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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

276,202 14,405 
240,087 

     
 

2,175,217 
    

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 

- Iránban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://teheran.mae.ro/ 

o Telefon: +98 21 77647570; +98 21 77534658; +98 21 77539041 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a  Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
http://teheran.mae.ro/
https://www.borbolycsaba.ro/


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

 

 
 

 

Covid-jelentés IRÁNBAN  

 

Dátum JELENTÉS 

2020.07.
21. 

 A fertőtlenítőszerek száma megnőtt Mashad városában. Egy mashadi 
gyár az elmúlt 5 hónapban profilt váltott, ugyanis eddig élelmiszert 
forgalmazott mára már 80%-os alkohol alapu termékek gyártására tért 
át ami a WHO új formulája szerint készít. A mertopoliszban több mint 
45 gyár állít elő fertőtlenítőszereket, betartva az egészségügyi 
szabályokat. A kitörés óta Mashad városa piros jelzés alatt áll amit 
következő szorítások fognak követni 
 

 Jomhouri-e Eslami bejelentette hogy 12 ezer egészségügyi dolgozó lett 
bevonva a koronavírus elleni küzdelembe 
 
 

 Élelmezési és Orvosi Igazgatás szóvivője nyilatkozta, hogy a koronavírus 

kitörése óta több mint 7 egyészségügyi protokolt állítottak össze hogy 
megfékezzék a vírust. 

https://iranpress.com/iran-i149850-
iran's_mashad_furthers_disinfectant_production_to_fight_corona 
 
https://iranpress.com/iran-i149855-
iran_newspapers_12_thousand_medical_staff_involving_fight_against_cor
onavirus 
 
https://iranpress.com/iran-i149858-
iran_compiled_over_seven_covid_19_treatment_protocols_health_official  

2020.07.
20. 

 Számos kutatócsoport dolgozik a koronavírus vakcinán akik 
igéretes eredményekkel  áltak elő. Az Egészségügyi Miniszter Saeed 
Namaki a pénteki sajtótájékoztatón a következőket nyilatkozta, mi szerint 
néhány kutatócsoport előrelépést mutatott a vakcina kifejlesztésében. 
Namaki nyilatkozta, hogy az Irán csoport által fejlesztett vakcina állatokon 
való tesztelése jó eredményeket mutatott és hamarosan embereken is 
tesztelni fogják. Jelenleg az ország kutatócsoportja teszteli a különböző 
vakcinákat és gyógyszereket amelyek hatékonyak lehetnek a 
koronavírussal fertőzöttek kezelésében. Természetesen az eredmények 
más országokkal is megosztják 
 

 Rouhani Elnök a szombati találkozón nyilatkozta, hogy az Egészségügyi 
Miniszter és cégek amelyek a vakcina fejlesztésével foglalkoznak 5 
hatékonynak vélt gyógyszert használnak. Hassan Rouhani elnök szerint a 
koronavírus elleni gyógyszer az elkövetkezendő hetekben lesz bemutatva.  
Ugyanakkor reméli, hogy a területen való erőfeszítéseik jó 
eredményekhez vezetnek majd.  

https://iranpress.com/iran-i149747-

https://iranpress.com/iran-i149850-iran's_mashad_furthers_disinfectant_production_to_fight_corona
https://iranpress.com/iran-i149850-iran's_mashad_furthers_disinfectant_production_to_fight_corona
https://iranpress.com/iran-i149855-iran_newspapers_12_thousand_medical_staff_involving_fight_against_coronavirus
https://iranpress.com/iran-i149855-iran_newspapers_12_thousand_medical_staff_involving_fight_against_coronavirus
https://iranpress.com/iran-i149855-iran_newspapers_12_thousand_medical_staff_involving_fight_against_coronavirus
https://iranpress.com/iran-i149858-iran_compiled_over_seven_covid_19_treatment_protocols_health_official
https://iranpress.com/iran-i149858-iran_compiled_over_seven_covid_19_treatment_protocols_health_official
https://iranpress.com/iran-i149747-iran's_steps_in_producing_covid_19_vaccine
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iran's_steps_in_producing_covid_19_vaccine 
https://iranpress.com/iran-i149756-
first_iranian_corona_medicine_to_present_soon_president_says  

 

2020.07.
17. 

 Saeed Rasouli, az iráni vasútak ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az 

utasok és a személyzet védelme, valamint a társadalmi távolságtartás 

betartása érdekében  minden utazókocsi kapacitásának csak a fele kerül 

értékesítésre, és ezt a folyamatot figyelemmel kísérik. 

 A teherfuvarozás kapcsán Rasouli elmondta, hogy a fertőtlenítés a 

vonatok iráni határain (Razi és Astara)  létrehozott alagutak segítségével 

történik.  

 Hozzátette: minde határátkelő nyitva van ( Sarakhs, Mirjeveh, Inchebrun) 

és a vonatokon betartják az egészségügyi előírásokat.    

https://iranpress.com 

2020.07.
16 

Alireza Raeisi iráni egészségügyi miniszter-helyettes sajtótájékoztaton 

nyilatkozta:  

Ha komolyan vesszük a maszk használatát, akkor az elkövetkező  hetekben 

biztosan csökken a kórházba való beutalások száma. A társadalmi távolságtartás, 

a kézmosás és az összejövetelek elkerülése szintén hatékony. Bebizonyosodott, 

hogy az összejöveteleken való részvétel, különösen a beltérieken, növeli a 

koronavírussal való megfertőzöttség lehetőségét. 

