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Covid-19 intézkedések és információk 

Frissítés dátuma: 2020 július 20. 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

174,674 30,152 79,233 
 

 

2,618,722 
 

 

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/51912 

- Belgiumban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://paris.mae.ro/ 

o Telefon: +33 (0)1 47 05 29 66 

- 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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Franciaország 

 

Dátum INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK, FONTOSABB HíREK 

2020.07.
20 

 Olivier Véran, az egészségügyi miniszter kijelentette, hogy "400 és 500 

klaszter" van a francia koronavírussal kapcsolatban. 

 Olivier Véran egészségügyi miniszter szombaton kijelentette, hogy a 

maszk viselésének kötelezettsége vonatkozik az üzletekben, a 

„lakosságot fogadó létesítményekben”, a „fedezett piacokon” vagy 

akár a bankokban is. Azok számára, akik nem teljesítik a záró nyilvános 

helyiségben maszk viselésére vonatkozó kötelezettséget, 135 euró 

pénzbírságot szabhatnak ki. 

 A Grand Est hatóságai július 20-án, hétfőn felszólították a lakosságot, 

hogy tartsák tiszteletben az egészségügyi intézkedéseket. Az utóbbi 

napokban megfigyeltek egy bizonyos enyhülést és a Covid-19 esetek 

számának növekedését a régióban, amely az egyik leginkább a járvány 

által érintett. 

2020.07.
17 

 Az elmúlt 24 órában, az ország 534 új esetet és 18 új halálesetet 

regisztrált. 

 Az új mutatótérképek szerint Franciaországban számos régióban újra 

kezd növekedni a vírus szaporodásának mértéke az Egészségügyi 

Minisztérium adatai szerint a koronavírus-járványról. Bretagne-ban a 

vírus ("R0") szaporodási rátája nagyon magas, 2,62. Ez azt jelenti, hogy 

Bretagne-ban tíz Covid-19 beteg 26 másik embert fertőz meg. 

 A Lourdes-i kegyhelyei, Franciaország délnyugati részén, július 16-án, 

csütörtökön rendezi világpremierjét. Reggel 7 óta ez a katolikus 

intézmény virtuális zarándoklatot indít a hívek fogadására, akiknek a 

Covid-19-i járvány miatt megtagadták a híres barlang látogatását. 

Drasztikusan csökkent a telephely befogadóképessége az egészségügyi 

biztonsági intézkedések és a fizikai távolság betartása érdekében. 

 A párizsi kórházi professzorok, Eric Caumes és Philippe Juvin sajnálatot 

fejeztek ki a francia repülőterek Covid-19 ellenőrzéseinek 

elégtelenségéről a külföldről visszatérő emberek körében, július 17-én, 

miközben a járvány erős jeleket ad a második hullám megjelenéséről. 

2020.07.
16 

 Az elmúlt napokban nőtt a vírusra pozitív esetek száma 927-el, és 91 új 

halálesetet regisztrált.  

 Franciaország a jövő héttől kötelezővé teszi a nyilvános helyiségekben 

a maszk viselését - mondta a kormány csütörtökön, mivel az ország új 

koronavírus-esetekről számolt be. Jean Castex miniszterelnök a 

szenátusban elmondta, hogy a maszkok, amelyek eddig a kollektív 
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szállítás során kötelezőek voltak, kötelezővé válnak minden olyan 

nyilvános helyiségben. A hatóságok azt is elrendelték az embereknek, 

hogy kezdjenek maszkot viselni a franciaországi Mayenne északnyugati 

részének részein csütörtökön, miután az ott előforduló 

koronavírusfertőzések növekedtek. 

 Nem hogy a vírus nem tűnt el, de visszanyer egy bizonyos lendületet. 

Ezt a francia közegészségügyi járvány térképe a vírus szaporodási 

rátájáról tanúsítja. Loire-Atlantique-ben egy Covid-19 beteg 1,5 embert 

fertőz meg. Új-Akvitánia esetében az arány eléri az 1,32-et. Ile-de-

France-ban egy beteg valamivel több személyt szennyezett, délen az 

arány 1,24-re emelkedik. A helyzet Párizsban is romlik. 

2020.07.
15 

 A Disneyland Párizs vidámparkja, Európa vezető magánturisztikai 

célpontja, július 15-én, szerdán hivatalosan ismét megnyílt, a koronavírus 

járvány miatt négy hónapos bezárást követően. Az egészségügyi 

korlátozások kötelesek, a parkban megerősítették a higiéniai 

intézkedéseket. Maszk viselése felnőttek és 11 éves kortól kötelező. A 

látnivalókban az ülések üresek. Jelölés a talajon, Plexi védelem és 

hidroalkoholos gél, a sorok szintén átalakultak. 

 A koronavírus miatt bekövetkező négy hónapos bezárást követően, és 

bár az első két emeletet már június 25 óta a látogatók hozzáférhetik, 

most az Eiffel-torony harmadik emelete nyilt meg szerdán a látogatóknak 

és a turistáknak. 

