és csak nézed, hogy mégis mit művel. De a 

legtöbb ember visel maszkot” - meséli élményeit egy fiatal nő. A kormány a 

biciklizést is ajánlja a munkába jutáshoz. A bicikliutak minőségi javítása 

érdekében egy 250 millió fontos alapot is létrehozott. De ez nem 

mindenkinek megfelelő megoldás. Ráadásul éppen a munkába 

visszatéréskor jelentették be a vonatjegyek árának emelését. Úgy tűnik, az 

ingázóknak kreatívan kell megoldaniuk a munkába jutás problémáját. 

 

 Védőoltás: a brit tesztelés előrehaladott. 30 millió védőoltás készülhet el 

Nagy-Britanniában szeptember végéig, amennyiben a klinikai tesztelés 

sikeres lesz – közölte Alok Sharma, brit gazdasági miniszter a minap. A 
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koronavírus elleni vakcinát az Oxfordi Egyetem kutatói fejlesztik ki. A 

védőoltás humán tesztelése éppen egy hónapja kezdődött. A három 

szakaszban 1110 egészéges felnőtt vesz részt a klinikai vizsgálatokban. A 

brit védőoltás laboratóriumi elnevezése: ChAdOx1 nCoV-19. A brit 

miniszter szerint a tesztelés „jó irányba halad”. A Downing Street negyed 

milliárd fontot (97 milliárd forintot) különített el a védőoltás kifejlesztésére. 

Sharma szerint ennek ellenére a kudarc sem kizárt: előfordulhat, hogy nem 

sikerül kifejleszteni egy hatékony védőszert. A betegség végső legyőzéséhez 

egy biztonságos és eredményes védőoltást kell kifejleszteni. Alok Sharma, 

brit gazdasági miniszter 

20.05.2020  Nem jöttek a románok, rárohad a termény az angolokra, ha nem szedik 

össze maguk. A mezőgazdaságban segédkező kelet-európai idénymunkások 

ilyenkor szokásos számának hozzávetőleg a harmada érkezett Nagy-

Britanniába a koronavírus-járvány miatt – mondta kedden George Eustice 

brit környezetvédelmi és élelmezésügyi miniszter. A szigetországban az 

utóbbi években a kelet-európai vendégmunkások végezték a betakarítást, 

így most az a veszély fenyeget, hogy a termény ott rohad meg a földeken.  

Az MTI beszámolója szerint a miniszter a Downing Streeten arról beszélt: az 

idén a koronavírus okozta új helyzet miatt az agrárszektornak - 

mindenekelőtt a gyümölcs- és a zöldségtermelőknek - brit munkavállalókat 

is be kell vonniuk a betakarítási munkálatokba. 

 

   A brit kormány az elmúlt hetekben együttműködést kezdett a 

mezőgazdasági vállalkozásokkal azért, hogy brit dolgozókat lehessen 

rávenni a részvételre a betakarításban, különösen olyanokat, akiket eredeti 

alkalmazójuk a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások miatt 

kényszerszabadságra küldött. A miniszter elmondta azt is, hogy a brit 

kormány keddtől pickforbritain.org.uk címen külön online tájékoztató 

felületet működtet, amelynek célja az érdeklődők és a munkavállalókat 

kereső mezőgazdasági termelők közötti kapcsolatfelvétel elősegítése. A brit 

kormány kedd este külön közleményben is arra biztatta a 

kényszerszabadságon lévő munkavállalókat és a diákokat, hogy 

jelentkezzenek mezőgazdasági idénymunkára.  

 

 A Downing Street által közzétett felhívás szerint azok a továbbra is 

alkalmazotti állományban lévő munkavállalók, akiknek fizetését a 

koronavírus-járvány elhatalmasodása után meghirdetett 

munkahelymegőrző program keretében jelenleg jórészt kormány folyósítja, 

nem esnek el ettől a juttatástól akkor sem, ha mezőgazdasági idénymunkát 

vállalnak. 

https://index.hu/gazdasag/2020/05/20/nem_jottek_a_romanok_rarohad_
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19.05.2020  Huszonnégy éve nem jelentkeztek ennyien munkanélküli segélyért Nagy-

Britanniában. A koronavírus-járvány 1996 óta nem látott szintre lökte a 

munkanélküliséget az Egyesült Királyságban, az Office for National Statistics 

(ONS) adatai szerint összesen 2,1 millióan regisztráltak munkanélküli 

segélyért, közülük 856 500-an a múlt hónapban – írja a Sky News.  

 

 Ez rekordnak számít, amióta nyilvántartják ezt a statisztikát, soha nem nőtt 

egy hónap alatt ennél drasztikusabban a munkanélküli segélyre jelentkezők 

száma.  A regisztrált munkanélküliek száma is jelentősen, 50 ezerrel nőtt a 

múlt hónapban, ezzel 1,35 millió regisztrált munkanélküli van az országban. 

Az ONS adatai szerint márciusban még nem nőtt jelentősen az állástalanok 

száma, ekkor még sok dolgozót inkább fizetés nélküli szabadságra küldtek, 

ami alatt statisztikai értelemben még foglalkoztatottnak számítanak. 

Áprilisban viszont látszott, hogy a munkaadók nem látnak más megoldást a 

válságra, mint hogy meg is váljanak a dolgozóiktól, így akkor komolyan 

emelkedni kezdett a munkanélküliek száma. 

 

 9500-an haltak meg a vírus miatt az angliai idősotthonokban. Közel 

tízezren vesztették életüket idáig Angliában és Walesben az idősotthonok 

lakói közül december 28. és május 8. között – írja a CNN a brit Nemzeti 

Statisztikai Hivatal kedden közzétett adatai alapján. Az érintett területeken 

összesen 37 375, koronavírus miatti halálesetet regisztráltak a vizsgált 

időszakban.  Angliában 9495 fő, Walesben 480 fő vesztette életét május 

nyolcadikáig idősotthonokban a vírus miatt.  

 A régiókban összesen több mint 22 ezer halálesetet regisztráltak az 

idősotthonokban, ezek egy része közvetlen, más része közvetett 

kapcsolatban állhat a koronavírus-járvánnyal – írja a London School of 

Economics, a világ egyik vezető társadalomtudományi és közgazdasági 

oktatási és kutatási intézete az egyik jelentésben. A statisztikai hivatal 

beszámolója szerint már csökkenő tendenciát észlel a kórházakban és a 

magánlakásokban az elhalálozások tekintetében, ugyanakkor az ápolási 

intézetekben 42,4 százalékos emelkedést regisztráltak a május 8-i héten. 

18.05.2020  Az iskolák részleges újranyitását fontolgatják Nagy-Britanniában. Nagyon 

korlátozott mértékben és feltételesen újraindulhat júniustól a tanítás a 

koronavírus-járvány miatt bezárt nagy-britanniai iskolákban, írja az MTI. 

