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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

311,916 28,422 
    

N/A 
  

6,320,836 
  

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 

- Spanyolországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://madrid.mae.ro/ 

o Telefon: +34 669.362.202; +34 649 656 032 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés – Spanyolország  

 

Dátum JELENTÉS 

2020.07.21.  Spanyolország közel 140 billió eurót kap a koronavírus járványból 
való helyreállításhoz. Spanyolország 11,2%-ot kap ami egyenlő a 
2019-ben mért országos GDP-vel. A segély jelentős része azon 
országokhoz megy amelyek a koronavírus által leginkább súlytottak. 
Pedro Sánchez miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezen 
megállapodás a legjobb Európa és Spanyolország számára. 

 
https://english.elpais.com/politics/2020-07-21/spain-to-get-140-billion-from-
historic-eu-coronavirus-recovery-fund.html 

2020.07.18
-20. 

 

 Katalónia helyi kormányzója arra kérte az embereket, hogy 
maradjanak otthon, ugyanis a térségben a vírus által fertőzöttek száma 
újra növekedni kezdett. Közel 4 millió ember Barszelóna városában 
arra lett kérve, hogy csak akkor hagyják el otthonaikat ha nyomós 
indokuk van rá, ugyanakkor a színházak, mozik és szórakozóhelyek 
zárva lesznek. Az éttermek és bárok kapacitásuk felére lettek 
csökkentve, ugyanakkor meg lett tiltva az idősek látogatása is, és 10 
ember lehet egy csoport maximális létszáma.Katalónia lakói számára 
kötelező a maszk használata kültéren és beltéren egyaránt.Szombaton 
a barszelónai rendörség egy nagyobb partszakaszt lezárt, mivel nagyon 
sokan figyelmen kívül hagyták a szabályokat. 
 

https://www.euronews.com/2020/07/18/four-million-people-in-catalonia-
asked-to-stay-at-home-amid-coronavirus-surge  
 

2020.07.17 Több régióban is kötelezővé teszik a maszkhasználatot:  

 Katalóniában, a Balneár-szigeteken és Extremadurában bevezetett 
intézkedések után La Rioja, Navarra, Andalúzia és Aragón régiók is 
kötelezővé teszik a maszk használatot a közterületeken, bent és kint 
egyaránt, akkor is ha van lehetőség társadalmi távolságtartásra.  

  Asztúria, Cantabria és Murcia is várhatóan bevezeti a kötelező 
maszkhasználatot. 
 

https://www.spainenglish.com/coronavirus-spain/  

 

2020.07.16 További korlátozásokat vezettek be Katalóniában:  

 A katalán kormány új intézkedéseket vezetett be a koronavírus-fertőzések 

számbeli növekedésének elkerülésére.  Az intézkedés Segrià megyén és  

https://english.elpais.com/politics/2020-07-21/spain-to-get-140-billion-from-historic-eu-coronavirus-recovery-fund.html
https://english.elpais.com/politics/2020-07-21/spain-to-get-140-billion-from-historic-eu-coronavirus-recovery-fund.html
https://www.euronews.com/2020/07/18/four-million-people-in-catalonia-asked-to-stay-at-home-amid-coronavirus-surge
https://www.euronews.com/2020/07/18/four-million-people-in-catalonia-asked-to-stay-at-home-amid-coronavirus-surge
https://www.spainenglish.com/coronavirus-spain/
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Lleida városának környékén túl L'Hospitalet de Llobregat települést és 

Barcelona délnyugati részét is érinti.  A katalán kormány azt is javasolta, hogy 

L'Hospitalet de Llobregat három kerületében - Collblanc, La Florida és La 

Torrassa környékeiben – az emberek ne hagyják el otthonaikat. 

https://www.spainenglish.com/  

2020.07.15  A katalán kormány elfogadott egy jogi reformot annak érdekében, 

hogy túllépje a bírósági tilalmat, és továbbra is szigorúbb lezárási 

intézkedéseket vezessen be Lleida-ban és  hét környékbeli településén 

(Segrià megye)  

https://www.spainenglish.com/2020/07/14/coronavirus-spain-14-july/  

2020.07.14.  A katalán kormány  Leida városára és Segría megyében lévő 7 

minicipiumra vonatkozó, szigorúbb lezárási korlátozások bevezetéséről 

szóló rendeletét egy helyi bíróság elutasította.   

https://www.spainenglish.com/2020/07/13/coronavirus-spain-13-

july/  

2020.07.11-
13 

 A múlt héten Katalóniában bevezetett kötelező maszk használat alól 

kivételt képez a parton való és néhány tevékenység során való 

használat. A bárok és éttermek vendégei csak étel és italfogyasztás 

közben vehetik le a maszkot. A szabélysértőket 100 eurós bírsággal 

büntetik.  

 Annak ellenére, hogy múlt csütörtökön Madridban két , a Barajas 

repülőtéren keresztül behozott Covid 19 esetet jelentettek, 

Spanyolország nem kéri a jóváhagyott országokból  érkező utasoktól 

Covid 19 teszt felmutatását az országba való beutazáskor,  és 

karaténkötelezettség nem vár a beutazókra.   

https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-fights-73-covid-19-outbreaks-as-

cases-jump-to-543/1905290    

2020.07.10  Extremadura kormánya  kötelezővé tette a maszk használatát a 

közterületeken; 

 Katalóniaban  a tegnaptól kötelező a maszk használat a 

közterületeken; 

 a Balneár-szigeteken hétfőtől lép érvénybe a  kötelező a 

maszkhasználat.  

https://www.spainenglish.com/
https://www.spainenglish.com/2020/07/14/coronavirus-spain-14-july/
https://www.spainenglish.com/2020/07/13/coronavirus-spain-13-july/
https://www.spainenglish.com/2020/07/13/coronavirus-spain-13-july/
https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-fights-73-covid-19-outbreaks-as-cases-jump-to-543/1905290
https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-fights-73-covid-19-outbreaks-as-cases-jump-to-543/1905290
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https://edition.cnn.com  

2020.07.09  A spanyol egészségügyminiszter, Salvador Illa a tegnap, a Katalán Rádióban 

elmondta, hogy az új koronavírus-járvány fertőzések megjelenése aggasztó. 

“Tudjuk, hogy vannak új kitörések,  Spanyolországhoz hasonlóan minden 

országban ahol sikerült kontroll alá helyezni a járványt vannak új kitörések. 

Naponta monitorizáljuk őket”   

 Spanyolország a tegnap 257 új esetet regisztrált, ezeknek több mint fele 

Katalóniában, Aragonban, Galíciában és Andalúziában jelentkezett. 

https://edition.cnn.com  

2020.07.08  

 A kormány és az érintett stakeholderek aláírták a gazdaság 

újraaktivizálásáról és a foglalkoztatásról szóló egyezményt amely 

megalapozza a gazdasági fellendülés felgyorsítását és a minőségi 

munkahelyek teremtését a COVID-19 által okozott válságot követően. 

Ez a megállapodás azon törekvésből származik, hogy a lehető 

leghamarabb fenntartható növekedést érjenek el.  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/index.aspx  

2020.07.07. 

 Egy nagyszabású spanyol kutatás szerint nagyon távoli lehet még a 
nyájimmunitás az új koronavírus ellen: több mint 60 ezer lakos közül 
csak 5 százaléknál találtak ellenanyagot. 

 

https://index.hu/  

2020.07.04-
06. 

 A hatóságok szombaton újra lezárták a Katalónia északkeleti részén 
található Lleida tartományt az ottani koronavírus fertőzések számának 
megnövekedése miatt. Az intézkedés 200.000 embert érint. Az 
ellenőrzéseket Segría megye határain fogják végezni 24 rendőri 
ellenőrző ponton ahol a ki és beutazást fogják korlátozni. Kivételt 
képeznek a munkába járok vagy az azokhoz való utazás akik speciális 
ellátásra szorulnak. A lakosok az alapvető ügyeik elintézése céljából 
mozoghatnak megyén belül, de a nyilvános csoportos összejövetelek 
létszáma 10 főre korlátozódik. 

https://edition.cnn.com 

https://edition.cnn.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/Paginas/index.aspx
https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
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2020.07.03 

 A koronavírus-járvány kitörése óta, Spanyolországban most 
tapasztalható a munkanélküliség legalacsonyabb növekedése ami a 
gazdaság kezdődő felépülésére mutat. A regisztrált munkanélküliség 
júniusban 5107-rel emelkedett - ez viszonylag 0,1% -kal növekedett az 
előző hónaphoz képest. Májusban 26 573 munkanélküli regisztrált, 
áprilisban pedig 282 891. A regisztrált munkanélküliek száma azonban 
3.862.883. További 2,6 millió spanyol ideiglenesen a kormány által 
finanszírozott szabadságon van és hivatalosan nem szerepel a 
munkanélküliek között. Júniusban 308 985 több munkaszerződést írtak 
alá, mint májusban. Spanyolországban a munkanélküliség általában 
csökken a nyári hónapokban, amikor az idegenforgalmi ágazat 
nagyszámú idénymunkást foglalkoztat. 

https://edition.cnn.com  

2020.07.01-
02. 

 A három hónapos lezárás után július 1-én Spanyolország és Portugália 
megnyitotta a közös szárazföldi határt minden utazó számára  

 a Spanyol Nemzeti Statisztikai Intézet (INE) jelentése szerint a spanyol 
gazdaság 5,2% -kal esett vissza 2020 első negyedévében a Covid-19 
hatása miatt.  

https://edition.cnn.com  

2020.06.26-
30. 