Mindenkinek viselnie kell a maszkot saját és mások egészségének megvédése 

érdekében.  

A koronavírussal való fertőzések száma Ramadan idején tartott házasságkötési és 

gyászolási ceremóniák megtartásának következtében. Az utazások is fontos 

szerepet játszanak a betegség terjedésében valamint a családi és a csoportos 

összejövetelek is. 

Egy másik fontos szempont az egészségügyi előírások betartásának megfigyelése.  

Ez nem csak az Egészségügyi Minisztérium feladata, és minden szervnek és 

intézménynek együtt kell működnie ebben a tekintetben. Ez a betegség a 

szeretteink halálát okozhatja az országban. Kérésünk az, hogy a fertőzött 

személyek, akik tisztában vannak a fertőzöttségükkel, maradjanak otthon, 

vonuljanak önkéntes karaténba és kerüljék a nyilvánosságot. Az egyik 

problémánk az, hogy a fertőzött emberek összejövetelekre járnak, és ezáltal más 

embereket is megfertőznek. 

Raeisi megjegyezte, hogy a maszk viselése sokkal fontosabb, mint az, hogy 

https://iranpress.com/iran-i149747-iran's_steps_in_producing_covid_19_vaccine
https://iranpress.com/iran-i149756-first_iranian_corona_medicine_to_present_soon_president_says
https://iranpress.com/iran-i149756-first_iranian_corona_medicine_to_present_soon_president_says
https://iranpress.com/
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milyen típusú maszkot viselünk.  

A vírus gyógymódjára tekintve elmondta, hogy még nincs egy bizonyos gyógyszer 

a Covid 19 kezelésére. Néha azt mondják, hogy az Európai Unió vagy az Egyesült 

Államok Élelmezési és Gyógyszerügynöksége elismert egy gyógyszert, de ez nem 

szerepel a COVID-19 terápiában. 

Kiemelte a COVID-19 egyetlen gyógyszere a megfelelő és tudományos ellátás, 

nem pedig az orvostudomány. A tiszségtviselő megjegyezte: Egy másik szempont 

a megelőzés. Mint minden más terápia és gyógyszerrel nem kezelhető vírus 

esetén, a koronavírus esetén is a megelőzés kulcsfontosságú.  

https://iranpress.com 

2020.07.
15 

Az Egészségügyi Minisztérium szóvivőjének tegnap délutáni nyilatkozata szerint 

a július 13-július 14 időszakban:  

 2,521 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak  

 a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 262,173 főt  

 az elmúlt 24 órában 179 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét  

 országszerte 13, 211 fő vesztette életét a koronavírus-járvány miatt 

 2,023,079 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 1, 820 koronavírussal fertőzőtt beteget utaltak kórházba 

 3,389 főt intenzív osztályon kezelnek  

https://iranpress.com  

2020.07.
14. 

 Az Egészségügyi Minisztérium szóvivőjének tegnapi nyilatkozata szerint:  

 Khuzesztán, Hormozgan, Bushehr, Kermanshah, Kurdisztán, Ilam, Nyugat 

és Kelet-Azerbajdzsán, valamint Khorasan Razavi tartományok kritikus 

helyzetben vannak a vörös zónás státuszuk következtében 

 Készenléti állapot van Teherán, Iszfahán, Mazandarán, Golesztán, Alborz, 

Kerman, Yazd, Szisztán és Baluchestan, Hamedan és Ardabil 

tartományokban.  

https://iranpress.com/ 
 

2020.07.
11-13. 

 Irán elnöke Hassan Rouhani, a Koronavírus elleni küzdelem országos 

munkacsoportjának találkozóján úgy nyilatkozott, hogy ha az emberek 

https://iranpress.com/
https://iranpress.com/
https://iranpress.com/
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úgy gondolják hogy a vírus nem veszélyes, akkor komoly problémákkal 

kell hogy szembenézzünk. Rouhani elnök szerint: „Több mint öt hónapja 

harcolunk a koronavírussal, és a következő öt hónapban is harcolnunk 

kell. Be kell hogy tartsuk az egészségügyi protokollt. Mindenki az előírtak 

szerint kell hogy viselkedjen. Követnie kell mindenkinek az egészségügyi 

protokollt és a higéniai előírásokat.” Rouhani szerint a gazdaság 

hosszútávú leállítása lehetetlen és egyetlen kormány sem tudja ezeket a 

folyamatokat leállítani. Ugyanakkor megerősítette, hogy az 

összejövetelek elfogadhatatlanok a mostani helyzetre tekintve és most 

nincs helye fesztiválok szervezésének.  

 Kereskedelem céljával, szombaton megnyíilt a Mandali (Soomar) 

határátkelő Irak és Irán között. 

 Az IranAir betervezett járatai Európa irányába: London, Manchester, 

Párizs és Amszterdam. Németországgal még folynak az egyeztetések.  

https://iranpress.com/ 

  

2020.07.
10. 

 Irán elnöke szerint a koronavírus első hullámának leküzdésében 

kulcszerepe volt annak, hogy az emberek betartották  a közegészségügyi 

protokollt/intézkedéseket. 