Gavin Williamson brit oktatási miniszter, aki a szokásos napi kormányzati 

sajtótájékoztatót tartotta szombat este a Downing Streeten, elmondta, 

hogyha a koronavírus-fertőzési ráta tovább csökken, június 1-jétől az 

általános iskolák nulladik, első és hatodik osztályos tanulói visszatérhetnek 

iskoláikba. Az angol-walesi közoktatási rendszerben a nulladik osztály - 
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reception class - gyakorlatilag az óvoda utolsó évének felel meg és 4-5 éves 

gyerekek járnak oda. Az első osztályba az 5-6, a hatodik osztályba a 10-11 

éves gyerekek járnak. Williamson elmondta, hogy nyitás esetén is a 

szokásosnál kisebb osztálylétszámokkal kezdődhet az iskolai oktatás. Az 

országban már készülnek a tervek az oktatás szakaszos és korlátozott 

elkezdésére a tizedik és a tizenegyedik osztályokban, amelyek az angol-

walesi rendszerben már a középiskolának felelnek meg. A tizenegyedikesek 

a tanév végén záróvizsgát tesznek, amelynek eredményétől további 

tanulmányi előmenetelük függ. 

15.05.2020  Az angliai kórházban elhuny Covid-19 betegek negyede cukorbetegségben 

szenvedett. A hivatalos adatok most először jelentették be. Abból az is 

kerül, hogy mindössze 5%-nak nem volt semmilyen lappangó betegsége.  A 

március 31. óta elhunyt 22 332 beteg közül, mintegy 5873 (26%) 

cukorbeteg volt. Ez a körülmény – körülbelül 4 millió brittet érint – 

hajlamosabbá teszi az embereket a fertőzés kialakulására.  

 

 A magas vércukorszint gyengítheti a betegek immunrendszerét, ezáltal az 

sokkal lassabban képes reagálni az olyan vírusokra, mint a Covid-19. Azt is 

bejelentették, hogy a COVID-19 áldozatok csaknem egyötöde a 

demenciában szenvedett, 15% -uk pedig COPD-ben szenvedett. 

14.05.2020  Törölték a legnagyobb brit kerékpáros körversenyt. A koronavírus-járvány 

miatt törölték a szervezők az idei Tour of Britain kerékpáros körversenyt, 

írja a BBC. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban egyetlen fontosabb versenyt sem 

rendeznek Nagy-Britanniában.  A nők versenyét és a Tour de Yorkshire-t 

szintén lemondták.  Egyedül a RideLondon-Surrey Classic verseny szerepel a 

brit versenynaptárban, amit elméletileg augusztus 16-án rendeznek. A Tour 

of Britain-t szeptember 6. és 13. között rendezték volna, de a várható 

tömegre és a  fertőzésveszélyre való tekintettel nem tartják meg. A 

szervezők szerint a verseny nézők nélküli megrendezése szembe menne a 

kerékpározás szellemiségével. Tavaly 1,5 millió nézőt vonzott a verseny. 

Jövőre az idei útvonalat fogja használni a Tour of Britain, az időpontja pedig 

szeptember 5-12. lesz. A tavalyi versenyt a holland Mathieu van der Poel 

nyerte. 

 

 Anglia és Franciaország is enyhíti a korlátozásokat – A szakemberek a 

járvány második hullámától tartanak. A héten kezdték meg enyhíteni a 

különböző intézkedéseket. Így azok a dolgozók, akik számára az otthoni 

munkavégzés nem lehetőség, visszatérhettek munkahelyeikre, például a 

gyártásban és az építőiparban dolgozók. Emiatt a londoni metrón szerdán 

látványosan megnőtt az utasok száma. „Világos tervünk van a gazdaság 

újraindítására" – idézte az ATV Rishi Sunak brit pénzügyminiszter 
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nyilatkozatát. 

13.05.2020  A Premier League labdarúgóklubjai szerint még akkor is 340 millió fontot 

kell visszafizetniük a televíziós társaságoknak, ha újraindul az angol 

élvonalbeli bajnokság. A BBC honlapjának beszámolója szerint PL vezetői az 

egyesületek hétfői tanácskozása után nyilatkoztak úgy, hogy a 

jogtulajdonosoknak azért jár vissza jelentős összeg, mert a mérkőzésekre 

nem várt módon, azaz nézők nélkül és más időpontokban kerülne sor, 

amennyiben folytatódik a pontvadászat. A Premier League folytatásáról 

még nem született döntés, az sem kizárt, hogy a találkozókat semleges 

pályákon rendezik, hogy ezzel elkerüljék a szurkolók esetleges 

csoportosulását. Mindeközben a bajnokság egyik klubtulajdonosa szerint 40 

százalék az esély arra, hogy nem tudják folytatni és befejezni a 

felfüggesztett 2019/20-as idényt. https://nb1.hu/nemzetkozi-

labdarugas/koronavirus-kaosz-angliaban-megtoro-sorozat-kolnben  

 

 Az angliai és walesi dolgozók közül az alacsony végzettségű férfiak 

körében a legmagasabb a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak aránya. Az 

orvosok és ápolók körében az átlagnál nem magasabb a vírus miatt 

elhunytak aránya, írja a Reuters. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) hétfőn 

hozta nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy a 

dolgozó korú lakosság körében hogyan alakul a vírus miatt elhunytak 

aránya. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az elhunytak foglakozása 

szükségszerűen nincs összefüggésben azzal, hogy kik haltak meg a 

koronavírus-fertőzés miatt. A vizsgálat során az olyan tényezőket nem 

vették figyelembe, mint az etnikai háttér és a lakóhely. Április 20-ig 

százezer, legalacsonyabb képzettségű férfiból átlagosan 21,4-en haltak meg 

a koronavírus miatt. Ez több mint kétszerese a közepes végzettségű férfiak 

körében elhunytak átlagának, ebben a társadalmi csoportban százezer 

dolgozó közül átlagosan 9,6-an halnak meg a vírus miatt. A biztonsági 

őrként dolgozó férfiak halálozási aránya négyszer magasabb az átlaga, 

ahogy a szakácsok, taxisofőrök és buszvezetők körében is átlag feletti a 

koronavírus-fertőzés miatt elhunytak aránya. 

12.05.2020  Nem lenne szabad a futballról beszélni az angol válogatott játékos szerint. 

A Newcastle United futballistája, Danny Rose élesen kritizálta a Premier 

League vezetőit azért, mert az angol bajnokság júniusi újraindítását 

tervezik, írja a BBC. Az idei szezon március 13-án szakadt félbe a 

koronavírus-járvány miatt.  