 700 eurós alapjövedelemmel segíti a legszegényebbeket a spanyol 
kormány  

https://hu.euronews.com  

2020.06.25  A koronavírus-járvány idején Spanyolországban mintegy 19 millió 
krónikus beteg maradt ellátatlanul az egészségügy összeomlása miatt.  

https://hu.euronews.com  

2020.06.24  Kinyitották az idősotthonokat, a bentlakók ismét fogadhatnak 
látogatókat, és találkozhatnak családtagjaikkal.  

https://hu.euronews.com/  

2020.06.23.  Alig egy nappal azután, hogy Spanyolországban megszüntették a 
koronavírus-járvány miatt, március közepén elrendelt 
szükségállapotot, megnyitották a határokat, és újraindult a turizmus, a 
hatóságok lezártak három aragóniai körzetet a fertőzöttek számának 
emelkedése miatt. 

 Madrid és Katalónia mellett az északkeleti régió a járványnak 

https://edition.cnn.com/
https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com/
https://hu.euronews.com/
https://hu.euronews.com/
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leginkább kitett spanyol terület. Most egy zöldség-, és 
gyümölcsfarmon alakult ki góc.  

Határok: 

 Június 21-én 00:00-tól az országon belüli (tartományok és megyék 

közötti) mozgás szabaddá vált, valamint megnyíltak a határok az EU-

tagok és a schengeni térség államai előtt. Kivétel ez alól Portugália, a 

közös határt Lisszabon kérésére csak július 1-jével nyitják meg. A 

spanyol kormány – az eddigi hírekkel ellentétben – UK 

állampolgárokkal szemben sem vezetett be rendkívüli 

karanténkötelezettséget.  

 Az EU tagállamaként a külső határokat a spanyol kormány sem nyitotta 

meg harmadik országok előtt, erre július 1-jével kerülhet sor. A 

spanyolországi légi és vízi kikötők háromlépéses „vizsgálatot” 

végeznek el a külföldi állampolgárok belépésekor: 1) 

formanyomtatvány kitöltése; 2) lázmérés; 3) „szemrevételezés”.  

https://hu.euronews.com  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag  

2020.06.20-
22. 

Vasárnaptól feloldották a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
szükségállapotot Spanyolországban, de jó néhány korlátozás továbbra is 
érvényben marad: 

 Szeptemberig zárva tartanak az iskolák, és zárt kapusak maradnak a 
futballmérkőzések is 

 Korlátozzák a múzeumok, koncertek, mozik és kávézók látogatóinak 
számát, és továbbra is kötelező lesz szájmaszkot viselni minden zárt 
térben, a tömegközlekedési eszközökön, a repülőgépeken, és 
boltokban is. A tilalmat megszegők akár 100 eurós bírságot is 
kaphatnak. 

 Vasárnaptól a schengeni övezethez tartozó országokból szabadon 
léphetnek Spanyolországba. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság 
polgárainak sem kell már 14 napra karanténba vonulniuk, ha belépnek 
az országba. 

 július 1-től pedig a világ összes országának állampolgárai előtt 
megnyílnak a spanyol határok.  

https://index.hu   

https://hu.euronews.com   

2020.06.18-
19. 

 A kormány 4,25 milliárd euróval segíti a turizmus fellendítését.  

https://hu.euronews.com/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag
https://index.hu/
https://hu.euronews.com/
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https://edition.cnn.com  

2020.06.17  Spanyolország a tervezettnél korábban, már június 21-én megnyitja 

határait Európa schengeni övezetbe tartozó államainak polgárai 

számára. Az intézkedés nem érinti Portugáliát, amely felé csak július 1-

jén nyílnak meg a határok.  

 Jelenleg az országba utazók számára még kötelező a 14 napos 

karantén a határátlépés után. 

 A Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigetek kísérleti jelleggel már 

június 15-étől fogad német turistákat karantén-kötelezettség nélkül. 

https://index.hu  

2020.06.13-
16. 

 A spanyol iskolák nagy része szeptemberig zárva marad. A madridi 
Colegio Virgen de Europa azon kevés iskolák egyike amelyik kinyitott a 
tanév utolsó hetére.  

 

 A gyerekeket az iskola kapujában ellenőrzik, hogy van-e maszkjuk és 
lázuk. Az órák kezdetén és végén alapos kézmosás, az asztalok és 
székek fertőtlenítése történik. A diákoknak megengedik, hogy levegyék 
a maszkot az osztályteremben feltéve ha két méter távolságra ülnek 
egymástól. Ugyanez vonatkozik a tanárokra is.  

https://edition.cnn.com  

2020.06.12  Június 21 után is kötelező lesz a maszk használata Spanyolországban 

A spanyol kormány intézkedései a turizmus kapcsán:  

 Jövő hétfőtől az Európai Unió más részeiről érkező utazók/turisták,  
meghatározott légi útvonalakon utazhatnak a Baleár-szigetekre, amely 
magába foglalja Mallorca és Ibiza üdülési központokat is. 

 A turisták csak Spanyolország azon részeit látogathatják meg, amelyek 
már a harmadik fázisban vannak  és ahol a koronavírus-fertőzés aránya 
kevesebb, mint  kilenc 100 000 emberre. Az ország ezen részeire 
karanténkötelezettség nélkül utazhatnak be a turisták. 

 Spanyolország más részeiben a külföldről érkezőknek továbbra is két 
hetes karanténkötelezettség van. 

 Az érkezőknek annak az államnak a lakóinak kell lenniük, ahonnan 
távoznak. Más szavakkal, egy brit állampolgár nem utazhatott 
Németországba, majd Spanyolországba. 

 Mind az indulási, mind a rendeltetési repülőtér tagja kell legyen az 
Európai Unió Légbiztonsági Ügynöksége által irányított programnak 
amely meghatározza a repülőtéren történő fertőzés elkerülésének 

https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
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intézkedéseit. 

https://edition.cnn.com 

 

2020.06.10-
11. 

 Július 19-én és 26-án, két jerezi futammal folytatódik, illetve veszi 
kezdetét a gyorsaságimotoros-világbajnokság, a MotoGP idei szezonja 

https://index.hu  

2020.06.06-
09. 

 A spanyol egészségügyi miniszter, Salvador Illa bejelentése szerint a 
maszkviselés kötelező marad az országban a rendkívüli állapot június 
21-i befejeződése után is. 

 Az ország nagyrésze az újraindítás 3. Fázisába került: Galícia, Asztúria, 
Kantabria, Baszkföld, Navarra, La Rioja, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, a Baleár-szigetek és a Kanári-szigetek. 

 Valencia és Ceuta úgy döntöttek, hogy még egy hétig a 2. Fázisban 
maradnak 

A 3. Fázis enyhítései: 

 Bármilyen típusú időkorlátozást megszüntetnek, és engedélyezik a 
maximum 20 fős találkozásokat (kint és otthon is)  

 Kinyitnak a hotelek, vendéglők és diszkók 50%-os kihasználtsággal míg 
a teraszok 75%-os kihasználtsággal. A diszkókban és a bárokban nem 
engedélyezett a tánc 

 Engedélyezik az esküvők szervezését 150 főig a szabadban és 75 főig 
zárt helységben  

 A templomokban 75% os kihasználtsággal, az általános higiéniai 
szabályok betartásával tartozkodhatnak 

 Az üzletek és bevásárlóközpont mérettől függetlenül kinyitanak, 50%-
os kapacitással, a 2m-es távolság betartásával 

 A mozik, színházak és kiállítások kinyithatnak, ha előzetesen 
elkülönített helyeket hoznak létre és maximális kapacitásuk 50% lehet. 

 Kültéri koncertek és előadások a szabadban legtöbb 800 fő 
részvételével szervezhetők betartva a 2 m-es távolságot 

 Kinyitanak a strandok és szabadidő-medencék,  a 2 m távolság 
betartásával 

 Szabadidős tevékenységek szervezése gyerekeknek és a fiataloknak 
legtöbb 200 fő részvételével a szabadban és 80 fő részvételével zárt 
helyiségben 

 A tartományok közötti forgalmat minden autonóm közösség maga 
határozza meg  

https://www.facebook.com/photo?fbid=1376387152558878&set=a.9215941
38038184  

https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
https://www.facebook.com/photo?fbid=1376387152558878&set=a.921594138038184
https://www.facebook.com/photo?fbid=1376387152558878&set=a.921594138038184
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2020.06.03-
05. 

 Spanyolországban június 21-ig hosszabították meg a szükségállapotot. 

 A kormányzati vizsgálat időközi eredményei szerint Spanyolország 
lakosságának csak 5,2% -a rendelkezik koronavírus antitestekkel. Még 
mindig nem egyértelmű, hogy ez immunitást biztosít-e számukra az 
újrafertőzés ellen. Az antitestvizsgálat képet ad arról is, hogy a 
populáció mekkora része fertőzödött eddig.  

 A spanyol Turisztikai Miniszter szerint június 22-től vissza fogják 
állítani a mobilitást az ország területén. 

 A spanyol kormány szóvivője szerint az ország szárazföldi határainak 
újbóli megnyitása jelenleg „vizsgálat alatt áll”.  

https://edition.cnn.com  

2020.06.02  Pedro Sánchez miniszterelnök a parlament elé terjeszti a vesztegzár 
utolsó, kéthetes hosszabbítását.  

https://index.hu  

2020.05.29 Salvador Illa, Egészségügyi minszter szerint hétfőtől újabb lazítások 
bevezetésére lehet számítani: a spanyol lakosság 70%-a az az 32 millió ember 
az ország újraindításának 2. Fázisába lép.  Kb. 30%-a vagyis  15 millió ember az 
1. Fázisba és 45 millió ember a 3. Fázisba: 

 Kasztília, Valencia, Katalónia, Murcia, Andalúzia, Kasztília és Leon 
régiók egy része a 2. Fázisba kerül, amely lehetővé teszi: külön 
háztartásból származó személyek találkozását legtöbb 15 főig, néhány 
vendéglőben a benti kiszolgálást, az üzletel, mozik és múzeumok 
nyitását kihasználtsági korlátokkal.   