 Az Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint az elmúlt 24 órában:  

 2,262 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak  

 a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 215,015 

főt amelyből  191,478 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 142 koronavírussal fertőzött beteg vesztette 

életét 

 A mai napig országszerte 12,447fő vesztette életét a koronavírus-

járvány miatt 

 1,922,501 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 1,455 koronavírussal fertőzőtt beteget utaltak kórházba  

 3,319 főt intenzív osztályon kezelnek 

https://iranpress.com/ 
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2020.07.
09 

 Az Egészségügyi Minisztérium szóvívője szerint: 

 Khuzesztán, Hormozgan, Bushehr, Kermanshah, Kurdisztán, Ilam, 

Nyugat és Kelet-Azerbajdzsán, valamint Khorasan Razavi 

tartományok vörös zónák. 

 Teherán, Isfahan, Mazandaran, Golestan, Alborz, Kerman, Yazd, 

Szisztán és Baluchestan, Hamedan és Ardabil tartományokban 

készenléti állapot van (sárga zónák).   

 A koronavírus elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti munkacsoport 
felszólította az embereket, hogy tartózkodjanak a szükségtelen 
utazásoktól, különösen Khorasan Razavi és Mazandaran tartományokba.  

 

 A tegnapi koronavírussal kapcsolatos találkozón, az Egészségügyi 
Miniszter Saeed Namaki az Amerikai Egyesült Államok által kiszabott 
szankciókat a legnagyobb akadálynak nevezte a koronavírussal szembeni 
harcban. Ugyanakkor bírálta az állampolgárokat is akik nem követik az 
egészségügyi protokollt.  

 

https://iranpress.com/ 

2020.07.
08 

 Mahmoud Nili, a teheráni egyetem kancellárja szerint az elmúlt pár évben 

jelentősen megnőtt a professzor- és diákcsere Irán és Oroszország között 

és ez a közös kooperáció megoldás megoldás lehet a regionális és globális 

kihívásokra, beleértve a koronavírust is. Reményét fejezte ki, hogy az iráni 

és az orosz egyetemek közötti együttműködés megoldást fog találni a két 

ország és a világ kihívásaira, ideértve a koronavírust is. 

 Az IFDA (Iran’s Food and Drug Administration) elnöke Mohammad Reza 
Shanehsaz úgy nyilatkozott, hogy az egészségügyi protokoll betartása a 
leghatékonyabb védekezés a koronavírussal szemben: viseljünk maszkot, 
tartsuk be az előírt távolságot, fertőtlenítsünk és gyakran mossunk kezet.  

 

 120 ágyas kórházat építenek Irán déli részén, Khuzesztán tartományban 
elhelyezkedő Bavi városában.  

 

 Az Egészségügyi Minisztérium szóvívője szerint: Khuzesztán, Kurdisztán, 
Kermanshah, Hormozgan, Bushehr, Khorasan Razavi, Kelet és Nyugat-
Azerbajdzsán és Ilam tartományok még mindig vörös zónák; Teherán, Fars, 
Mazandaran, Hamedan, Zanjan, Szisztán, Baluchestan és Alborz 
tartományokban készenléti állapot van. 

 

https://iranpress.com/
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2020.07.
07 

 Az elmúlt 24 órában 200 ember veszítette életét, így a halottak száma elérte a 
11,931-et. 
 
https://iranpress.com/ 
 

2020.07.
04-06. 

 Abdolmajid Cheraghali, a Baqiyatallah Orvostudományi Egyetem 
professzora szerint Irán kész megosztani a COVID-19 tapasztalatait az 
iszlám országokkal annak érdekében, hogy az embereknek a lehető 
legjobb kezelést nyújtsák. Cheraghali professzor rámutatott, hogy az 
iszlám országok egészségügyi rendszereinek legfontosabb feladata, hogy 
segítsék egymást a koronavírus által okozott veszteségek minimalizálása 
érdekében. Hozzátette, hogy a legjobb megoldás az, ha az országok a 
Covid 19-el kapcsolatos különböző kezelési tapasztalataikat megosztják 
egymással, mivel jelenleg nincs pontos és meghatározott kezelési 
módszer vagy oltás. “Úgy gondolom, hogy az Iszlám Konferencia 
Szervezete és a Mustafa Tudományos és Technológiai Alapítvány  
segítheti a terápiás és megelőzési tapasztalatok cseréjét az iszlám 
országok között.” A plazmaterápia a COVID-19-fertőzött betegek 
kezelésének egyik módszere, és Irán úttörő ezen a területen. Az iráni 
plazmaterápia sikeres és figyelemre méltó eredményeket ért el. 

 

 Irán elnöke a koronavírus elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti 
munkacsoport speciális bizottságainak vezetői ülésén felszólította az iráni 
médiát: “Mostantól kezdve a vírus visszaszorítására vonatkozó 
figyelmeztetések és ajánlások mellett hatékony és meggyőző 
tevékenységeket kell végezni az életmód megváltoztatására, és a 
Reklámbizottság köteles a médián keresztül hatékony intézkedéseket 
hozni, ideértve a ehhez szükséges képzést is.”  
 

 Irán elnöke szerint vasárnaptól a nyilvános helyeken kötelezővé kell tenni 

a maszkviselést és ha valaki maszk nélkül szeretne állami szolgáltatásokat 

igénybe venni, fel kell kérni  a maszk használatára.  