 

 A brit kormány hétfőn jelentette be, hogy június 1-jéig semmilyen 

sportesemény nem lesz Nagy-Britanniában, ugyanakkor Boris Johnson 

miniszterelnök azt is mondta, hogy később még a zárt kapuk mögött 

https://nb1.hu/nemzetkozi-labdarugas/koronavirus-kaosz-angliaban-megtoro-sorozat-kolnben
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lejátszott meccsek is jelentősen javíthatnak a nemzet morálján. Ezen a 

napon tartottak ülés az angol első osztályú klubok és a liga vezetői, ahol 

arról egyeztettek, hogy június 12-től folytatódhatna a bajnokság. Ennek 

azonban nem minden játékos örül, a 29-szeres angol válogatott Danny Rose 

hangot is adott az aggályainak.  “Mindaddig nem lenne szabad a futballról 

beszélni, amíg ilyen sokan kapják el a vírust, és a számok nem kezdenek el 

jelentősen csökkenni. Ez veszélyezteti az emberek életét” – mondta a 

Newcastle United 29 éves játékosa.  

 

 Egy közvélemény-felmérés szerint a brit felnőttek 73 százalékának 

különösebben nem javítaná a közérzetét, ha újraindulna a bajnokság. 

Szombaton a Brighton egyik játékosának lett pozitív a koronavírustesztje, ő 

már a harmadik a csapat játékosai közül, aki megfertőződött. A hírre reagált 

a Norwich City játékosa, Todd Cantwell, aki azt írta közösségi oldalán, hogy 

ők, azaz a futballisták is csak emberek. Korábban a Manchester City sztárja, 

Sergio Agüero is arról beszélt, hogy tart a szezon folytatásától. 

 

 A kötelező karantén teljes csődbe viheti a brit légi közlekedést. Willie 

Walsh, a British Airways anyacége, az International Airlines Group (IAG) 

vezérigazgatója hétfőn azt mondta, hogy a jelenleginél is rosszabb 

helyzetbe kerülhet a British Airways és a brit légi közlekedés, ha Boris 

Johnson kormánya kötelező karantént ír elő az országba légi úton lépők 

többsége számára.  

 

 Az IAG-t megalakulása óta vezető szakember a brit parlament közlekedési 

bizottsága előtt mondta el, hogy mindent elkövettek azért, hogy a cég 

csökkentse a kiadásait, de azzal számoltak, hogy júliustól bővíthetik a 

kínálatot. A kormány karanténjavaslata azonban rossz helyzetbe sodorná a 

légitársaságot és a teljes szektort. Az IAG cégcsoport tagjai közt a British 

Airways mellett ott van az Iberia, a Vueling, az Aer Lingus és a Level is. A cég 

egyelőre nem szorul kormányzati mentőcsomagra, mert sikerrel 

csökkentették a pénzkiáramlás mértékét, de a készpénzállomány így is 

rohamosan fogy. Walsh arra kérte a kormányt, hogy álljon el a kötelező 

karantén elképzelésétől, mert az az egész légi közlekedési iparban véget 

vethet a fellendülésnek. Javaslata szerint Európa legforgalmasabb 

repülőtere, a Heathrow vezetése dolgozzon ki egy nemzetközi 

eljárásrendet, de tegyék lehetővé, hogy az alacsony kockázatú országokból 

szabad legyen a beutazás. Az első negyedéves pénzügyi jelentésében az 

előző évi nyereséges üzemelést követő adózás után 556 millió euró 

veszteség szerepel, melynél még rosszabb eredményre számítanak a 

második negyedévben. 
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11.05.2020.  Hétfőtől könnyítenek a járványügyi szabályokon Nagy-Britanniában. A 

folyamat nagyon fokozatos lesz, és az enyhítési lépések feltétele az, hogy 

folyamatosan javuljanak a járványügyi mutatók. Mindezt vasárnap este 

jelentette be a brit miniszterelnök. "Emberek milliói rettegnek ettől a 

szörnyű betegségtől, de ugyanakkor attól is félnek, hogy ez a hosszú 

kényszeridőszak milyen hatással lesz a megélhetésükre, és a mentális és a 

fizikai jólétükre - közölte televíziós beszédében Boris Johnson. 

 

 A brit kormány ötfokozatú járványriasztási rendszert vezet be. A 

legmagasabb riasztási szint a vörös. A gazdasági és társadalmi életet három 

lépésben tervezik visszaállítani, ha minden jól megy június-július körül. 

 

 "Túlvagyunk a csúcson, de a hegyről lejönni gyakran veszélyesebb, mint 

felmenni. Ébernek kell maradnunk, kontroll alatt kell tartanunk a vírust és 

életeket kell mentenünk" -mondta a miniszterelnök. 

 

 Hétfőtől visszatérhetnek a munkahelyükre azok, akik otthonról nem 

tudnak dolgozni. Ez főleg az építőiparban és a feldolgozóiparban 

dolgozókat érinti.  

 

 Szerdától pedig korlátlanul kint lehet lenni a szabadban, lehet napozni, 

sportolni a parkokban, vagy autós kirándulásra menni, de közterületen 

továbbra is csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt. 

 

 Júniusban indulhat a sportélet az Egyesült Királyságban. Ennek 

értelmében folytathatják majd a labdarúgó bajnokságot is. A mérkőzéseket 

a klubok zárt kapuk mögött, élő televíziós közvetítéssel, a helyszíni 

közönség teljes kizárásával rendezhetik. A kormány dokumentumban 

részletezi, hogyan lazítja fel a koronavírus-járvány miatti szigorú 

intézkedéseket. A kulturális és sportesemények engedélyezésére a terv 

szerinti második ütemben kerül sor. A döntés minden sportágra vonatkozik, 

május végéig viszont semmiféle profi sporteseményt nem tarthatnak Nagy-

Britanniában. A brit kormány azt is közölte, közönséget várhatóan csak 

sokára, a koronavírus-fertőzések számának jelentős visszaesését követően 

engednek be a sportlétesítményekbe. 

 

07.05.2020  30 ezer felett a brit halálos áldozatok száma. A szerdán ismertetett 

legfrissebb adatok szerint meghaladta a 30 ezret a koronavírus-járvány 

nagy-britanniai halálos áldozatainak száma, írja az MTI. Robert Jenrick, az 

önkormányzatokért felelős miniszter, aki a szokásos napi kormányzati 

https://hu.euronews.com/2020/05/11/premier-league-lesz-folytatas
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sajtótájékoztatót tartotta szerda este a Downing Streeten, elmondta:  az 

előző 24 órában 649-en haltak meg a járványban, így a nagy-britanniai 

halálos áldozatok száma 30 076-ra nőtt. Yvonne Doyle, az angliai 

közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) orvosigazgatója 

hozzátette, hogy a halálozási számok lassan ugyan, de már csökkennek. 

Doyle professzor a grafikonokkal illusztrált sajtótájékoztatóján kiemelte, 

hogy a napi halálozások számának hétnapos mozgó átlagát követő görbe - 

amely kisimítja a napi ingadozásokat - a múlt hónap második fele óta 

folyamatosan lefelé tart. 