 Spanyolország kevés népességű és alacsony fertőzési kockázatu négy 
kis szigete, a Baleár-szigetek és a Kanári-szigetek a 3. Fázisba kerül, a 
mozgás és a gyülekezés korlátozásainak további enyhítése révén. 

 Madrid régió amely a fővárost is magába foglalja változatlanul az 1. 
Fázisba marad. 

https://edition.cnn.com  

2020.05.28  Figyelmeztetésben részesült a La Ligában szereplő Sevilla több 
focistája, miután a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő 
korlátozásokat megszegve kerti partin vettek részt. A La Liga bajnokság 
júniusban folytatódhat. 

https://index.hu  

2020.05.27 Oktatás:  

 Spanyolországban visszaszorulóban a járvány, de még mindig 58 ezer 

https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
https://edition.cnn.com/
https://index.hu/
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aktív eset van,a pedagógusok szakszervezete által felkért szakértők 
szerint nem éri meg a kockázatot néhány hét miatt az újranyitás, ezért 
az El País szerint azt javasolták, hogy szeptemberig maradjanak zárva 
az iskolák. A régiók vezetői nem lelkesedtek azért sem, amikor Pedro 
Sánchez miniszterelnök azt vetette fel, hogy március 25-től nyissák 
meg az óvodákat, iskolai előkészítőket a hat éves, vagy fiatalabb 
gyerekeknek, ha a szülők igazolják, hogy a gyerekek felügyelete miatt 
nem tudnak dolgozni. A végzős középiskolások viszont önkéntes 
alapon, legfeljebb 15 fős csoportokban visszamehetnének az iskolába. 
Itt is lehetnek majd régiónként különbségek, Andalúziában például 
már eldőlt, hogy nem lesz bejárás szeptember előtt.  

https://index.hu  

2020.05.26  Júniustól alapjövedelmet biztosít a kormány a létminimum alá 
kényszerült személyeknek. Az első támogatásokat a rászoruló 850 
háztartásnak fizetik júniustól.  

 10 napos nemzeti gyász kezdődik a koronavírus spanyolországi 
áldozatainak emlékére.  

https://www.hirmondo.ro/  

2020.05.23-
25 

 Május 25-től Madrid és Barcelona valamint Castilla y León kilenc 
tartománya az újraindítás 1 fázisába lép. Comunidad Valenciana, 
Málaga, Granada, Ciudad Real, Albacete, Toledo tartományok és 
Girona és Lleida peremvidékei a 1. Fázisba maradnak. A többi terület, 
beleértve Camp de Tarragona és Terres del Ebre átlépnek az 
újraindítás 2. Fázisába. 

 

 Május 25-től Aragón, Asztúria, Baleár-szigetek, Kanári-szigetek, 
Kantabria, Ceuta, Extremadura, Galícia, La Rioja, Melilla, Navarra és a 
Baszkföld az újraindítás 2. Fázisába lépnek. 

 

 

 A különböző tartományok újraindításának fázisai a következő linken 
követhető: https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/mapa-
fases-desescalada.aspx 

 

 július 1-től mehetnek nyaralni a külföldiek az országba. 

 a spanyol labdarúgó-bajnokság június 8-án, zárt kapuk mögött 
folytatódhat, de júliustól, ha a helyzet engedi, nézők is mehetnek a 

https://index.hu/
https://www.hirmondo.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamoncloa.gob.es%2Fcovid-19%2FPaginas%2Fmapa-fases-desescalada.aspx%3Ffbclid%3DIwAR1Khgk-QrQP3ErVZ91Uq7K_hfc258FKgXf-YqjCjr9T_XeE_Z_fVShbuUE&h=AT3A1Cb8kgZGyeWApDO5AjstsY5GiF2b_fcp-BYdXgbuk0x7UOH3NwpcZLYOKIRfbHzHk6Gzh87MvXVYawCRirIR832oaWdMKHR0NwvXGRtjWYaUh2GFCUQUIqvi5tSYUwPz&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3jY4I72VWbFSueQIyzchp-u25UpBtDvFsBohHg6EYFdku05db_8waQRKT9W8G5LsYbP6JdxnPYOcz8PkCBj18oMfAcI3cKpPzt5f4MXZjHPdFlJLno9_vISjQ_IOEHmYvobxYUkGSIOrxa6Q9BaxSbCIIzj5gRdN2u-4lrzMQOS7LGq6_L2kXHVy7Ypqw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lamoncloa.gob.es%2Fcovid-19%2FPaginas%2Fmapa-fases-desescalada.aspx%3Ffbclid%3DIwAR1Khgk-QrQP3ErVZ91Uq7K_hfc258FKgXf-YqjCjr9T_XeE_Z_fVShbuUE&h=AT3A1Cb8kgZGyeWApDO5AjstsY5GiF2b_fcp-BYdXgbuk0x7UOH3NwpcZLYOKIRfbHzHk6Gzh87MvXVYawCRirIR832oaWdMKHR0NwvXGRtjWYaUh2GFCUQUIqvi5tSYUwPz&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3jY4I72VWbFSueQIyzchp-u25UpBtDvFsBohHg6EYFdku05db_8waQRKT9W8G5LsYbP6JdxnPYOcz8PkCBj18oMfAcI3cKpPzt5f4MXZjHPdFlJLno9_vISjQ_IOEHmYvobxYUkGSIOrxa6Q9BaxSbCIIzj5gRdN2u-4lrzMQOS7LGq6_L2kXHVy7Ypqw
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stadionokba.  

https://hu.euronews.com  

2020.05.22  A Kulturális és Sportminisztérium egy útmutató kézikönyvet készített a 
könyvtári személyzet és az olvasók egészségének és biztonságának a 
védelme érdekében. Az útmutató figyelembe veszi az Egészségügyi 
Minisztérium a normalitáshoz való visszatérés kapcsán hozott  
rendeleteit.  

 

 Reyes Maroto ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter részt 
vett az Európai Unió idegenforgalmi minisztereinek ülésén, hogy 
elemezzék a koronavírus járványnak az európai turisztikai ágazatra 
gyakorolt hatásait és a tevékenység újraindítását célzó intézkedéseket. 

 

 

 Az Ipari, Keresedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium a  turizmus 
helyreállításán/fellendítésén dolgozik, Reyes Maroto miniszter szerint: 
az önkormányzatok szerepe alapvető fontosságú az intelligens és 
biztonságos turizmus előmozdításában és garantálásában, és vezető 
szerepet játszanak e kulcsfontosságú ágazat újraindításában mind 
gazdasági, mind társadalmi és területi kohézió szempontjából.  

 

 Az Intelligens Turisztikai Célállomások Hálózatát/Smart Tourist 
Destinations Network /Destino Turístico Inteligente 
(https://www.destinosinteligentes.es/) újabb 16 turisztikai 
desztinációval bővítették: Badajoz, Burgos, Cangas de Onís, Cullera, El 
Campello, Gijón, Guadalajara, Puebla de Sanabria, Puerto del Rosario, 
Rota, Vitoria-Gasteiz és Bollullos de la Mitación helyi tanácsai; Ciudad 
Real és Lugo tartományi tanácsai; valamint Campo de Gibraltar és 
Canal de Navarrés körzetek. 

https://www.lamoncloa.gob.es/   

2020.05.21  Június 7-ig hosszabítják meg a szükségállapotot 

 Az emberek az utcára vonulva tiltakoznak a szükségállapot 
meghosszabítása és a közlekedési korlátozások miatt 

 Három napja a napi elhalálozások száma 100 alatt van.  

 Az Egészségügyi Minisztérium tegnapi rendelete alapján kötelező a 
szájmaszk használata közhelyeken ahol nem lehetséges a 2 m távolság 
betartása. Az előírás minden 6 éven felüli polgárra vonatkozik, kül- és 
belterén egyaránt. Kivételt képeznek azok a személyek akik légzés 

https://hu.euronews.com/
https://www.destinosinteligentes.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/
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problémákkal küzdenek vagy olyan fogyatékosságal élnek ami miatt 
nem tudják viselni a maszkot. Minden típusú maszk használata 
engedélyezett amely takarja a száját és az orrot, habár a egészségügyi 
minisztérium a sebészmaszkok használatát javasolja. 

https://edition.cnn.com/  

2020.05.20  Az ország a szükségállapot június 27-ig történő meghosszabítására 
készül  

 Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Németország, Görögország, 
Olaszország, Málta, Portugália, Szlovénia és Spanyolország 
külügyminiszterei videokonferenciát tartottak, az Európai Unión (EU) 
belüli szabad mozgás és utazás megvitatására.    

 A Spanyol Klinikai Kutatási Platform (spanyol rövidítés: SCREN), 
amelyet a Tudományos és Innovációs Minisztériumhoz tartozó Carlos 
III Egészségügyi Intézet (spanyol rövidítés: ISCIII) finanszíroz, résztvesz 
az  Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat (ECRIN) klinikai 
kutatások metaadatainak adattárában. Az adattár célja hasznos 
információk megosztása a COVID-19-hez kapcsolódó klinikai 
vizsgálatok megindításához. 

https://m.stiridiaspora.ro  

https://www.lamoncloa.gob.es  

2020.05.19 Sport:  

 Spanyolország két legfontosabb labdarúgó-osztályának klubjai ma 
kezdhetik meg edzését 10 játékosból álló csoportokban. 