 Az Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint: Khuzestan, Kelet- és 

Nyugat-Azerbajdzsán, Kurdisztán, Kermanshah, Hormozgan, Bushehr, 

Khorasan Razavi és Ilam tartományok kritikus helyzetben vannak (vörös 

státus). Teherán, Fars, Isfahan, Mazandaran, Hamadan, Zanjan, Szisztán 

és Baluchestan, Alborz és Lorestan tartományokban készenlétiállapot 

van. 

https://iranpress.com/  

https://iranpress.com/
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2020.07.
03 

A tegnapi,  a plazmaterápia kapcsán szervezett találkozó keretében:  

 A Baqiyatallah Kórház elnöke, Hassan Abolqasemi Iránt a világ 

legbiztonságosabb plazmaforrásaként nevezte. Hozzátette továbbá, hogy 

a COVID-19-es betegek kezelésekor szükség van plazmabank 

létrehozására,  a betegek kezélésére viszont a fertőzött egyenéktől 

származó plazmára van szükség nem az egészséges emberek által 

biztosított plazmára.  Irán plazmakezelést alkalmaz a Covid-19 fertőzöttek 

kezelésére. Kiemelte a plazmaterápia főbb jellemzőit, és kijelentette, 

hogy a plazmaterápia  biztonságos és nulla kockázatot jelent a betegek 

számára, könnyen hozzáférhető, és ami még fontosabb: a betegeket nem 

kell az intenzív osztályon kezelni és lélegeztető gépre sincs szükség 

mellette 

 Az Iráni Vérátömlesztési Szervezet (Iran's Blood Transfusion Organization)  

vezetője Peyman Eshqi, Iránt a plazmaterápia tudományos előfutárának 

nevezte.  

https://iranpress.com/en 

2020.07.
02. 

 A Mustafa Tudományos és Technológiai Alapítvány ma találkozót tart 

Teheránban a COVID-19 plazmaterápián keresztüli kezelésének folyamatáról.   

https://iranpress.com/en 

2020.07.
01. 

Az Egészségügyi Minisztérium szóvívője szerint: 

 2,549 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak  

 a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 230,000 főt 

amelyből  191,478 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 141  koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 10,958 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 1,693,242 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 Khuzestan, Kurdisztán, Hormozgan, Bushehr és Kermanshah, Kelet- és 

Nyugat-Azerbajdzsán, valamint Khorasan Razavi tartományok vörös 

zónák. 

 Zanjan, Esfahan, Kerman, Észak-Khorasan Razavi, Kohgiluyeh és Boyer-

Ahmad tartományokban vészhelyzet van. 

https://iranpress.com/en
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https://iranpress.com/en 

2020.06.
26-30. 

 Hossein Vatanpour, az iráni Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi 

Technológiai Fejlesztési Irodájának főigazgatója elmondta, hogy számos iráni 

vállalat dolgozik a koronavírus-oltás előkészítésén.  

 Khuzestan, Kurdisztán, Nyugat- és Kelet-Azerbajdzsán, Kermanshah, Hormozgan, 

Bushehr és Khorasan Razavi tartományokban van a legtöbb koronavírusos eset. 

Vörös zónának számítanak ezek a tartományok.  

 Ilam, Lorestan és Golestan tartományai a sárga zónák.  

https://iranpress.com/en 

2020.06.
25. 

 Irán jelenleg olyan termékeket exportál az európai országokba, Délkelet-Ázsiába 

és a szomszédos országokba mint az N95 maszkok, tesztkészletek, védőruházat, 

köpenyek , védőpajzsok, monitorok, ventilátorok és fertőtlenítőszerek.  

 https://iranpress.com/en 

2020.06.
24. 

 Eshaq Jahangiri, Irán első alelnöke szerint: a koronavírus-járvány idején az 
ország technológiai és gyártási ágazatának négy hónap alatt sikerült 
elérnie azt a pontot, hogy a Khorasan Razavi-ban ma a ventilátorok 
gyártási kapacitása olyan mértékben megnőtt, hogy a termelés 50% -át 
exportálják és a fejlett országok részéről érkezik a kereslet ezekre a 
termékekre. 

https://iranpress.com/en 

2020.06.
23. 

 Irán megnyitotta határát Türkmenisztán, Törökország és Pakisztán felé az 
árúszállítás és a kereskedelem érdekében 

 Újra megnyitották a Sarakhs vasútat Türkmenisztánnal, Irán északkeleti 
határán. 

 

 https://iranpress.com/en 

2020.06.
20-22. 

 Sima Sadat Lari, az Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint:  
 

 2,573 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak amelyből 

1319 főt kórházban kezelnek  

  a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 207,525 főt 

amelyből  166,427 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 119  koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 9,742 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

https://iranpress.com/en
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 2,842 beteget intenzív osztályon kezelnek  

 2,898 beteg kritikus állapotban van 

 1,449,420 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 Khuzestan, Hormozgan, Kermanshah és Kelet-Azerbajdzsán tartományok 

vészhelyzetben vannak. 

 https://iranpress.com/en 
 

2020.06.
17-19. 

 Hassan Rouhani elnök szerint: A bevezetett intézkedésekkel nagy sikereket 
értünk el a betegség elleni védekezésben a tartományok fővárosaiban, és 
egyre inkább sikerül a vírus más tartományokban történő megfékezése is. 
A maszkviselést és a társadalmi távolságtartást fontosnak tartja a vírus 
terjedésének  megelőzésében. 