 

 Angliában különleges biztonsági intézkedéseket terveznek a boksz 

újraindításához. A brit profi ökölvívást felügyelő szervezet (BBBofC) több 

tucat javaslatot tárgyal annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb 

körülmények között indulhasson újra a bokszélet. Jelen állás szerint 

júliusban lehetne először mérkőzéseket rendezni, a BBBofC pedig már 

összeállított egy ötoldalas anyagot a biztonsági intézkedésekről. A szervezet 

vezetője, Robert W. Smith szerdán elmondta, hogy abban csupán javaslatok 

szerepelnek, minden elemén lehet változtatni. A brit 

mérkőzésszervezőkhöz is eljuttatott tervek szerint a bokszolók a ringben 

maszkot viselnének, ahogy a meccsek alatt a bírók és az edzők is, 

címmérkőzést nem rendeznének egy ideig, mert ahhoz nagyobb 

apparátusra van szükség. Az egyik felvetés a hírek szerint meghökkenést 

keltett a promóterek körében, mivel tiltaná az öklözőknek, hogy köpjenek a 

ringsarokban, márpedig a frissítés során a versenyzők mindig vízzel 

öblögetnek, amit kiköpnek. Smith ezzel kapcsolatban igyekezett mindenkit 

megnyugtatni, hogy a sportolók kaphatnak majd vizet és gargalizálhatnak 

vele majd, azon viszont még dolgoznak, hogy hogyan "szabadulhatnának" 

meg a szájukban lévő víztől biztonságos formában. Mint mondta, több 

megoldáson is gondolkodnak a szakemberek. Szintén a tervek között van, 

hogy csak negatív koronavírus-teszttel lehessen jelen lenni egy-egy gálán, 

amelyre például megfázásos tünetekkel senki sem mehetne be, ahogy 

várandós nők és 70 év feletti személyek sem.  

 

 Közelében sincsenek az angol bajnokság folytatásához: Az Aston Villa 

ügyvezető igazgatója, Christian Purslow szerint bár az angol 

futballbajnokság, a Premier League elkötelezett a koronavírus-járvány miatt 

félbeszakadt idény befejezése mellett, egyelőre a közelében sincsenek a 

megoldásnak. Angliában március közepén állt le a profi futball, a pandémia 

időközben több mint 30 ezer halálos áldozatot követelt Nagy-Britanniában. 

A 20 élvonalbeli klub abban állapodott meg, hogy lehetőség szerint 

júniusban, semleges helyszíneken újraindítják a szezont, de a liga addig 
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nem tehet konkrét lépéseket, amíg a kormány nem enyhít a 

korlátozásokon. Az Aston Villa jelenleg az utolsó előtti helyen áll a PL 

tabelláján, Purslow pedig korábban azt mondta, a kiesés 200 millió fontos 

katasztrófát jelentene bármelyik klubnak. „Természetesen a saját 

egyesületem érdekeit kell szem előtt tartanom, de a 20 klub együttes 

feladata, hogy megoldást találjon a mostani helyzetre. 

06.05.2020  Továbbra is aggasztó brit adatok. Már az Egyesült Királyságban haltak meg 

a legtöbben Európában a koronavírus-járvány következtében. A brit halálos 

áldozatok száma meghaladta a 29 ezret, és szintén aggasztó, hogy 

Európában a szigetországban a legmagasabb a halálozási arány.  

 

 Minden hatodik-hetedik regisztrált fertőzöttre jut egy ember, aki belehalt a 

fertőzésbe. London School of Hygiene and Tropical Medicine: - A járvány 

kezdetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt mondta: „Tesztelni, 

tesztelni, tesztelni!" Az Egyesült Királyságnak azonban nem voltak meg az 

eszközei, mert az egészségügyi infrastruktúra igencsak legyengült, a 

kormány pedig más prioritásokat tartott szem előtt az elmúlt négy évben. 

2016-ban én magam készítettem egy egészségügyi vészhelyzetre vonatkozó 

tanulmányt, illetve tervezetet, melynek eredményeit soha nem tették 

közzé, és nem is vették figyelembe – válaszolta Martin McKee professzor, 

aki elmondta véleményét a kísérleti stádiumban lévő víruskövető 

alkalmazásról is. - Hajlamosak vagyunk a saját utunkat járni, így más 

országokétól eltérő alkalmazással kísérletezünk, a helyi vezetők pedig nem 

támaszkodnak a helyi egészségügyi szakértők szaktudására. A miénk 

egyfajta központi program, ami az alacsony jövedelmű országokra jellemző, 

de sajnos nem vált be – vélekedik a professzor. 

 

 Az Egyesült Királyságban március vége óta kijárási tilalom van érvényben a 

koronavírus-járvány miatt. A korlátozó intézkedéseket – több nyugat-

európai országgal szemben – még részlegesen sem oldották fel. 

04.05.2020  Koronavírus: március vége óta nem volt ilyen alacsony az esetszám Nagy-

Britanniában. Több érdekesség is elhangzott hétfőn este a brit kormány 

szokásos napi, a koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatóján. Matt 

Hancock egészségügyi miniszter egyrészt elmondta, hogy március vége óta 

nem volt a jelenlegihez hasonlóan alacsony a koronavírus-járvány okozta 

halálesetek napi száma Nagy-Britanniában, másrészt pedig közölte, hogy 

hamarosan elindul egy kontaktkutató alkalmazás az országhoz tartozó 

Wight-szigeten.  

 

 Hancock elmondta, az előző 24 órában 288 halálesetet jelentettek a brit 

hatóságoknak, ami az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat a március 
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vége óta eltelt időszakban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hétvégeken 

általában kevesebb halálozási adatot dolgoznak fel, és az összesítésből 

most kimaradt halálesetek várhatóan a következő napokban megemelik 

majd a számokat, azt azonban érdemes kiemelni, hogy az utóbbi 24 órában 

feljegyzett 288 haláleset akkor is a legalacsonyabb az elmúlt bő egy 

hónapban, ha a hétvégéket is számoljuk. 

 

 A miniszter emellett arról is beszélt, hogy az Angliától délre található 

Wight-szigeten a héten elindítják a maguk kontaktkutató alkalmazását, 

amivel az elmúlt időszakban az ázsiai országok után egy sor más helyen, 

köztük Ausztráliában és Csehországban is elkezdtek kísérletezni. Egy 

nemrég megjelent kutatás szerint a kontaktkutató alkalmazásoktól nem 

várható átütő siker, egyrészt mert a technológia is korlátozott, másrészt 

pedig mert egyszerűen nincs hozzá elég felhasználó, Hancock azonban bízik 

a sziget lakóiban. Mint mondta, az app első körben az egészségügyi 

dolgozóknak lesz majd elérhető, szélesebb körben csak csütörtökön lehet 

majd letölteni, akkor azonban mindenkit arra fognak buzdítani a szigeten, 

hogy szálljon be a kísérletbe. 