Egészségügy:  

Az Egészségügyi Minisztérium szerint:  

 a koronavírussal kapcsolatos elhalálozások száma 27.709  

 az összesetekből az egészségügyi dolgozók körében 51.090 a 
fertőzöttek száma, ami az országos koronavírus fertőzések 22%-át 
jelenti 

 Az elhalálozási ráta egyre csökken (11% volt márciusban, 2% 
májusban) 

Dr. Fernando Simón, az Egészségügyi Vészhelyzetek Központjának igazgatója:  

 a kormány új rendszert hozott létre a Covid-19 esetek jelentésére, 
amely lehetővé teszi a vírussal való fertőzöttség sokkal gyorsabb 
felfedezését és annak kezelését. Ez 4 napra csökkenti a tünetek 
észlelésétől a diagosztizálásig történő időt, a korábbi 7 naptól-17 napig 
tartó folyamathoz képest.   

https://edition.cnn.com/
https://m.stiridiaspora.ro/
https://www.lamoncloa.gob.es/
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2020.05.16-
18. 

 Az ország legnagyobb része az újraindítás 1. Fázisába marad: az 
összejövetelek nem lehetnek több mint 10 fősök, a hotelek és közterek 
kinyithatnak de csak korlátozott kihasználtsággal és a közös helyiség 
bezárásával 

 Az újraindítás 2. Fázisába lépnek: Formentera és La Graciosa, Baleár-
szigetek, valamint La Gomera és El Hierro, a Kanári-szigetek két 
szigete. Itt engedélyik a kinti és a sporttevékenységeket, kivéve az 
idősöknek fenntartott órákban.  

 A sűrűn lakott területek, beleértve Madrid és Barcelona városokat, 
zárlat alatt maradnak 

 Június 15-ig hosszabítják meg az országba való beutazás korlátozását a 
nem EU-s állampolgároknak 

 A Közlekedési Minisztérium 5 repülőtérre és 8 kikötőre korlátozza a 
más országból Spanyolországba való beutazást: 5 repülőtér: Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suarez Madrid-
Barajas, Malaga-Costa del SolPalma de Mallorca; 8 kikötő: Barcelona, 
Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Malaga, Palma de Mallorca, 
Tenerife, Valencia és Vigo. Ez a korlátozás nem vonatkozik állami 
repülőgépekre és hajókra, áruk, rakományok szállítására, valamint 
humanitárius, orvosi vagy sürgősségi célokra szánt szállításra. Ezen 
túlmenően a repülőgépek és hajók érkezése engedélyezhető más 
repülőterekre és kikötőkbe bizonyos járatok esetében. Például azok,  
amelyek csak olyan állampolgárokat hordoznak akik a határok 
bezárása ellenére beléphetnek az országba mint a spanyol 
állampolgárok hazatelepítése.  

 Pedro Sánchez miniszterelnök a május 24-ig érvényben lévő 
szükségállapot újabb egy hónappal történő (június végéig) 
meghosszabítását fogja kérni a Parlamenttől. 

 Egészségügyi Minisztérium: szombattól vasárnapra az elhalálozások 
száma 87 fő volt ami március 16-tól kezdve az eddigi legkisebb 
elhalálozási szám az országban. 

https://www.diasporamadrid.com  

https://edition.cnn.com  

2020.05.15 
 2 perc néma csenddel emlékeztek meg az egészségügyi dolgozók a 

koronavírus-járványban elhunyt kollégáikról: a kezdeményezést az 
Orvosi Szövetség indította akik 50 elhunyt kollégájukra emlékeztek így. 

https://edition.cnn.com/
https://www.diasporamadrid.com/
https://edition.cnn.com/
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 A spanyol Egészségügyi Minisztérium szerint országszerte 50.088 
egészségügyi dolgozó kapta el a vírust, a spanyol orvosok szakmai 
szervezete szerint 48 orvos vesztette életet a járvány következtében. 
A spanyol kormány nem nyilatkozott az elhalálozott egészségügyi 
dolgozók számáról. 

https://edition.cnn.com  

 

2020.05.14  Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések  
 

2020.05.13  La Vanguardia napilap: a 113 éves María Branyas, Spanyolország 
legidősebb embere, túlélte a koronavírus-fertőzést, miután gyerekként 
legyőzte a spanyolnáthát is 
 

https://www.lavanguardia.com/ 
 

2020.05.09
-12. 

Május 24-ig hosszabították meg a rendkivüli állapotot 
 
Az Egeszségügyi Minisztérium döntésének értelmében, május 15-től kezdve 
minden külföldről Spanyolországba érkező polgár kötelező 14 napos 
karaténba kerül.  
 

 A karatént mindenkinek otthon kell letöltenie. A lakhely elhagyása 
csak élelmiszervásárlás, gyógyszervásárlás, egészségügyi ellátásban 
való részesülés vagy vis maior esetekben engedélyezett, kötelező 
szájmaszk viselése mellett.  

 Kivételt képeznek a határon átnyuló munkavállalók, szállítmányozók, 
tanácsadók és aktív egészségügyi személyzet.  

 Az intézkedés a rendkivüli állapot lejártáig érvényben marad.    
 
 
https://edition.cnn.com  
https://www.facebook.com/ambasada.madrid 

 

2020.05.09
-11. 

 11 régió az újraindítás 1. Fázisába lépett: Galícia, Asztúria, Kantabria, 
Pais Vasco, La Rioja, Navarra, Aragon, Extremadura, Murcia, Baleár-
szigetek, Kanári-szigetek és Spanyolország két enklávéja Marokkó 
északi partján, Ceuta és Melilla. 

 

 Más régiók, például Castilla Leon, Katalónia, Castilla La Mancha, 
Valencia és Andalúzia néhány tartománya vagy egészségügyi körzete 
az első fázisba lépett, de az egész régió nem.  

https://edition.cnn.com/
https://www.lavanguardia.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.facebook.com/ambasada.madrid
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 A spanyol fővárost és a környező városokat magába foglaló madridi 
régió az első szakaszba lépést kérte, de az egészségügyi miniszter 
szerint a régió még nem teljesítette az összes technikai kritériumot, és 
nem lehet megjósolni, hogy mikor léphet tovább a következő szintre. 

 

 Barcelona, Spanyolország második legnagyobb városa, amely számos 
szomszédos várossal együtt az azonos nevű régiót alkotja nem lépett 
az újraindítás első szakaszába. 

 

 

 A madridi régió és a barcelonai tartomány olyan kihívásokkal 
szembesül mint a népsűrűség, a népesség mozgása, a nemzeti szintű 
cserék Spanyolország más területeivel és a nemzetközi interakció. 

https://edition.cnn.com  

2020.05.08  Megnyitottak néhány parkot Madridban, az El Retiro és a Casa de 
Campo parkok zárva maradnak a nagy tömegek kialakulásának 
elkerülése érdekében. A játszóterek is zárva maradnak. 

 

 Ha Spanyolországban kedvezően alakul a járványhelyzet, akkor a 
strandok június 20-án megnyithatnak. 

 Az északnyugat-spanyolországi Sanxenxo város intézkedései a nyári 
tengerparti szezonra: 

 

 a tervek szerint oszlopok közé feszített kötelekkel érnék el, 
hogy ne közeledhessenek egymához a nyugágyakban fekvő emberek.  

 Sanxenxo strandját, ami 780 négyzetméter alapterületű, öt 
szektorra osztották - napozórész, sétálóterület, játszóhely a 
gyerekeknek, valamint a vízimentők egységei számára is elkerítenek 
területet.  

 a nyugágyakat nem lehet majd előre lefoglalni.  

 a strand csak normál befogadóképességének felén fog 
üzemelni.  

https://edition.cnn.com/
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https://hu.euronews.com  

https://edition.cnn.com  

2020.05.07  Spanyolországban több száz cég igyekszik meggyőződni arról, hogy a 

munkába visszatérő dolgozói nem jelentenek veszélyt az ügyfelekre. 

Ezért ezrével végeztetik el az úgynevezett szerológiai teszteket, 

amelyek bizonyítják, hogy a páciens átesett a Covid betegségen, ezért 

egy ideig védett azzal szemben.  

 A május 11-én kezdődő első fázisban a kevésbé fertőzött 

tartományokban megnyílnak a kávézók teraszai, a templomok, az 

élelmiszeripari vállalatok. Mindenütt kötelező lesz a távolságtartás és a 

maszkviselet.  

https://hu.euronews.com  

2020.05.06  Dr. Fernando Simón, az Egészségügyi vészhelyzetek igazgatója szerint: 

a napi gyógyulások száma másfélszeresen felülmúlja az új fertőzések 

arányát, tehát "kedvezőek az adatok, jelezve az átmenet felé vezető jó 

folyamatot".   

 Pedro Sánchez miniszterelnök, előterjesztette a parlamentnek a 

veszélyállapot május 24-én éjfélig történő meghosszabítására 

vonatkozó kérést  

 A kormány elindította a Hivatalos Hitelintézet (spanyol rövidítés ICO) 

garanciakeretének harmadik részletét 24,5 milliárd euró összegű 

hitelkeretre, a vállalatok és az önálló vállalkozók likviditásának 

garantálása érdekében: 10 milliárd eurót szabadítanak fel az önálló 

vállalkozók és a kkv-k számára nyújtott kölcsönök garantálására, 

további 10 milliárd eurót pedig a nagyobb vállalatoknak nyújtott 

kölcsönök garantálására. A 4 milliárd eurós részletet szintén elkülönítik 

a fix kamatozású piacon tevékenykedő nem pénzügyi társaságok 

kereskedelmi papírjainak kibocsátásának garantálására. További 500 

millió eurót bocsátottak rendelkezésre a Spanyol Viszontgarancia 

Társaság (spanyol rövidítés: CERSA) által nyújtott garanciák akár 80% -

os megerősítésére.  