2020.07.
14 

 A Covid-19 járvány közepén, míg a tűzijátékok és a népszerû bálok 

megszűntek, Emmanuel Macron számára ez a július 14-én példa nélküli 

esemény volt, egy mini-felvonulással, amely a Concorde-ra korlátozódott 

a fegyveres erők és az orvosok mobilizálásának tiszteletben tartása a 

világjárvány ellen, majd egy interjúban bemutatta a gazdasági fellendülés 

tervét. A kedden délben a televízióban adott interjúban az államfő 

kijelentette, hogy a maszkot viselését kötelezővé tegye augusztus 1-jétől 

a bezárt nyilvános helyeken, a második hullám kockázatainak 

korlátozásának. 

 Egy francia tanulmány az első megerősíti a Covid-19 átvitelét egy beteg 

anyától a születendő kisfiúig. A vírus a placentán keresztül terjedt és a 

gyermeket születése előtt megfertőzte, a megállapítások szerint. Ennek 

eredményeként a csecsemő a születése utáni napokban agyi gyulladást 

szenvedett. Az orvosok szerint azóta jól gyógyult. 

2020.07.
13 

 Az ország 288 új esetet és 18 új halálesetet regisztrált. 

 Annak ellenére, hogy a rendkívüli állapot július 10-ig befejeződött, a 

Nemzetgyűlés jóváhagyta a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a 

miniszterelnöknek, hogy majdnem 4 hónapig - 2020. október 30-ig 

o szabályozhatja vagy tilthatja az emberek és járművek mozgását vagy a 
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közlekedési eszközökhöz való hozzáférést 

o elrendelheti az ideiglenes bezárást, vagy szabályozhatja a nyilvánosság 

számára nyitott egy vagy több kategória megnyitását 

o korlátozhatja vagy tilthatja a közutakon történő összejöveteleket, 

valamint bármilyen jellegű találkozót (kivéve például a tüntetéseket) 

o terjessze ki a maszkok kötelező viselését a tömegközlekedésen 

o másrészt ezek a rendelkezések nem engedélyezik a szigorú elszigetelés 

alkalmazását, azaz a ház elhagyásának tilalmával. Másrészt a vírus 

keringésének ellenőrzésére irányuló lokális elszigetelést lehetne 

mérlegelni. 

 Még ma is a vírus terjedése Guyanában továbbra is aggodalomra ad 

okot. Az egészségügyi hatóságokat teljes mértékben mozgósítják a 

járvány terjedésének lelassításához, a klaszterek azonosításához és a 

szennyeződés láncának a lehető leggyorsabb megszakításához. A nemzeti 

terület többi részén az egészségügyi hatóságok különös figyelmet 

fordítanak a lehetséges klaszterek megjelenésére, különös tekintettel a 

magán-, családi vagy ünnepi összejövetelekre ezen a nyári időszakban, 

különösen a nemzeti nap előestéjén. 

 A tűzijátékok és a bálok törlésre kerültek, korlátozott katonai 

felvonulások zajlanak a legtöbb francia városban a járvány okozta 

egészségügyi korlátozások miatt a július 14-i ünnepségek csökkennek. 

2020.07.
10 

 7562 embert kórházba szállítottak COVID-19 fertőzés miatt, és 24 órán 

belül 136 új befogadást jegyeztek fel. 496 beteg, akik a COVID-19 súlyos 

formájában szenvednek, intenzív kezelésben részesülnek kórházban. 9 új 

súlyos esetet engedtek intenzív kezelésre. Az ország 658 új esetet és 25 

új halálesetet regisztrált. 

 Az egészségügyi helyzet 2020. július 11-én délelőtt ér véget, kivéve 

Guyanában és Mayotte-ban, ahol a vírus továbbra is aktívan terjed. A 

Covid-19 járvány kezelésére 2020. március 24-én lépett hatályba. Négy 

hónapig helyébe egy átmeneti rendszer lép, amelyet a 2020. július 10-

én a Hivatalos Lapban közzétett, az egészségügyi vészhelyzetből kilépést 

szabályozó törvény határoz meg. 

 Legfeljebb 5000 ember gyűlése ismét engedélyezett. A sport rajongói 

stadionokat és versenypályákat látogathatnak meg. A diszkók 

szeptemberig nem nyithatnak újra. A közúton történő gyűlést 10 főre 

korlátozás (temetési szertartások vagy szállítás kivételével) megszűnik. A 

kormány azt is pontosítja, hogy a folyami körutazások ismét 

lehetségesek. Az egészségi állapotot kiváltó rendkívüli helyzet eltörli az 

5000 eurót meghaladó társadalombiztosítási járulék alóli mentességet 

vagy adómentességet. A hidroalkoholos gélek és oldatok, valamint az 

egyszer használatos maszkok árkorlátját végül meghosszabbítják 2021. 
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január 10-ig, 

 

Források: 

https://paris.mae.ro/ 

https://www.mae.ro/node/3698 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-
du-9-juillet-2020 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-[]-[425080454110]-S-[covid] 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14175 

https://www.euronews.com/tag/france  

https://www.sudouest.fr/2020/07/10/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-en-france-qu-est-ce-qui-va-
changer-ou-pas-a-partir-du-11-juillet-7646481-10861.php 
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