02.05.2020  Elesik a segélyektől sok Nagy-Britanniában élő uniós állampolgár. Sok, az 

Egyesült Királyságban élő uniós állampolgár segélykérelmét elutasították a 

brit hatóságok – írja a Politico. A lap szerint a visszautasított uniós polgárok 

úgy érzik, igazságtalanul bánik velük a brit kormány a járvány idején. Bár a 

britek uniós kilépését szabályozó egyezményben a brit kormány vállalta, 

hogy az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok nem veszítenek a 

jogaikból, és egyenlően kezelik őket a brit állampolgárokkal. Csakhogy azok, 

akik kevesebb, mint öt éve élnek Nagy-Britanniában, még akkor sem 

feltétlenül tudnak hozzájutni az állásukat elvesztőknek járó segélyhez, ha 

amúgy kiváltották a letelepedett státuszt. 2004-ben, amikor 

Magyarországgal együtt 10 újabb tagállam lépett be az EU-ba, a brit 

kormány hozott egy olyan rendelkezést, hogy az öt évnél kevesebb ideje 

kitelepült állampolgároknak bizonyítaniuk kell,  hogy munkát keresnek, 

önfoglalkoztatók, diákok vagy van elég megtakarításuk ahhoz, hogy 

eltartsák a családjukat. A Politico cikke szerint viszont erre a 2004-es 

szabályra hivatkozva olyanoknak is elutasították a segélykérelmét, akik 

regisztrált álláskeresők. Voltak viszont olyanok, akik fellebbeztek a 

munkaügyi hatóság elutasító döntésével szemben, és sikerült elérniük, hogy 

kapjanak segélyt. Sok uniós bevándorlónak viszont, akik nem beszélnek 

annyira jól angolul, gondot okoz, hogy eligazodjanak a munkaügyi hatóság 

oldalán, és nem értik, miért nem jutnak hozzá a támogatáshoz. A 

The3million egy, az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok jogaival 

foglalkozó civil szervezet ezért azt kéri a brit kormánytól, hogy a járványra 
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és a vele járó válságra tekintettel hárítsa el a munkájukat elveszítő, emiatt 

nehéz anyagi helyzetben lévő uniós állampolgárok helyzetét.   

01.05.2020  Nagy-Britannia: több mint 100 ezer koronavírus-teszt egy nap alatt. 

 

  Sikeresen teljesítette a tömeges koronavírus-szűrésre tett vállalását Nagy-

Britannia: április utolsó napján százhuszonkét-ezer embert teszteltek le. 

Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint a tömeges szűrés 

kulcsfontosságú feltétele annak, hogy feloldhassák a korlátozó 

intézkedéseket, és az ország ismét talpra állhasson. — Az országban április 

végéig el kellett érnünk a napi százezer tesztelést. Tudtam, hogy ez merész 

vállalás, de merész célt kellett kitűznünk. És most bejelenthetem, hogy 

elértük a célt – mondta a brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock. 

 

30.04.2020  

 Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén 

- mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit miniszterelnök. 

 Nagy-Britannia legnépszerűbb emberévé vált a koronavírus-járvány idején 
egy világháborús veterán. Tom Moore eredetileg csak ezer fontot szeretett 
volna adakozásból szerezni, hogy a kertjében járókeretével 10 nap alatt 
megtehessen összesen száz kört a brit egészségügyi dolgozók tiszteletére. 
De gyűjtése nem vált sikerrel járt, több mint 30 millió fontot küldtek neki. Ő 
pedig a teljes összeget felajánlotta a brit egészségügynek.  A jókedvű 
veterán pedig hetek alatt az ország legnépszerűbb polgárává vált. 
Csütörtökön tartotta 100. születésnapját, az ünnepléshez pedig sokan 
csatlakoztak. Százhúszezren küldtek neki üdvözlőlapot, két II. világháborús 
Spitfire repülőgép tiszteletére áthúzott a háza fölött, személyes üdvözletet 
küldött neki nemcsak Boris Johnson miniszterelnök, hanem még II. Erzsébet 
királynő is. A Royal Opera House művészei pedig videóüzenetben játszották 
el neki a Happy Birthdayt. 

29.04.2020  Nagy-Britanniában az üzletek újranyitásával kezdik:  Nagy-Britanniában 

nagyon gyorsan terjedt a járvány az elmúlt hetekben, ugyanis a brit 

kormány csak nagy késéssel vezette be a korlátozó intézkedéseket. A 

halálos áldozatok száma meghaladta már a húszezret. Nem hivatalos 

információk szerint a kormány május közepén részlegesen újranyitná az 

üzleteket. Gyorsan kell cselekedni, mert a brit gazdaság is intenzív osztályra 

kerül, nyilatkozta a BBC rádiónak Philip Hammond volt pénzügyminiszter, 

hozzátéve, hogy a gazdaság újraindításával nem lehet megvárni az oltás 

megérkezését, mert azt a brit gazdaság egyszerűen nem élné túl. Boris 

Johnson azonban egyelőre nem mondott konkrét dátumot. „Egyszerűen 

nem tudjuk most megmondani, mennyire gyorsan vagy lassan, egyáltalán 

mikor tudunk változtatni” – nyilatkozta a Guardiannak a miniszterelnök, aki 
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most tért vissza a Downing Streetre azóta, hogy elkapta a koronavírust, és 

az intenzív osztályt is megjárta.  

 

 Bár szerinte az országban javul a helyzet, lassan túlesnek a járvány csúcsán, 

és az egészségügy túlterhelését is sikerül megelőzni, addig nem akar lazítani 

a korlátozásokon, amíg nem teljesen biztos, hogy nem jön egy második 

fertőzési hullám. Azt mondta, megérti, hogy most sokan azon 

gondolkoznak, mikor kaphatják végre vissza a szabadságukat, és megérti a 

türelmetlenséget is. Ugyanakkor szerinte nem szabad kockáztatni, hogy a 

vírus reprodukciós rátája újra 1 fölé menjen, mert az katasztrófát jelentene. 

„Azt akarom, hogy a gazdaság olyan gyorsan beinduljon, amilyen gyorsan 

csak lehet, de nem vagyok hajlandó sutba vágni azt az erőfeszítést és 

áldozatot, amit a brit nép hozott” – jelentette ki Johnson.  

 

 Egy új tanulmány szerint a hirdetett állásajánlatok több mint 50% -kal 

estek vissza a lezárások és a szigorítások óta. A foglalkoztatás 

szempontjából nehéz ágazatok - például a vendéglátás - bezárása az elmúlt 

hetekben az ágazatban az üres álláshelyek 82% -ának, a kiskereskedelmi 

üres álláshelyek 57% -ának csökkenését eredményezte. A gyártó vállalatok, 

az ingatlan, az értékesítés adminisztrációja és a számítástechnika területén 

megüresedett álláshelyek szintén csökkentek - mondta a jelentés. 

 

 Brit kutatás: 18 ezer rákbeteg életébe kerülhet a koronavírus Angliában. 