 A Miniszterek Tanácsa jóváhagyta a kulturális ágazat támogatásáról 

szóló rendeletet, amely beruházásokat és támogatásokat, valamint 

munka- és adóintézkedéseket, adóösztönzőket hoz létre a COVID-19 

okozta károk enyhítésére. 

 A kulturális szférában hozott intézkedések:  A kulturális vállalkozások 

https://hu.euronews.com/
https://edition.cnn.com/
https://hu.euronews.com/
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likviditásának garantálása érdekében  a Kulturális és Sportminisztérium 

20 millió eurót fog betenni a kölcsönös garanciavállaló társaságba, a 

CREA SGR-be, amely lehetővé teszi  a kölcsönök garantálását 780 millió 

euró összegben. Ezen túlmenően intézkedéseket hoztak az üzleti 

struktúra és az egyesületek támogatására és védelmére, valamint 

adókedvezményeket vezettek be, különös tekintettel a mecenatúra 

vonatkozásában a magánszektor kulturális részvételének ösztönzésére. 

 A kormány hatályon kivül helyezte az állami egyetemekbe történő 

beiratkozás , 2012-ben bevezetett, jelenlegi árképzési rendszert: 

csökkenteni fogják az idei díjakat az alapképzés első évére való 

beiratkozáshoz, és együttműködnek az összes regionális oktatási 

tanszékkel, hogy fokozatosan csökkentsék a többi alapképzésre és 

mesterképzésre való beiratkozási díjakat. 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020

/20200505council.aspx  

2020.05.05  280.000 nőtt a munkanélküliek száma, a legtöbben, 219 ezren a 

szolgáltatási szektorban kerültek utcára 

 A  spanyol Közlekedési Minisztérium kötelezővé tette a maszk viselését 

a tömegközlekedési eszközökön (szárazföldi, légi, vízi egyaránt)  

2020.05.01
-04 

 Az ország az újraindítás 0. fázisába lépett 

 a legtöbb felnőtt hajnali 6 és reggel 10 között, valamint este 8 és 11 

között sportolhat az utcákon 

 300 alatt maradt a napi halálesetek száma az országban  

 Perdo Sanchez miniszterelnök a május 9-ig tartó veszélyhelyzet 

meghosszabítására kérte a parlamentet 

2020.04.30  24.000 fölé nőtt a halálos áldozatok száma  

 a kormány kezdeményezni fogja a szükségállapot meghosszabbítását 

május 24-ig. 

 Spanyolország kezdeményezésére kilenc EU-s ország (Spanyolország, 

Franciaország, Olaszország, Portugália, Görögország, Málta, Ciprus, 

Románia, Bulgária) turisztikai miniszterei együttes nyilatkozatot 

nyújtottak be az EU turisztikai minisztereinek informális ülésén, 

amelyben felkérték az Európai Uniót, hogy készítsen helyreállítási 

tervet amelynek célja a COVID-19 negatív hatásainak enyhítése és az 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020/20200505council.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020/20200505council.aspx
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európai idegenforgalmi ágazat újbóli beindítása. 

2020.04.29 Négy fázisban indítják újra Spanyolországot:  

A bevezetett korlátozások fokozatosak (négy szakasz), asszimetrikusak ( 

tartományok/szigetek és NEM autonóm régiók szerint) és összehangoltak 

lesznek. 

Az ütemtervet NEM határozzák meg előre, és fokozatosan teszik közzé a 

spanyol egészségügyi minisztérium által becsült orvosi mutatók (járványügyi 

helyzet és ITA-kapacitás), valamint számos társadalmi-gazdasági és mobilitási 

paraméter alapján.  

A védőmaszkok használata mind a négy szakaszban ajánlott.  

Minden fázis legalább két hétig tart majd, mert ennyi a vírus lappangási ideje. 

Azt, hogy egy terület átléphet-e egyik fázisból a másikba, olyan feltételekhez 

kötik mint, hogy milyen a térség egészségügyi leterheltsége, járványügyi 

helyzete, kapacitása az új fertőzöttek kiszűrésére és elkülönítésére, továbbá 

mennyire hatékonyak a nyilvános helyeken bevezetett kollektív védelmi 

intézkedések. 

 0. Fázis:  az előkészítő szakasz amely lehetővé teszi az éttermek 

üzemeltetését kiszállító szolgátatással, a kiskorúak szabadtéri 

tevékenységeit kísérővel, érintkezés nélküli egyéni 

sporttevékenységeket (május 2-tól kezdve).  

 1. Fázis: kinyithatnak azok a kiskereskedelmi egységek, amelyek nem 

bevásárlóközpontokban vannak, a 65 év felettiek számára külön 

idősávot biztosítva, az éttermek teraszai kinyithatnak maximum 30%-

os kihasználtsággal,  a hotelek és  más szálláshelyek megnyitása 

(kivéve a közös helyiségeket) a biztonságos távolság betartásának 

biztosításával,  a vallási helyszínek megnyitása maximum 30%-kos 

kihasználtsággal,  a profi sportolók edzhetnek a sportbázisokban.  A 

fenti mutatók szerint minősített tartományok május 11-től kezdve 

lépnek be az 1. szakaszba. A járvány által legkevésbé érintett Kanári-

szigetek három szigete, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, továbbá a 

Baleár-szigeteken Formentera hétfőn rögtön az első fázisba lép 

 2.Fázis:  az éttermek már zárt térben is fogadhatnak vendégeket, a 

befogadóképesség egyharmadáig, és biztosítani kell az asztalok 

elválasztását. Kinyithatnak a kulturális intézmények, például mozik, 

színházak, ahol a közönség a maximális létszám harmada lehet, 

legtőbb 50 fő részvételével. Látogathatók lesznek a templomok. 
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Engedélyezik a szabadtéri események szervezését legtöbb 200 főig. 

Kinyithatnak a hotelek közös helyiségei is. Oktatási intézmények 

kinyitása azon 6 éven aluli gyermekek részére akiknek a szülei 

dolgoznak. Engedélyezik a vadászatot és a halászatot.  

 3. Fázis: Ebben a szakaszban már minden kereskedelmi egység 

kinyithat, de 50 százalékos létszámkorlátozással és az előírt két 

méteres távolságtartás biztosításával. Ez kötelező lesz a 

vendéglátóhelyeken is, azonban már létszámkorlátozás nélkül. Az 

utcákon és a tömegközlekedésben még ebben a fázisban is nagyon 

ajánlott lesz a szájmaszk viselése.   

A tartományok / szigetek között nem lesz mobilitás, amíg a június végére 

becsült normális szintet el nem érik. Csak ettől a naptól kezdve lehet utazni a 

másodlagos lakóhelyre. 

 A tanév távoktatásban zárul, csak szeptembertől térnek vissza a 
hagyományos működéshez.  
 

 

2020.04.28  A spanyol kormány ma tárgyalja és hozza nyilvánosságra a járványügyi 

intézkedések enyhítésére vonatkozó menetrend tervezetét. 

2020.04.25
-27 

 Szerdán a Miniszeterek Tanácsa jóváhagyja a járványállapot által 

bevezetett korlátozások fokozatos és asszimetrikus megszüntetésére 

vonatkozó stratégiát 

 Első intézkedések közt május 2-tól, ha a járvány alakulása 

pozitív, a lakosság elhagyhatja az otthonát egyéni testmozgás 

végzésére vagy a családtagok társaságában sétálásra 

 Hat hét után elhagyhatták a gyerekek az otthonukat. Az intézkedés 

több mint 6 millió gyereket érint.  

 A gyümölcsbetakarítás terén munkaerőhiányban szenved az ország: a 

tiltások értelmében a lakosság nem végezhet mezőgazdasági munkát 

és a korábbi években besegítő vendégmunkások sem dolgozhatnak a 

járvány miatt kialakult helyzetben.  

https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/el-gobierno-

presentara-el-martes-los-detalles-de-la-desescalada-por-territorios/  

https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/la-cosecha-de-fruta-

en-peligro-si-el-gobierno-no-permite-la-movilidad-en-el-campo/  

https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/el-gobierno-presentara-el-martes-los-detalles-de-la-desescalada-por-territorios/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/el-gobierno-presentara-el-martes-los-detalles-de-la-desescalada-por-territorios/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/la-cosecha-de-fruta-en-peligro-si-el-gobierno-no-permite-la-movilidad-en-el-campo/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/26/la-cosecha-de-fruta-en-peligro-si-el-gobierno-no-permite-la-movilidad-en-el-campo/
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2020.04.24  vasárnaptól a 14 év alattiak naponta egyszer kimehetnek az utcára 

sétálni és játszani. A séta legfeljebb egy órán át tarthat, és egy felnőtt 

is elkísérheti rá a gyerekeket. 

 A kormány csütörtökön a visszaélések elkerülése érdekében az egész 

országban maximálta a védőmaszkok és a kézfertőtlenítő árát. 

2020.04.23  A spanyol parlament megszavazta a rendkívül állapot újabb 

meghosszabbítását, így a március 14-én bevezetett kijárási 

korlátozást május 9-ig hosszabbították meg. 

 Pedro Sanchez miniszterelnök szerint a  korlátozást követő enyhülés 

egy lassú folyamat lesz, így lehet biztonságos is. A spanyol kormány az 

országba való be- és kiutazást is szigorúan ellenőrzi majd, hogy 

elkerüljék a lehetséges importált fertőzést. 