 

http://beta.iranpress.com/ 

2020.06.
13-16. 

 Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések 

2020.06.
12 

 Hassan Rouhani elnök szerint az embereknek figyelniük kell arra, hogy ez 
a járvány hosszú és nem tudni mikor ér véget.  Hosszú idő telhet el amíg 
jóváhagyott ellenszere lesz.  

http://beta.iranpress.com/  

2020.06.
10-11. 

 Teherán és Barcelona videókonferencia keretében folytattak  
tapasztalatcserét a koronavírus kapcsán, amelyet Teherán IKT 
Szervezetének vezérigazgatója és Barcelona Város Tanácsa - Technológiai 
Innovációs és Elektronikus Menedzsment Bizottságának tagja vezetett. 

https://iranpress.com  

2020.06.
06-09 

 Ehsan Mostafavi, az iráni járványügyi nemzeti bizottság vezető tagja 
szerint a világ sok országához képest a COVID-19-hez köthető halálozási 
szám Iránban jóval alacsonyabb  amely a lakosság átlagéletkorával (31 év) 
hozható összefüggésbe. 

 Az Egészségügyi Minisztérium átvihető betegségekkel foglalkozó 
osztályának vezetője szerint az embereknek a koronavírussal szembeni 
érzékenysége 30–40% -ra csökkent, miközben ez a szám 90% volt.  

 

 https://iranpress.com  

2020.06.
03-05. 

 Június 4. egészségügyi adatok: Kianoush Jahanpour az Egészségügyi 
Minisztérium Közkapcsolatok és Információs Központjának vezetője: 

  

 3,574 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak, így a 

https://iranpress.com/en
http://beta.iranpress.com/
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koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 164,270 főt 

amelyből  127,485 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 59 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 8,071 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2,569 beteg kritikus állapotban van 

 1,019,362Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 https://iranpress.com/en 
 

2020. 
06.02 

 Irán elnöke felszólította az embereket, hogy továbbra is tartsák be az 

egészségügyi protokollokat a betegség újbóli kitörésének megelőzése 
érdekében. 

http://beta.iranpress.com  

2020.05.
29 

 Irán újból megnyitotta a fő síita szentélyeket az Iszlám Köztársaságban. 

   
https://www.rudaw.net  

2020.05.
28 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 

Információs Központjának vezetője:  

   

 A tegnapról mára 2080 új koronavírussal megfertőzőtt beteget 

diagnosztizáltak, így a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte 

elérte a 143,849 főt amelyből  112,988 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 63 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 7,627 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2,543 beteg kritikus állapotban van 

 876,492 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 https://iranpress.com/en 
 

2020.05.
27 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 
Információs Központjának vezetője:  

   

 A tegnapról mára 2080 új koronavírussal megfertőzőtt beteget 

diagnosztizáltak, így a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte 

https://iranpress.com/en
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elérte a 141,591 főt amelyből  111,176 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 56 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 7,564 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2,551 beteg kritikus állapotban van 

 865,546 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 

https://iranpress.com/en 

2020.05.
26 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 
Információs Központjának vezetője:  

   

 A tegnapról mára 1,787 új koronavírussal megfertőzőtt beteget 

diagnosztizáltak, így a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte 

elérte a 139,511 főt amelyből  109,437fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 57 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 7,508 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2,567 beteg kritikus állapotban van 

 837,090 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

 https://iranpress.com/en 

2020.05.
25 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 

Információs Központjának vezetője:  

   

 A tegnapról mára 2,023 új koronavírussal megfertőzőtt beteget 

diagnosztizáltak, így a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte 

elérte a 137,724 főt amelyből  107,713 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 34 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 7,451 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2,585 beteg kritikus állapotban van 

 818,917Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

https://iranpress.com/en
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2020.05.
22 

 Hassan Rouhani iráni elnök szerint, a COVID-19 betegség kezelési 
időtartamának lerövidítése a vírus megfékezésének/kordában tartásának 
a jeleként tekinthető a közeljövőre nézve.  

 

https://iranpress.com/en  

2020.05.
21 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 
Információs Központjának vezetője:   

 

 Az elmúlt 24 órában 66 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 Irán egyes városai főként Khuzestan, délnyugat Irán, még küzdenek a 

vírussal a többi városban szerencsére megfékezték/ kordában tartsák a 

vírust. 

 Eid al-Fitr ideje alatt, ami a Ramadam végét jelenti, az imádkozásokat a 

vallási központokban fogják tartani és nem szabadtéri imádkozó helyeken 

 

https://iranpress.com/en  

https://edition.cnn.com  

  

2020.05.
20 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 
Információs Központjának vezetője:   

 A tegnapról mára 2.346 új koronavírussal megfertőzőtt beteget 

diagnosztizáltak, így a koronavírussal fertőzöttek száma országszerte 

elérte a 126.949 főt amelyből  98.808 fő meggyógyult 

 Az elmúlt 24 órában 64 koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét 

 A mai napig országszerte 7.183 fő vesztette életét a koronavírus-járvány 

miatt 

 2.673 beteg kritikus állapotban van 

 731.213 Covid 19 tesztet végeztek el idáig  

https://iranpress.com/en/iran-i147469-

https://iranpress.com/en
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covid_19_recovered_number_reached_to_98_808_health_min._spox  

2020.05.
19 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 

Információs Központjának vezetője bejelentette:   
 

 2.111 új koronavírussal megfertőzőtt beteget diagnosztizáltak, így a 

koronavírussal fertőzöttek száma országszerte elérte a 124.603 főt  

amelyből  97.173 fő meggyógyult 

 A mai napig országszerte 7.119 fő vesztette életét a koronavírus járvány 

miatt 

 2.698 beteg kritikus állapotban van 

 716.176 Covid 19 tesztet végeztek el idáig 

 Az elmúlt 24 órában nem volt koronavírussal való megfertőződés a 10 

tartományban 

 Khuzestan továbbra is vörös zóna, de más provinciák viszonylag stabilak.   