Hosszú távon csaknem 18 ezerrel többen halhatnak meg rákban Angliában, 

mert a koronavírus-járvány miatt kezeléseket függesztett fel az 

egészségügyi rendszer, és visszatartja a pácienseket az egészségügyi 

szolgáltatások igénybe vételétől – hívja fel a figyelmet egy új tanulmány, 

amelyről a The Guardian brit napilap számolt be. Ezt a University College 

London (UCL) és a Data-Can egészségügyi kutatóközpont új kutatása 

állapította meg. Ez az első olyan kutatás, amely számszerűsíti az elmaradt 

rákkezelések következményeit, beleértve ebbe a diagnosztikai 

vizsgálatokat, műtéteket, és azt is, hogy az emberek nem akarnak 

kockáztatni azzal, hogy kórházba mennek. Több mint 3,5 millió páciens 

adatait vizsgálták a kutatásban, amelyet egyébként az angliai állami 

egészségügyi ellátásért felelős Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 

finanszírozott. Szakértők szerint 6 270 újonnan diagnosztizált rákos beteg 

halhat meg a következő egy évben a koronavírus okozta fennakadások 

eredményeképpen. Az éves angliai rákos halálozások száma 20 százalékkal 

nőhet a kutatás szerint, most 89 ezer 567 a legfrissebb elérhető statisztikák 

szerint. A koronavírus miatti kórházi halálozások száma jelenleg 21 ezer 

678, és további 4300 ember halt meg bentlakásos intézményekben, így a 
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teljes halálozás 26 000 főre tehető a járvány kitörése óta Angliában.  

 

 Az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) kampányt is indított, arra 

biztatva a lakosságot, hogy bármilyen komoly betegség lehetséges 

tüneteivel a szokásos módon keressék fel az egészségügyi szolgáltatókat 

28.04.2020  Nagy-Britanniában kedden 11 órakor egyperces csönddel adtak tiszteletet 

a koronavírus-járvány elleni védekezésben meghalt egészségügyi 

dolgozóknak.  A tiszteletadáson az ország miniszterelnöke, Boris Johnson is 

részt vett. Őt kórházban, sőt az intenzíven is kezelték koronavírusos 

megbetegedése miatt. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, hogy a 

kormányzati dolgozókat megkérték, hogy ők is adózzanak egyperces néma 

csenddel az egészségügyis áldozatoknak, de azt remélik, hogy országszerte 

csatlakoznak majd a megemlékezéshez.  

 

 A kormány köt életbiztosítást az egészségügyi dolgozóknak Nagy-

Britanniában: Ingyenes életbiztosítást köt a brit kormány az állami 

egészségügyi szolgálat (NHS) és a szociális ellátórendszer dolgozóinak arra 

az esetre, ha a koronavírus-járvány a halálukat okozná - közölte hétfőn a 

brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock az MTI szerint. Matt Hancock a 

brit kormány szokásos napi tájékoztatóján azt mondta: eddig 21 092-en 

haltak meg Nagy-Britanniában a járványban. A brit kormány ezért egy 

életbiztosítási programot dolgozott ki, amelynek alapján azoknak az NHS-

dolgozóknak és szociális gondozóknak a családja, akik a koronavírus okozta 

betegségben halnak meg, 60 ezer font (több mint 24 millió forint) 

juttatásban részesülnek. 

 

 A szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma egy nap 

alatt 4310-zel emelkedett. Egy héttel ezelőtt 4676 új fertőződést 

azonosítottak, a korábbi hetekben 5500-5600 közötti napi esetszám-

emelkedéseket mértek. 

 

 Az Egyesült Királyság kormányának sportért is felelős államtitkára 

tárgyalásokat folytatott az angol labdarúgó Premier League irányítóival 

abból a célból, hogy a lehető leghamarabb újrainduljon a bajnokság. 

Oliver Dowden a parlamenti felszólalásában arról számolt be, hogy 

egyeztetett a PL vezetőivel, akikkel közösen azt szeretnék elérni, hogy a 

futballtársadalmat segítve minél előbb folytatódhassanak a küzdelmek. 

"Természetesen bármilyen intézkedés is történik, annak összhangban kell 

lennie az egészségügyi előírásokkal" - jelentette ki Dowden. Az angol 

élvonalbeli bajnokság március 13-a óta szünetel, és csütörtökig biztosan 

marad a felfüggesztés, miközben a szigorú korlátozó intézkedések május 7-
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ig vannak érvényben az Egyesült Királyságban. Közben három londoni 

futballklub, az Arsenal, a West Ham United és a Tottenham Hotspur már 

megnyitotta az edzőpályáit, és korlátozásokkal, valamint szigorú 

szabályozás mellett ugyan, de újra engedélyezett tréningeket. Hasonlóan 

járt el a Brighton is, pénteken pedig a PL-ben szereplő egyesületek 

képviselői telefonos konferenciabeszélgetésen egyeztetnek majd a 

folytatási lehetőségekről, a tétmérkőzések rendezése azonban legkorábban 

júniustól tűnik megvalósíthatónak. Kedden a Watford elnöke, Scott 

Duxbury azt nyilatkozta, nem szabadna elsietni a félbeszakadt szezon 

újraindítását, és csak akkor lehet ezt megtenni, amikor az ország 

egészségügyi rendszerének ezzel nem okoznak további terhelést. 

27.04.2020  A brit kormány háromhetente vizsgálja felül a március 23-án bevezetett 

korlátozó intézkedéseket, ez legközelebb május 7-én esedékes. 

 

 Nagy-Britannia a negyedik európai ország - Olaszország, Spanyolország és 

Franciaország mellett - ahol meghaladja a 20 ezret a járvány halálos 

áldozatainak a száma. 

 

 A koronavírusos kormányfőt helyettesítő Dominic Raab külügyminiszter 

szerint az Egyesült Királyság "nem csak visszatér a normálishoz, hanem egy 

új normálishoz." 

 

 Boris Johnson pedig a Downing Street 10-be térhetett vissza vasárnap 

este. Az 55 éves politikus egy hetet volt kórházban, ebből három napot 

intenzíven töltött, majd otthonában gyógyult. Hétfőtől ismét ellátja 

miniszterelnöki feladatait. 

 

 A miniszterelnök visszatérése után kijelentette, hogy az intézkedések 

esetleges lazítása napirenden szerepel, de nem akarják elsietni a második 

fertőzési hullámtól való félelem miatt.  

 

24.04.2020  Az EU szerint London megint kimazsolázza, ami neki a legjobb: Azzal 

vádolta meg a brit vezetést az Európai Unió brexit-főtárgyalója, Michel 

Barnier, hogy akadályozzák a kilépés utáni rendezésről folyó 

tárgyalásokat. "Hölgyeim és uraim, nem fogadhatjuk el, hogy mindössze 

korlátozott számú problémára találunk megoldást. Fontos, hogy minden 

kihívással kapcsolatban párhuzamos haladást érjünk el. Megoldást kell 

találnunk a legnehezebb problémákra. Az Egyesült Királyság nem 

tagadhatja meg az átmeneti időszak meghosszabbítását, ha azzal egyidőben 

lassítja az előrehaladást a fontos területekről folytatott tárgyalásokon." 