2020.04.22  Törölték a világszerte népszerű pamplonai bikafuttatást 

 A szerdai adatok szerint 435 ember halt meg az előző 24 órában a 

koronavírus-járvány következtében 

 Pedro Sanchez miniszterelnök elmondása szerint nem lazítják fel a 

járvány miatti szigorú intézkedéseket május második fele előtt, és ezt utána 

is csak lassan és fokozatosan teszik majd.  

2020.04.21  Az Európai Unió jóváhagyja az ETHA módosítását a Spanyolország által 

kért új intézkedésekkel a halászat és a haltenyésztés támogatására: pl. 

kérték a kagylógyűjtők bevonását a támogatás lehetséges 

kedvezményezettjeivé a COVID-19 által okozott ideiglenes leállások 

miatt 

 A kormány a héten tesz javaslatot a parlamentnek a a gyermekek 

számára tervezett némi lazítás kapcsán: ők egy meghatározott időben 

kimehetnek majd az utcára 

2020.04.18
-20. 

 Hetek óta 500 alá csökkent az napi halálozási arány 

 április végétől 8 millió gyermek számára engedélyezik, hogy kimenjen 

a szabadba 

 Április 20-tól mindenki bemehet a munkahelyére, aki nem tud 

otthonról dolgozni 

 A kormány a járvány okozta gazdasági és társadalmi károk 

mérséklésére felgyorsította az úgynevezett létfenntartáshoz szükséges 
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alapjövedelem bevezetésének előkészítését.  

 Május 9-ig tervezik meghosszabítani a kijárási korlátozást 

https://hu.euronews.com/2020/04/19/enyhitenek-a-kijarasi-tilalmon-

spanyolorszagban  

https://index.hu/kulfold/2020/04/18/koronavirus_a_vilagban_aprilis_18/  

2020.04.17  Új erőre kapott a járvány Spanyolországban: csütörtökön csaknem 

5200 új esetet regisztráltak, ami egy hete a legmagasabb szám. Igaz, a 

hatóságok szerint a járvány terjedésének sebessége lassul.  

 A Karanténnaplók a spanyol közszolgálati televízió új sitcomja. A 30 
perces sorozatban 15 színész meséli el a karanténba zárt spanyolok 
hétköznapjait. A színészek egy mobiltelefonnal, egy állvánnyal és némi 
Skype-os segítséggel saját magukat rögzítik. 

 

 Az Oktatási és Szakképzési Minisztérium (spanyol rövidítés: MEFP) 
megállapodott a regionális kormányokkal abban, hogy az oktatási 
tevékenységek folytatódnak a harmadik ciklusban, egyelőre távolról, 
az egészségügyi korlátozásokkal összhangban, és hogy a tanév nem 
folytatódik június hónapja után. 

 

 A Területpolitikai és Közszolgálati Minisztérium és az Ügyvédek 
Általános Tanácsa megállapodást írt alá az elektronikus bevándorlási 
eljárások kiterjesztéséről 

2020.04.16.  Rendhagyó karaténmozi Madridban: a madridi városháza egy 

kisteherautóra szerelt hordozható mozivászonnal próbálja 

szórakoztatni a lakókat. A mobil mozi az egészségügyi dolgozóknak 

szóló esti taps után járja a nagyobb tereket, és a tervek szerint bejárja 

az összes madridi kerületet. 

 Újra összeült a képviselőház is: most először, mióta a kormány 

kihirdette a veszélyhelyzetet. A kormányfő, Pedro Sánchez kétoldalú 

megbeszéléseket folytat a héten, minden parlamenti frakcióval külön 

egyeztet, hogy mielőbb tető alá hozzák a válságkezelő programot, 

amelytől azt remélik, hogy rövid időn belül megállítja, majd 

növekedésbe fordítja a várható gazdasági visszaesést 

Spanyolországban. 

https://hu.euronews.com/2020/04/19/enyhitenek-a-kijarasi-tilalmon-spanyolorszagban
https://hu.euronews.com/2020/04/19/enyhitenek-a-kijarasi-tilalmon-spanyolorszagban
https://index.hu/kulfold/2020/04/18/koronavirus_a_vilagban_aprilis_18/
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2020.04.15.  A több mint 177 ezer fertőzéses esettel Spanyolország a világ második 

legfertőzöttebb országának számít az USA után. 

 A Carlos III Egészségügyi Intézet (spanyol rövidítés: ISCIII) négy új 

kutatási projektet hagyott jóvá a SARS-CoV-2 kezelésére 

 A Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács Spanish National Research Council 

(CSIC) egy új projektet indít a COVID 19 terjedésének 

megakadályozására: a projekt a mobilitás változásának 

megmagyarázására a telefonszolgáltatóktól és térképszerverektől 

szerzett adatokat elemzi. Az eredmények kulcsfontosságúak a lezárás 

feloldásának elemzésében, valamint az ebben és a jövőbeni járványok 

során elfogadandó stratégiák fejlesztésében. 

(https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-utiliza-datos-de-

moviles-para-estudiar-la-eficacia-del-confinamiento)   

 Az Egészségügyi Minisztérium a területi kormányok rendelkezésére 

bocsátja a nyilvános és magán klinikai diagnosztikai laboratóriumokat 

 A divatházak után a jelmezműhelyek is beszálltak a kórházak 

ellátásába: a madridi Peris Costumes varrodáiban maszkot fognak 

gyártani. 

 A spanyoloknál már túl van a csúcspontján a járvány, amit az is jelez, 

hogy kitörése óta először csökkent a napi aktív esetek száma, kedden 

299-nel kevesebb volt, mint egy nappal korábban. Tehát már többen 

épültek fel és Haltak meg, mint ahányan megfertőződtek ugyanazon a 

napon.  

https://index.hu/kulfold/  

2020.04.14  A spanyol kormány egyre nagyobb hangsúlyt fektet a tesztelésekre, 

hogy felgyorsítsák az ütemét, az egészségügyi minisztérium minden 

magán laboratórium és kórház irányítását átvette, és olyan 

intézkedéseket vezetett be, amivel a tesztek ügyeskedő túlárazását 

próbálja megfogni. 

 

(https://index.hu/kulfold/2020/04/14/spanyolorszag_koronavirus_nap

i_adatok_aprilis_14._567_halaleset/)  

2020.04.13.  Újrakezdik a munkát: 17 tartományból nyolc kivételével a húsvéthétfő 

munkanap, így ezeken a területeken két hét szünet után megkezdték a 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-utiliza-datos-de-moviles-para-estudiar-la-eficacia-del-confinamiento
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-utiliza-datos-de-moviles-para-estudiar-la-eficacia-del-confinamiento
https://index.hu/kulfold/
https://index.hu/kulfold/2020/04/14/spanyolorszag_koronavirus_napi_adatok_aprilis_14._567_halaleset/
https://index.hu/kulfold/2020/04/14/spanyolorszag_koronavirus_napi_adatok_aprilis_14._567_halaleset/
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munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az 

autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban (TVE) 

elhangzott becslés szerint országosan mintegy 2 millió munkavállaló 

tér vissza a munkába ezekben a napokban.  

 Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnap beszélt arról, hogy 

ezzel véget ért az ország „hibernációja”, de a szükségállapottal együtt 

járó szigorú általános korlátozás nem. A diákok továbbra is 

távoktatásban tanulnak, ahol csak lehet, otthonról zajlik a 

munkavégzés, és nem enyhítenek a lakhelyelhagyási korlátozásokon 

sem. Zárva maradnak az éttermek és azok az üzletek, amelyek nem 

olyan alapvető szükségletek látnak el, mint például az élelmezés. 

Spanyolország a szükségállapot ötödik hetébe lépett, amely egyelőre 

április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása 

várható.  

 Reggel 6 és 9 óra között a munkába indulóknak szájmaszkot osztottak 

a hatóságok a városok legfontosabb közlekedési csomópontjain. 

Mintegy 10 millió maszkot biztosít a kormány erre a célra. A madridi 

autonóm közösségben több mint 1,4, Katalóniában 1,7 millió maszk áll 

az utasok rendelkezésére. Ezekben a tartományokban a legtöbb a 

regisztrált fertőzött, előbbiben 47 146, utóbbiban 34 726. A maszk 

viselése ajánlott, de nem kötelező, mivel nem mindenhol egyformán 

beszerezhető.  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125167-spanyolorszagban-170-

ezerhez-kozelit-a-fert-zottek-szama  

2020.04.12.  Hétfőtől 10 millió maszk kiosztását tervezi a kormánynak azon 
személyeknek akik tömegközlekedési eszközökkel járnak munkába és 
amelyeken nehézkes a társadalmi távolság betartása 

2020. 04.11  A kormány kiadott egy jó gyakorlatokról szóló útmutatót a 
munkaközpontokban való alkalmazás céljával.  