2020.05.
16-18. 

 Ali Rabiee a kormány szóvivője szerint az ország túl van a koronavírus 
irányításának és ellenőrzésének fázisán, a doktorok és az egészségügyi 
személyzet most a koronavírus kordában tartásán dolgozik. Szerencsére a 
fehér zónáik száma 280-ra növekedett, Kína és Svájc után a legnagyobb 
javulást érték el. 

 Egy fontos kutatási vizsgálat során az iráni őssejt-kutatóknak sikerült 6 

napra csökkenteni a COVID-19 betegség kezelésének időtartamát. 

 Az Egészségügyi Minisztérium rendelete és az egészségügyi protokollok 

betartása mellett a diákok önkéntesen járhatnak az iskolákba, hogy 

megoldják a nehéz témákkal kapcsolatos problémákat. 

2020.05.
15 

 Mohammad Javad Zarif iráni külügyminiszter: Irán koronavírus- 

tesztkészleteket exportált Németországba és Törökországba 

 Az iráni Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint Irán  humanitárius 
segítségnyújtásként ventillátorokat és koronavírus-tesztkészleteket is 
küldött Libanonnak  

 Egyeztetések folynak a Ramadam megtartására vonatkozó szabályokról 
 

https://iranpress.com/ 

2020.05.
14 

 Az Út- és Városfejlesztési Miniszter reményét fejezte ki, hogy az üzleti 
tranzakciókat és a szállításokat 15 napon belül folytatják.  

https://iranpress.com/en/iran-i147469-covid_19_recovered_number_reached_to_98_808_health_min._spox
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https://iranpress.com/  

2020.05.
13. 

 Kianoush Jahanpour az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és 
Információs Központjának vezetője bejelentette:  

 az elmúlt 24 órában 50 fertőzött beteg vesztette életét 

 az országban eddig 112,725 ember fertőződött meg a koronavírussal, és 
összesen 89,428 fertőzött ember gyógyult meg. 

 május 13-ig 6.783 fertőzött vesztette életét az országban 

 2,735 beteg kritikus állapotban van 

 eddig 629,534 COVID-19 tesztet végeztek el az országban  

https://iranpress.com   

2020.05.
12 

 az Egészségügyi Minisztérium Közkapcsolatok és Információs 

Központjának vezetõje bejelentette, hogy az országban eddig 110 767 

ember fertőződött meg a koronavírussal, és összesen 88 357 összes 

fertőzött ember gyógyult meg. 

 Alireza Biglari, az Iráni Pasteur Intézet vezetője elmondta, hogy noha a 

világban nincs elegendő információ a koronavírus azonosításáról, 

hatékony lépéseket tettek meg a plazmaterápiában Iránban. 

2020.05.
09-11. 

 két hónap szünet után ismét vannak közös pénteki imák 180 mecsetben, 

de csakis olyan területeken, ahol csekély a koronavírus-fertőzés 

veszélye. A fővárosban, Teheránban és más nagyvárosokban továbbra is 

tiltott a tömeges közös imádkozás. A 180 mecsetben sem szabad 

megkötések nélkül imádkozni: tartani kell az egymástól való másfél méter 

távolságot, maszkot kell viselniük, saját imaszőnyeget kell vinniük.  

https://index.hu  

2020.05.
08 

 Az iráni Egészségügyi Minisztérium szóvivője szerint a tegnapról mára 

1556 új Covid-19 beteget diagnosztizáltak az országban, és az elmúlt 24 

órában 55 Covid-19 beteg vesztette életét. 

 Mohamad-Reza Shanesaz az Élelmezési és Orvosi Igazgatóság (FDA) 

vezetője szerint Irán nemcsak kielégítette a saját igényeit, hanem más 

országokba is exportálja az orvosi felszereléseket. Az Ipari Bányászati és 

Kereskedelmi Minisztérium együttműködésével Irán növelte a 

https://iranpress.com/
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gyógyászati termékek gyártását, amely kétségtelenül sokkal jobb és 

minőségibb az importált termékekhez képest, és Irán Atomenergia 

Szervezete (AEOI) által is jóváhagyott  

https://iranpress.com/en  

2020.05.
07 

 A koronavírus-járvány eddig Iránt sújtotta a leginkább a Közel-Keleten. 

Több mint 6300-an vesztették életüket Covid-19 miatt. 