London júniusig kérheti az átmeneti időszak meghosszabbítását.  "Az EU 
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brexit-főtárgyalója azt mondta, London lényeges kérdésekkel nem akart 

komolyan foglalkozni a jövőbeli kapcsolatokról zajló tárgyalásokon. Főképp 

az olyanokkal nem, mint például a halászat, amit júliusig le kéne zárni. Az 

Egyesült Királyság az olyan vitás kérdésekben sem tesz javaslatokat, mint 

például az egyenlő versenyfeltételek. London közölte: nem fogja 

meghosszabbítani az átmeneti időszakot, ami azt jelenti, hogy minden 

tárgyalást le kell folytatni legkésőbb decemberig. EU-tisztségviselők azért is 

bírálják a brit vezetőket, mert azok szerintük ki akarják mazsolázni az EU-

piaccal kapcsolatban a számukra kedvező feltételeket, miközben nem 

akarnak komolyan foglalkozni a jövőbeli kapcsolat kérdésével." 

 

 Kijárási tilalom szempontjából a britek egyelőre otthon maradnak. 

Csütörtökön náluk haltak meg a legtöbben az európai országok között, így a 

korlátozások feloldását egyelőre nem tervezik. 

 

 Oxfordban már elkezdődött egy védőoltás klinikai tesztje. „A MERS 

koronavírussal már volt dolgunk, így erről könnyű volt átállni a tavaly év 

végén megjelent új koronavírusra. Ugyanazt a vakcinatípust használjuk, 

ennek biológiájáról és hatásairól már sokat tudunk” – mondta Andrew 

Pollard, az oxfordi egyetem gyerekgyógyász professzora, a vakcinakutatás 

főfelügyelője. A brit kutatók azt remélik, áttörést érhetnek el a COVID-19 

elleni harcban. 

 

21.04.2020.  Egy Nemzeti Statisztikai Hivatal által végzett felmérés szerint a koronavírus 

járvány által okozott gazdasági válságot eddig a szállás- és vendéglátóipar 

szenvedte el leginkább. Ez az ágazat a szállodákat, éttermeket, kocsmákat 

foglalja magába és a kutatás szerint a lezárás után ezek a szolgáltatók 

elbocsátották a munkavállalók legnagyobb részét. 

 

 További két tanulmány kimutatta hogy a családgondozók, akiknek a 

támogatását a koronavírus krízis során eltörölték vagy csökkentétték, 

túlterheltek és közel állnak a kiégéshez. Az egyik felmérés szerint (Carers UK 

által vezetett felmérés 5000 ápoló körében)  a csökkentett ápolási 

támogatás miatt sok család rákényszerült, hogy éjjel nappal ápolják a 

magas egészségügyi kockázatu betegeket, vagy fogyatékkal élő 

hozzátartozóikat. 

 

 Matt Hancock, egészségügyi államtitkár mai sajtótájékoztatóján elmondta, 

hogy 18 ezer személyt toboroztak a potenciálisan fertőzött személyek 

felkutatására, azoknak akik kapcsolatban állhattak már igazolt esetekkel.  

 

https://www.paediatrics.ox.ac.uk/team/andrew-pollard
https://www.paediatrics.ox.ac.uk/team/andrew-pollard
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 Továbbá Hancock államtitkár kijelentette, hogy péntektől az alap ellátási és 

szolgáltatási munkások ingyen végezhetnek koronavírus teszteket. 

 

19.04.2020.  Április 19-én a rögzített halálesetek száma 596 -kal 16 060-ra nőtt. Dr. 

Jenny Harries szerint az alacsonyabb halálesetek száma "nagyon jó hír", ám 

arra figyelmeztet, hogy senki ne vonjon le elhamarkodott 

következtetéseket az adatokból.  

 

 Miután a Sunday Times újság javasolta, hogy az iskolák május 11-én újból 

megnyílhassanak, Gavin Williamson, az oktatási államtitkár elmondta a 

Downing Street napi eligazítása keretén belül, hogy nem adhat időpontot, 

mikor történik meg ez, és hogy a hangsúly a gyermekek segítésére kell 

irányuljon az otthontanulásban, elérhetővé kell tenni az online órákat és a 

hátrányos helyzetű gyerekeket szükséges megsegíteni laptopok ingyenes 

bérlésével. 

18.04.2020  Április 18-tól 14 napig felfüggesztve maradnak a repülőjáratok Angliából 

Romániába és Romániából Angliába, a 9. számú romániai katonai rendelet 

értelmében. 

 

 Ugyancsak április 18-án, Imran Ahmad-Khan, Wakefield képviselője 110 000 

orvosi maszkot szállított a Közép-Yorkshire-i Kórháznak, a Solidarites 

nemzetközi jótékonyságon keresztül.  

 

 Az orvosokat és az ápolókat képviselő szakszervezetek aggodalmuknak 

adtak hangot a kormányzati irányelvek változása miatt, amelyek azt 

tanácsolják az orvosoknak, hogy újból használják fel a köpenyt, vagy 

viseljenek más készletet, ha a készletek alacsonyak. Aznap később a 

Downing Street napi eligazításán Robert Jenrick államtitkár beszéde szerint 

további 400 000 ruha érkezik Törökországból másnap.  

 

 A Care England, az Egyesült Királyság legnagyobb ápolási otthonának 

képviselő testülete szerint, becslések értelmében 7500 gondozói otthoni 

lakos halt meg a koronavírus miatt, ami ellent mond a néhány nappal 

korábban kiadott 1400 hivatalos adatoknak.  

 

 Jenrick további 1,6 milliárd fontnyi támogatást jelentett be a helyi 

hatóságoknak, pontosabban 1,6 milliárd fontot. Azt is mondta, hogy a 

vírusnak "aránytalan hatása van" a fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai 

közösségekre, míg Stephen Powis azt nyilatkozta, hogy felkérte az angol 

közegészségügyet, hogy vizsgálja meg, mi magyarázhatja ezekben a 

csoportokban a megnövekedett kockázatot.  
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Jenrick továbbá azt is nyilatkozta, hogy a parkoknak és a temetőknek nyitva kell 

maradniuk.  

 

17.04.2020 Matt Hancock megerősítette, hogy a koronavírus-teszteket több közszolgálati 

munkatársra, például rendőrökre, tűzoltókra és börtönökre fogják kiterjeszteni. 

 

Rishi Sunak kancellár újabb hónappal, június végéig meghosszabbította az 

elszakadt munkavállalók támogatott bérrendszerét.  

16.04.2020. Dominic Raab április 16-án elmondta a Downing Street napi eligazításán, hogy a 

lezárási korlátozások "legalább" további három hétig kell folytatódjanak, és ezek 

túl korai enyhítésük "kockázatot jelent". 