 A kormány úgy döntött: egyelőre 14 nappal meghosszabbítja a határok 
zárva tartását, és valószínűleg egész nyáron nem enged be turistákat 
az országba.  ( 

https://hu.euronews.com/2020/04/11/lassul-a-jarvany-terjedese-
spanyolorszagban ) 

2020.04.10 Újabb intézkedések:   
Mezőgazdaság:  
A munkanélküli mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági támogatásokkal, 
mezőgazdasági jövedelemmel vagy munkanélküli-ellátásokkal rendelkező 
munkavállalók folytathatják tevékenységüket a szántóföldön anélkül, hogy ez 
a munkanélküli segély elvesztését vonná maga után. Azoknak a külföldi 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125167-spanyolorszagban-170-ezerhez-kozelit-a-fert-zottek-szama
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125167-spanyolorszagban-170-ezerhez-kozelit-a-fert-zottek-szama
https://hu.euronews.com/2020/04/11/lassul-a-jarvany-terjedese-spanyolorszagban
https://hu.euronews.com/2020/04/11/lassul-a-jarvany-terjedese-spanyolorszagban
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munkavállalóknak, akiknek a munkavállalási engedélye lejár, az engedélyt 
megújítják, ha június 30-ig lejár, és 18 és 21 év közötti fiatal külföldieknek 
adnak ki munkavállalási engedélyt. A következő négy hónap a határidő 
azoknak a  mezőgazdasági termelőknek akik  a 2017. évi szárazság miatt 
kölcsönért folyamodtak. Megállapodhatnak a bankokkal a türelmi időről és 
meghosszabbíthatják a visszafizetési időszakot, miközben a minisztérium 
vállalja a garancia költségeit. 
A járvány  idején bezárták azokat a munkahelyeket, amelyeket nem tartanak 
elengedhetetlennek, így az otthon dolgozó érintett munkavállalóknak 
továbbra is meg kell kapniuk fizetésüket, és az órákat az évvégéig pótolniuk 
kell.  
Lakhatás: 
Ami a lakhatást illeti, a legkiszolgáltatottabb otthonokban a víz, az 
elektromosság és a gázszükséglet csökkentése teljesen tilos. Azok számára a 
szociális utalványt, akiknek megújítása folyamatban van, szeptember 15-ig 
meghosszabbítják. A villamosenergia-számla akár 40% kedvezményt is 
tartalmazhat. 
Jelzálogkölcsönök és bérleti díjak:  
A jelzálogkölcsönöket május 3-ig halasztják azon munkanélküli családok 
esetében, akiknek jövedelme legalább 40% -kal csökkent. A kilakoltatásokat 
legfeljebb hat hónapra felfüggesztik, és a bérleti szerződéseket automatikusan 
megújítják azokban az esetekben, amelyek a járvány idején járnak le. 
Azok a bérlők akiket leginkább érintett a munkahely elvesztése 0%-os 
kamattal igényelhetnek mikrohitelt amelyet 10 éven belül kell 
viasszafizetniük. Az állam vállalja a kötelességet, ha a sebezhetőség 
fennmarad. 
Háztartásbeliek és ideiglenes munkavállalók:  
A háztartásbeliek a járulékalap 70% -át kapják, a munkanélküli segélyre nem 
jogosult ideiglenes munkavállalók rendkívüli támogatásként 440 eurót kapnak. 
Munkanélküli segély (șomaj) 
Azoknak a munkavállalóknak, akik munkanélküliek és késedelmesen kérnek 
munkanélküli segélyt  , nem fogják csökkenteni a „jogosultság időtartamát”. A 
munkanélküli segélyt igényelni kívánó szabadúszóknak naprakésznek kell 
lenniük a járulékok kifizetésével, ha ezek hiányoznak, azokat 30 napon belül 
rendezniük kell.  
Egyéni vállalkozók/Önfoglalkoztatók:  
Az önfoglalkoztatók hat hónappal elhalaszthatják a társadalombiztosítási 
járulékaik befizetését, valamint adósságaik befizetését június 30-ig 
hosszabították meg.  Ezenkívül kérhetik az adók visszatérítését azokra a 
napokra amelyeken nem dolgoztak márciusban José Luis Escrivá, szociális 
biztonsági és migrációs miniszter: Bármely természetes személy, akit súlyosan 
érint a járvány miatti munkamegszakítás, legkevesebb 950 euró juttatásra 
jogosult.  
Ezenkívül azok az önfoglalkoztatók, akik a koronavírus miatt beszüntették 
tevékenységüket, és az ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo)  
által érintett emberek, nyugdíjtervüket felhasználhatják gazdasági helyzetük 
enyhítésére. A vállalatok kötelesek munkavállalóikat a személyzetben tartani, 



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

 

 
 

 

és továbbra is fizetni a társadalombiztosítási járulékokat utánuk. A kormány 
garanciákat bocsátott ki a vállalatok és a KKV-k számára likviditásuk 
garantálása érdekében. Azok a vállalatok amelyek csődbe mennek nem 
kötelesek csődeljárást indítani, és 2 hónapnak kell eltelnie a  járványhelyzet 
végétől számítva, hogy a bíroságok jóváhagyják a csődeljárási kéréseket.    
ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) :  
Az  ERTE-hez forduló vállalatoknak tevékenységük folytatása után hat hónapig 
foglalkoztatniuk kell az érintett munkavállalókat, ha mentesültek a 
társadalombiztosítási járulékok alól. Ha kevesebb, mint 50 alkalmazottja van, 
nem kell járulékot fizetniük. 
   
Tudományos, technológiai és innovációs intézmények: 
A tudományos, technológiai és innovációs intézmények nélkülözhetetlenek a 
Covid-19 elleni küzdelemben, így beállíthatók a túlórák, amelyeket 
termelékenységi kiegészítéssel vagy bónuszokkal jutalmaznak. 
 
https://espanadiario.net/actualidad/ayudas-economicas-
coronavirus?fbclid=IwAR1gPul13BuAGCb1_xk-
V6MgIwUaOOXUs4eCpJvLeO3P1WpwLYYceeG531Y  

2020.04.09  Újabb segítségnyújtás az egészségügynek: 5.512.538 védőmaszk és 40 

mechanikus ventilator  került kiosztásra a napokban. 

 A kormány létrehozott egy Hispabot-Covid19 elnevezésű Whatsappos 
csatornát amelynek keretében információk kérhetők a járvánnyal 
kapcsolatosan.  A Hisabot-Covid 19 kommikációs asszisztens a 
mesterséges intelligenciát használva válaszol a polgárok koronavírussal 
felmerülő kérdéseire 
(https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/2020
0408covid-assistance.aspx )  
 

2020.04.08  Elkezdődik az EPICOS,  az egészségügyi dolgozók koronavírus-fertőzéseinek 
megelőzésére irányuló klinikai vizsgálat, 13 autonóm régió 62 kórházában, és  
4000 fős orvosi személyzetet foglal magába. 
 

 Foglalkoztatást és a mezőgazdasági szezont elősegítő intézkedések a 
munkavállalók alkalmazásának megkönnyítésére a mezőgazdasági 
szezonban ahol kb. 75,000 - 80,000 munkásra van szükség.  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2
020/20200407council.aspx  

2020.04.07  Egészségügyi Minisztérium:  5 millió gyorsteszt beszerzése amelyből 
több mint 1 milliót, regionális egészségügyi hatóságok foganak 
kiosztani vasárnap. A többi a következő napokban kerül kiosztásra.  

 
Spanyolország az európai ország, ahol a világjárvány kezdete óta a Covid-19 
legtöbb esetet regisztrálták. 
 
 A rendkívüli állapotot itt április 26-ig meghosszabbították. 
 

https://espanadiario.net/actualidad/ayudas-economicas-coronavirus?fbclid=IwAR1gPul13BuAGCb1_xk-V6MgIwUaOOXUs4eCpJvLeO3P1WpwLYYceeG531Y
https://espanadiario.net/actualidad/ayudas-economicas-coronavirus?fbclid=IwAR1gPul13BuAGCb1_xk-V6MgIwUaOOXUs4eCpJvLeO3P1WpwLYYceeG531Y
https://espanadiario.net/actualidad/ayudas-economicas-coronavirus?fbclid=IwAR1gPul13BuAGCb1_xk-V6MgIwUaOOXUs4eCpJvLeO3P1WpwLYYceeG531Y
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200408covid-assistance.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200408covid-assistance.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020/20200407council.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020/20200407council.aspx
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Az új vírus által kiváltott járványnak jelentős gazdasági hatása van.  
 
 
A Spanyolország egy sor intézkedést hoz: 
 
-a társadalombiztosítási kvóták elhalasztása a vállalatok és a független 
alkalmazottak számára, 
- megakadályozza a bérlők hat hónapos kilakoltatását, 
-szociális bónuszt, 
-új támogatást hoz létre a háztartások alkalmazottainak és 
 
 
A Miniszterek Tanácsa királyi rendelet útján több mint 50 olyan gazdasági és 
társadalmi intézkedést hagyott jóvá, amelyek kiegészítik az elmúlt hetekben 
elfogadott intézkedéseket, és amelyek reagálnak a COVID-19 által létrehozott 
helyzetekre és az állam riasztási nyilatkozatára. 
 
A pénzügyminiszter és a kormány szóvivője, María Jesús Montero elmondta, 
hogy a kezdeményezések három  kitűzött célt valósítanak meg: megerősítik az 
egészségügyi rendszert, támogatják a termelési modellt és megakadályozzák 
az ebben a helyzetben megjelenő egyenlőtlenségeket. 
 
 
 
Pablo Iglesias, a kormány második alelnöke és a szociális jogokért felelős 
miniszter, a 2030-ig tartó napirendről is elmondta, hogy nyilvános mikrohitel-
rendszert indítanak a Hivatalos Hitelintézet használatával, jutalékok vagy 
érdek nélkül, hogy képesek legyenek otthonuk bérleti díjait kezelni. 
 
 
 

2020.04.04  Pedro Sánchez miniszterelnök április 4-én bejelenti a Képviselõk 
Kongresszusának a riasztási állapot további két hétig, április 26-ig történõ 
meghosszabbításának kérését.  

 

2020.04.03  Április 3-án egy nap alatt 950 halálesetet jelentettek, ez a világon a 
legmagasabb esetszám 24 órán belül.  

2020.04.02  2020. április 2-án az Európai Bizottság ideiglenes keretek között jóváhagyott 
egy spanyol állami támogatási rendszert a gazdaság támogatására a 
koronavírus járvány összefüggésében.  
 
Ez az új „esernyő” rendszer az állami támogatások ideiglenes nemzeti 
keretéből áll, amely alapján a spanyol nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
képesek lesznek likviditási támogatásokat nyújtani az önálló vállalkozók és a 
kkv-k számára. 
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A rendszer segít a vállalkozásoknak fedezni azonnali igényüket mind a működő 
tőke, mind a beruházás szempontjából. 