 A koronavírus elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti munkacsoport 

vezetőinek mai ülésén az iráni elnök hangsúlyozta, hogy az Egészségügyi 

és Orvostudományi Minisztérium szűrési tervének folytatása 

elengedhetetlen, és a diagnosztikai tesztek fejlesztésével együtt nagy 

szerepet játszhat a közegészség fenntartásában.  

https://iranpress.com/en  

https://hu.euronews.com  

2020.05.
06 

 Az iráni egészségügyminiszter-helyettes szerint az országnak megvannak 

a  saját szükségletei a COVID-19 elleni orvosi ellátáshoz, és a többletet 

exportálja a többi országba. 

 Irán a Covid 19 vírusra vonatkozó útmutatókat dolgozott ki amelyeket a 

világ más országaiban is alkalmazni tudnak.   

https://iranpress.com/en/iran-i146865-

iran_exporting_corona_related_medical_items_deputy_health_minister  

2020.05.
05 

 Csökkenő elhalálozás: az elmúlt 24 órában 63 halálesetet regisztráltak a 

koronavírus miatt a tegnapi 74 halálesethez képest, ami 11-el kevesebb a 

napi halálesetek tekintetében. 

2020.04.
30-
2020.05.
04 

 Teheránban a Ramadan idején, autósmozi formájában, az emberek az  

autójukban ülve vesznek résznek a vallásos szertartásokon.   

(https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/01052020)  

2020.04.
29 

 Továbbra is érvényben vannak a korábban hozott intézkedések 

2020.04.
28 

 Iránban gyógyszernek hiszik a metilalkoholt: több mint hétszázan haltak 

bele abba a tévhitbe, hogy az emberi fogyasztásra nem alkalmas, 

súlyosan mérgező metil-alkohol gyógyítja a koronavírust. Iránban a metil-

alkoholt gyártó cégeket kötelezik, hogy mesterséges színezőanyagokkal 

különböztessék meg a fogyasztásra nem alkalmas szert. 

 Irán a koronavírus-járvány által egyik legerősebben sújtott ország a Közel-

https://iranpress.com/en
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https://iranpress.com/en/iran-i146865-iran_exporting_corona_related_medical_items_deputy_health_minister
https://iranpress.com/en/iran-i146865-iran_exporting_corona_related_medical_items_deputy_health_minister
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/01052020


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

 

 
 

 

Keleten: Eddig több mint 91 ezer fertőzöttet azonosítottak, akik közül 

5806 páciens elhunyt a kórban. 

https://index.hu  

2020.04.
25-27 

 Továbbra is érvényben vannak a korábban hozott intézkedések 

2020.04.
24 

 Május 4-ig hosszabították meg az egyházi épületek/szent helyek 

zárvatartását az egész országban 

2020. 
április 
23. 

 Március 21. óta a legkevesebb napi új megbetegedést regisztrálták 

Iránban; 

 a köztereket továbbra is aktívan fertőtlenítik;  

 az iskolák és egyetemek ugyanakkor továbbra is zárva tartanak. 

2020.ápr
ilis 21-
22. 

 Több mint 100.000 alacsony kockázatú foglyot engedtek ki prevenciós 

intézkedésként az országban pusztitó koronavírus járvány terjedésének 

megelőzésére. 

(https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/190420201)  

2020. 
április 
18-20 

 Az alacsonyabb kockázatú üzletek -ruhaboltok, könyvesboltok- újra 

kinyithattak, míg a nagyobb kozkázatú helyek -edzőtermek, mozik és 

bevásárlóközpontok- zárva maradtak Teheránban 

2020. 

április 
17. 

 A Közel-Kelet járvány szempontjából legsúlyosabban érintett állama Irán. 

Az iráni rezsim azonban még mindig legalább akkora erőfeszítést tesz a 

járvány valódi méreteinek eltussolására, mint a fertőzés megállítására, így 

csak közvetett adatokból, kiszivárgó információkból lehet következtetni 

arra, hogy valójában mennyien fertőződhettek meg. 

2020. 

április 
16. 

 Iránban az elmúlt 24 órában 1606 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, 

a Covid-19 betegségben pedig csütörtökre virradóan 92-en haltak meg - 

jelentette be az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője.   

 Kianus Dzsahánpur közlése szerint Iránban a halálos áldozatok száma 

4869-re, a regisztrált fertőzötteké pedig 77 995-re nőtt. Hozzátette, hogy 

további 3594 ember állapota válságos.Mint a Rudaw kurdisztáni portál 

elemzése figyelmeztet, az iráni adatokat érdemes fenntartásokkal 

kezelni, mert az országban nem feltétlenül tesztelik, még a 

tüdőgyulladásban elhunytakat sem.  

 A járvány miatt az idén először maradnak el az országban az iráni iszlám 
forradalom vezetőjének, Ruholláh Muszavi Khomeini Ajatollahnak a 

https://index.hu/
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/190420201
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halálára évente megrendezett országos megemlékezések.   

https://index.hu/kulfold/2020/04/16/nott_a_fertozottek_szama_iranban_az_ide
n_meg_khomeini_ajatollah_megemlekezese_is_elmarad/  

2020.ápr
ilis 15. 

 Iránban egyre több a fertőzött. 

2020. 
április 
13. 

 Iránban szombattól több úgynevezett alacsony kockázatú üzlet nyithatott 
ki 

 Vasárnap a kormány feloldotta az utazási tilalmat az egyes 
tartományokon belüli városok között 

 A magas kockázatú intézmények a színházak, uszodák, szaunák, 
szépségszalonok, iskolák, bevásárlóközpontok és éttermek még 
mindenhol zárva maradtak.  Emellett a fővárosra nem vonatkozott az 
enyhítés, ott április 18-ig marad a karantén. 