Öt feltételt fogalmazott meg, amelyeknek teljesülniük kell a korlátozások enyhítése 

előtt:  

A napi halálozási arány csökkenése 

A napi fertőzések száma is szükséges csökkenjen 

Annyi védőeszköz és teszt szükséges, amely segítségével megtudnak bírkozni a 

jövőbeni esetek kezelésére 

Bármelyik kiigazítás nem kockáztatja, hogy egy második fertőzési csúcs 

megjelenjen.  

 

Ugyancsak április 16-án a Herceg megnyitotta hivatalosan a Birmingham-i NHS 

Nightingale Kórházat.  

06.04.2020 Április 5-től minden Romániai járat felfüggesztve, 14 napig.  

23.03.2020 Március 23-án jelentették be NB-ban a sürgösségi állapotot, amelynek 

rendelkezései március 26-tól lépnek érvénybe. 

Az országba való belépési korlátozások: 

- Azok a közvetlen járatok, amelyek Nagy Brittaniába magas fertőzési veszély 

térségből érkeznek, 60 perccel a repülő landolása előtt kell értesítsék az 

angliai légforgalmi hatóságokat (General Aircraft Declaration), amellyel 

közlik az utasok általános egészségügyi állapotát. Hasonló nyilatkozat 

leközlése kötelező hajók érkezése esetében. Ezen felül, az angliai 

reptereken nincs egyéb, különösebb óvintézkedés bevezetve.  

- Gatwick reptér bezárva. 

- Az angliai külügyminisztérium javasolja, hogy az elkövetkező 30 napban 

minden külföldi utazás halasztását, valamint az ovintézkedések követését 

az illetékes intézmények honlapjain: gov.uk  

Kivételek és intézkedések: 

- A lakósok az alábbi esetekben hagyhatják el a lakhelyüket: élelmiszer és 

gyógyszer vásárlás, munkaügyben (amennyiben nem lehetséges az otthoni 

munkavégzés), napi, kültéri sportolás, bármilyen orvosi intézkedésért vagy 
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idősek gondozása. 

- Azok a személyek akik hirtelen megfázásos tünetet észlelnek 7 napos 

otthoni elkülönítésre vannak felkérve, hogy megfékezzék a vírus terjedését. 

- Amennyiben az otthoni elkülönítés során a tünetek súlyosbodnak, az NHS 

111 online ügyfélszoláglattal kell felvenni a kapcsolatot (telefon vagy 

online-https://111.nhs.uk/), vagy 7 nappal az elkülnítés után. Amennyiben 

az internet hozzáférés korlátozott, a 111-es telefonszámon lehet elérni az 

NHS ügyfélszolgálatot.  

- Kulturális, sport és szorakoztató események felfüggesztve. 

- Minden üzletet bezártak március 24-től, kivéve: élelmiszer és 

gyógyszertárak, valamint az egyházi helyszínek.  

- Parkok nyitva maradnak, de a játszóterek a parkokon belül zárva maradnak. 

- Március 23-tól az iskolák és ovodák zárva. 

- Éttermek, bárok, kávézók zárva. 

- A britt kormány javasolja minden családi vagy baráti összejövetelek 

kerülését, valamint a 70 évnél idősebb személyek, terhes nők és krónikus 

betegek otthoni elkülönítését. 

- Az esküvők, keresztelők és más hasonló események betiltva (minden 

összejövetel ami több mint 2 személy résztvételét igényli), kivéve a 

temetések. 

- A rendőrség fogja felügyelni az intézkedések betartását, valamint büntetést 

szabhat ezek megszegése esetében, esetenként akár szükség esetén fizikai 

erő alkalmazásával. 

- 3 héten belül lesznek felülvizsgálva a jelenlegi sürgösségi rendelkezés 

intézkedései. 

 

A román állampolgárok, Nagy Brittaniában folytatott tevékenysége során, 

amennyiben problémával szembesülnek, az alábbi intézkedéseket szükséges 

figyelembe vegyék: 

Hatályban levő munkaszerződéssel 

rendelkeznek: 

Lejárt munkaszerződésel 

rendelkeznek: 

Javasolt felvegyék a kapcsolatot a 

munkáltatóval, hogy a britt kormány által 

előírt intézkedések szerint tudják végezni 

a munkát, mint például az alábbi 

intézkedések: 

- Távmunka. Abban az esetben ha ez 

nem lehetséges, akkor rugalmas 

programmal, a 2 méter távolság 

- Jogosultak a munkaszerződés 

periódusában végzet 

munkavégzés fizetségére, 

valamint a munkanélküliség 

segélyre és a szociális segélyre 

- Amennyiben nem részesültek 

a munka végzéséért jogosult 

járulékokban, vegyék fel a 
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betartásával a kollégák, kliensek 

között.  

- Alap betegszabadság igénylésa 

(Statutory Sick Pay) a fertőzés 

gyanuja első napjától, vagy 

amennyiben a munkaszerződés 

kitér erre a lehetőségre, akkor a 

Contractual Sick Pay opció. 

- Áprilistól érvényes: Coronavirus 

Job Retention Scheme – 3 hónapos 

kényszer munkanélküliség COVID 

esetében – 80%-os fizetés 

megállapítással.  

- Szociális segély igénylése 

(Universal Credit) 

 Önálló munkaerő (Self employed) 

- Sürgösen forduljanak a szociális 

segélyekhez (Universal Credit és 

Employment and Support 

Allowance), amennyiben nem 

alkalmas a betegszabadság, illetve 

nincs pénzügyi támogatásuk 

- Júniustól érvényes a Self-

employment Income Support 

Scheme, az elmúlt 3 év átlag havi 

bérezésének 80%-át támogatja 

(nem több mint 2500 Font/hónap). 

- Már elérhető: Business 

Interruption Loan Scheme (hitel 

keret) –kamat mentes hitel keret 

12 hónapra. 

- A 2020 július 31-ig esedékes adók 

befizetésének halasztása 2021 

januárig. 

kapcsolatot az ACAS mediator 

közszolgáltatóval (telefon 

0300 123 1100), vagy a 

pénzügyi hatóságokkal (HM 

Revenue and Customs) mielőtt 

elhagynák az országot, annak 

érdekében hogy jelezzék a 

rendellenesééget a 

munkaszerződésben leírtak 

végzéséért.  

 

 

Források: 

http://www.mae.ro/node/51935  

http://www.mae.ro/node/51935
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https://hu.euronews.com/2020/04/24/az-eu-szerint-london-megint-kimazsolazza-ami-neki-

a-legjobb  

https://hu.euronews.com/2020/04/24/kifele-a-karantenbol  

https://index.hu/kulfold/2020/04/27/egy_perces_nema_csend_nagy-

britannia_tiszteletadas_egeszsegugyi_dolgozok_11_orakor/  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125897-fokozatosan-lazitanak-a-korlatozasokon-

elkezd-dott-europa-ujrainditasa  

https://index.hu/gazdasag/allas/2020/05/19/nagy--

britannia_munkanelkuliseg_koronavirus/ 
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