2020.03.29  A COVID-19 első két esetét március 29-én fedezték fel a Formentera szigetén, 
a Baleár-szigeteken, és a La Graciosa (Kanári-szigetek) szigetet az egyetlen 
terület, ahol egyetlen esetet sem fedeztek fel.  

2020.03.28  Március 28-án a spanyol kormány megállítja az összes nem alapvető 
tevékenységet Spanyolországban, fizetett szabadságot biztosítva az érintett 
munkavállalók számára, kivéve, ha alapvető szolgáltatást nyújtanak, távolról 
dolgoznak, betegszabadságon vannak, vagy szerződésüket felfüggesztik.  
 

2020.03.24  Ezen időpontig 5400 egészségügyi szakember tesztje bizonyult pozitívnak a 
koronavírus szempontjából, őket hazaküldték. 

2020.03.22  Pedro Sánchez spanyol miniszter bejelenti, hogy a regionális elnökökkel 
folytatott konzultációt követően a Kongresszus elé fogja terjeszteni az ország 
riasztási állapotának meghosszabbítását irányzó petícióját.  
 
Murcia régiójának elnöke elrendelte az összes nem alapvető gazdasági 
tevékenység beszüntetését, amelyet a központi kormány később visszavonott. 
 

2020.03.21  Az Egészségügyi Minisztérium bejelenti 640 000 gyorsteszt vásárlását, és arról 
számol be, hogy több mint 350 000 tesztet végeztek a COVID-19 vizsgálatára.  
 

2020.03.20 Spanyolországban a halálesetek száma meghaladja az 1000-et.  
 

2020.03.18  A képviselõk kongresszusa történeti ülésen találkozott, amikor a 
miniszterelnök beszámolt a riasztási állapot kezelésérõl. 
 
A baszk oktatási miniszter határozatlan időre meghosszabbítja az iskolák 
bezárását.  
 
A kínai kormány több mint 500 000 arcmaszk adománya érkezik 
Spanyolországba.  
 

2020.03.17  Pedro Sánchez miniszterelnök több mint 200 milliárd eurós támogatási 
csomagot jelentett be, amely a spanyol GDP majdnem 20% -át teszi ki a 
koronavírus-válság hatásának enyhítésére.  
 

2020.03.16  Grande-Marlaska belügyminiszter március 16-án bejelenti a spanyol határok 
bezárását, március 16-án délután 12 órától, csak a spanyol állampolgárok 
belépését engedélyezi, valamint azokat, akik bizonyítják a vis maiort. 
A belépési korlátozások nem lesznek hatással az áruk szállítására az ellátási 
lánc garantálása érdekében.  
 
Ezt követően a Baleár-szigetek kormányának elnöke, Francina Armengol 
bejelenti, hogy a spanyol kormány jóváhagyásának kézhezvétele után 
kormánya - néhány kivételtől eltekintve - bezárja a régió összes repülőterét és 
kikötőjét.  
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 A Kanári-szigetek korlátoznák a félsziget és szigetei közötti járatokat.   

2020.03.15  Március 15-én hatályba lép a riasztási állapot miatt bekövetkezett nemzeti 
zárolás.  
 
A lezárási korlátozások kötelezővé tették a nem alapvető üzletek és 
vállalkozások ideiglenes bezárását is, ideértve a bárokat, éttermeket, 
kávézókat, mozikat, valamint a kereskedelmi és kiskereskedelmi üzleteket, 
ugyanakkor bejelentették, hogy a kormány szükség esetén átveheti a magán 
egészségügyi szolgáltatókat.  
 
Az első esetet Ceuta autonóm városában március 15-én fedezték fel, egy diák 
Madridból.  

2020.03.14  Március 14-én Asturias, Katalónia, Kantabria, Galícia, Madrid, Murcia és a 
Baszkföldön bezár minden üzletet, kivéve az élelmiszereket és az alapvető 
szükségleteket árusító üzleteket.  
 
Madridi polgármester bezárja a parkokat és a közkerteket.  

2020.03.13  A kormány országos lezárást vezet be, betiltva minden olyan utat, amely nem 
vis maior. Néhány autonóm közösség ugyanazon a napon jelentette be a 
sürgősségi intézkedéseket.  
 
A Baszkföld bejelentette a régió egészségügyi vészhelyzetének kihirdetését, 
amely lehetővé teszi a lakosság elszigetelését.  
 
A Baleár-szigetek elnöke, felkérte a miniszterelnököt, hogy szüntesse meg a 
szárazföld és a szigetek közötti forgalmat.  
 
Katalónia elnöke, felkérte a miniszterelnököt, hogy engedélyezze Katalónia 
összes kikötőjének, repülőterének és vasútjának bezárását. 
 
José Luis Martínez Almeida, Madrid polgármestere elrendelte a bárok és 
teraszok bezárását a fővárosban,  és bejelentette, hogy kormánya szükség 
esetén kész a város elszigetelésére.  
 
A bíróság feladatait 15 napra felfüggeszti. 
 
A bírói tevékenységet a Madridi Közösségben, Baszkföld, Igualada és Haro 
közösségben az Igazságügyi Általános Tanács végzésével felfüggesztik.  
 
Kasztília és León alelnöke, a regionális igazgatással folytatott tárgyalások után 
bejelentette a Szent Hét ünnepségeinek felfüggesztését a régióban.  
 
Spanyolország minden tartománya megerősített legalább egy pozitív 
eredményt. 

2020.03.12  Minden forgalmat felfüggesztettek Marokkó és Spanyolország között 
felfüggesztettek. A spanyol Cortes Generales 15 napra felfüggeszti 
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tevékenységét.  
 
A Belügyminisztérium úgy dönt, hogy elkülöníti a börtöneit.  
 
A katalán kormány karantént alá helyezi  Igualada városát, valamint Vilanova 
del Camí, Òdena és Santa Margarida de Montbui városait  
 
Az első spanyol intézkedés 14 nap alatt 70 000 embert érint 

2020.03.11  A madridi közgyűlés, a madridi regionális parlament felfüggeszti 
tevékenységét 15 napra 
 
Nekane Murga  a baszk kormány egészségügyi minisztere bejelenti az összes 
iskola bezárását, miután 12 tanulót koronavírussal diagnosztizáltak; az 
intézkedés több mint 60 000 hallgatót érint.  
 
A Kulturális Minisztérium elrendelte az épületek bezárását, ideértve a 
múzeumokat, a régészeti és antropológiai múzeumokat, valamint a Nemzeti 
Könyvtárat és a Királyi Palotát.  
 
 

2020.03.10 A madridi állami egyetemek rektorainak konferenciáján (CRUMA) úgy 
határoznak, hogy két héttel elhalasztják az akadémiai naptár időpontjait, 
beleértve az osztályokat, a vizsgákat és a beiratkozásokat. La Rioja regionális 
kormánya bejelenti az iskolai órák két hétre történő felfüggesztését.  
 
A kormány március 25-ig felfüggeszti a spanyol és az olasz repülőterek közötti 
összes közvetlen járatot. 
 
Az Alkotmánybíróság a következő két napra felfüggeszti tevékenységét, a 
Spanyol Királyi Akadémia pedig a plenáris üléseit.  

2020.03.09  Isabel Díaz Ayuso, a madridi regionális kormány elnöke március 9-én bejelenti 
a Madrid autonóm közösségben tartott órák lemondását minden oktatási 
szinten, mivel a térségben az esetek száma erőteljesen növekedtek, ez pedig 
1,5 millió hallgatót érintett.  
 
A baszk kormány bezárja az összes iskolát Vitoria és Labastida 
önkormányzatokban. 
 
Egy barcelonai óvoda bezárul, miután egy munkavállaló pozitív tesztet kapott, 
és 
a katalán egészségügyi minisztérium két új halálesetet jelentett Katalóniában . 

2020.03.08  Március 8-án további hét megerősített halálesetet jelentettek. 

2020.03.06  A spanyol püspöki konferencia március 6-án jelezte, hogy az egyházaknak el 
kell távolítaniuk a szentelt vízet az oszlopokból, nem szabad megcsókolniuk a 
vallási képeket - ez egy tipikus gesztus a nagyböjtnél.  

2020.03.01  Andalúziában két orvos fertőződött meg. 

2020.02.26 Február 26-án megerősítették az első andalúziai esetet Sevilában. Másnap 
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-29  nyolc olasz származású és egy iráni esetet jelentettek.  
 
Február 28-án további kilenc ember pozitív eredménye. 
 
Február 29-én Asztúria és Navarra jelentették az első esetüket. 

2020.02.25  Spanyolországban négy, az olasz klaszterhez kapcsolódó eset megerősítésére 
került sor. 
 

2020.01.31  Spanyolország 2020. január 31-én megerősítette az első COVID-19 esetét La 
Gomera-ban, a Kanári-szigeteken.  
 
Spanyolországban rögzítették az első halálesetet egy 69 éves férfi esetében, 
aki Nepálban volt.  
 
Valenciában halt meg, és post mortem diagnosztizáltak. 
 
 Az olaszországi COVID-19 kitörést követően február 24-én egy olaszországi 
Lombardia orvos, aki Tenerifén volt nyaralni, pozitív eredményt mutatott a 
spanyolországi Nuestra Señora de Candelaria Egyetemi Kórházban 

 

Források: 

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

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

https://www.businessinsider.com/italy-spain-france-declines-daily-coronavirus-death-tolls-
nationwide-lockdowns-2020-4 

https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub/spain-
covid-19-coronavirus-hub 
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