2020.04.
11 

Irán enyhíti a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat:  

 már szombaton elkezdik megnyitni az alacsony kockázatot jelentő 
munkahelyeket, például a kormányhivatalokat is. Az ott dolgozók mintegy 
harmada dolgozhat továbbra is otthonról, főleg a gyermekes nők. A 
fővároson kívüli üzletek is mind kinyithatnak.  

 A teheráni üzletek jövő hét szombaton követhetik őket.  

 Az egészségügyi minisztérium közölte: eddig összesen 4357-en haltak meg 
a koronavírus okozta betegségben. 

 Iránban csak egy hétig volt érvényben szigorú, az egész ország területére 

kiterjedő korlátozás, annak ellenére, hogy a diagnosztizált fertőzöttek és a 
halálesetek száma gyorsan nőtt. 

  

2020.04.
06 

 Az iskolákat további 2 hétig zárva tartják. Az oktatás online folyik, az 
állami televizió is közvetít olyan oktatási programokat amelyekben 
tankönyvekből tanítottak. 

2020.04.
05 

 Az alacsony kockázatú vállalkozások, mint például a nyomdák, ruházati 
üzletek és könyvesboltok, április 11-én folytatják tevékenységüket a 
Teheránon kívüli tartományokban. 

2020.03.
27 

 Iránban sokan a halálos méreggel egyenlő metil-alkoholhoz nyúlnak, a 
járványtól való rettegés miatt: a teheráni kormány felszólította a 
gyártókat, hogy a mérgező metanolhoz külön színezések adjanak, hogy az 
emberek meg tudják különbözteti az etanoltól, amelyet elsősorban 
sebfertőtlenítésre használnak, de az alkoholos italokban is megtalálható.  

  

2020.03.
21 

 Egyre jobban terjed a koronavírus Iránban. A hatóságok ezért arra 
szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon a noruz ( perzsa 
újév) idején. 

2020.03.
17 

 Az ország állami televiziójában elhangzik az eddigi legdrámaibb 
figyelmeztetés a lakosság számára. A televíziós figyelmeztetés nagy 
változás az ázsiai ország tájékoztatáspolitikájában, mivel az iráni vezetők 

https://index.hu/kulfold/2020/04/16/nott_a_fertozottek_szama_iranban_az_iden_meg_khomeini_ajatollah_megemlekezese_is_elmarad/
https://index.hu/kulfold/2020/04/16/nott_a_fertozottek_szama_iranban_az_iden_meg_khomeini_ajatollah_megemlekezese_is_elmarad/
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jó ideig tagadták, hogy a helyzet súlyos lenne.  

2020.03.
15 

 Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint vasárnapra 13 ezerre 

emelkedett a koronavírussal megfertőződöttek száma, nemzetközi 
megfigyelők szerint azonban ennél sokkal több beteg lehet. Teherán 
ugyanis csak a nagyon súlyos eseteket jelenti be, eszköz hiány miatt pedig 
nem tudja hatékonyan felvenni a harcot a járvánnyal szemben. Vidéken 
egyáltalán nem tesztelik az embereket, a kórházakban, patikákban pedig 
végleg elfogytak a szájmaszkok és a fertőtlenítők. Matematikusok is 
megpróbálták megbecsülni a fertőzött irániak számát és szerintük a 
legjobb esetben is félmillió megbetegedést titkol el a perzsa vezetés. 

 A járvány a síiták szent városából, Komból indult. Műholdas felvételeken 

most az látszik, hogy tömegsírokat ásnak a közelében.  

 Miután több vezető politikus is megbetegedett, a kormány bizonytalan 
időre feloszlatta a parlamentet és korlátozta a közös imákat. 

2020.02.
28 

 Iránban tartják nyilván a legtöbb koronavírus-fertőzöttet a Közel-Keleten. 
Összesen 388 beteget és 34 halálesetet jelentettek a hatóságok. A perzsa 
állam világviszonylatban a harmadik legérintettebb ország Kína és Dél-
Korea után. 

 Teherán kénytelen volt feloldani vagy legalább enyhíteni több 

importkorlátozáson is, hogy meglegyen minden, ami a járvány elleni 

védekezéshez és a megelőzéshez szükséges.  

 Az irániak ugyanúgy reagáltak az új koronavírus, a COVID-19 terjedésére, 

mint másutt a világon. Akik tehetik, önként karanténba vonulnak, de az 

emberek többsége éli hétköznapi életét, csak szájmaszkot visel. Az ő 

védelmükben számos hatósági intézkedés született az elmúlt napokban. A 

közterületek folyamatos fertőtlenítésén kívül a metróban például 

leszerelték az összes felső fogantyút, hogy az utasok legalább azokat ne 

fogdossák össze egymás után. 

 A mecseteket továbbra sem zárják be Iránban. 

2020.02.
25 

 Iránban vasárnap bejelentették, újabb három ember halt meg a 

betegségben, melynek immár 8 halálos áldozata van a perzsa országban. 

2020.02.
19 

 Megjelent az első hivatalosan igazolt beteg ( WHO adatai)  
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STATISTICS 

Forrás: https://hu.euronews.com/search?query=Ir%C3%A1n&p=6  
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