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Svájc 

Covid-19 intézkedések és információk 

 

Frissítés dátuma: 2020 július 21. 

 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

33,634 1,971 
  

30,300  728,292 
 

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

 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o http://www.mae.ro/romanian-missions#841Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Svájcban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://www.mae.ro/romanian-missions#841 

o Telefon: +41 58 463 0000 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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http://www.mae.ro/romanian-missions#841
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 

 

Dátum JELENTÉS 

2020.07.21.  Két igéretes mesterséges inteligenciát alkalmazó felfedezéssel álltak elő, 
ami meg tudja mondani ha valaki kronavírussal fertőzött, ugyanis a 
köhögés és a légzéséből ez mind kiderül. Az aplikáció úgy működik, hogy a 
beteg rögzíti a köhögését majd azt elküldi online miután néhány alapvető 
egészségügyi kérdésre válaszolt. 

 

 Villamosokon, buszokon és vonatokon kötelező a maszk használata. A 
svéd kormány úgy döntött, hogy a maszk használata kötelező minden 
tömegközlekedési eszközön július 6-a után mindenkinek aki elmúlt 12 
éves.  Postauto szerint 95%-a a buszon utazóknak használnak maszkot. 
 

https://www.swissinfo.ch/eng/new-swiss-technologies-listen-out-for-covid-
19/45908738 
 
https://www.swissinfo.ch/eng/mandatory-masks-well-accepted-on-swiss-public-
transport/45915158 

2020.07.18

-20. 

 Július 6 óta az egészségügyi maszkok használata kötelező a 
tömegközlekedésen. Augusztus elseje óta a Fribourg Egyetem kötelezővé 
teszi a maszk használatát olyan helyeken ahol a minimum távolság, az-az 
1,5 méter nem betartható. Július 20-tól a szabályozások egyhülnek további 
21 ország számára. 

 
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-
switzerland/45592192 

2020.07.17.  Július 20-tól további 21 országba léphet be Svájcba: Horvátország, Bulgária, 

Románia és Ciprus. Továbbá: Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán. Akik 

veszélyeztetett országból érkeznek Svájc területére, azoknak 10 nap 

kötelező karantén. 

 https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-ease-covid-entry-rules-for-21-

countries/45910138  

 A Lausanne egyetem korháza által kifejlesztett koronavírus antitestek a 

svájci populáció nagy skálájú tanulmányozására lettek kiválasztva. 

Júniusban jelentette be a korház közös kooperációval a Federal Institute of 

Technology Lausanne, hogy új koronavírus elleni antitestet fedeztek fel. A 

Corona Immunitas, a kormány által támogatott antitest program lett 

kiválasztva országszerte.  

 https://www.swissinfo.ch/eng/lausanne-hospital-test-chosen-for-

coronavirus-study-/45910590  

2020.07.16.  2400 embert rúg ki a Swatch Group: A koronavírus és a megcsappanó 

forgalom miatt világszerte 2400 munkavállalójától szabadul meg a Swatch. 

https://www.swissinfo.ch/eng/new-swiss-technologies-listen-out-for-covid-19/45908738
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Az Omega és a Longines karórákat is gyártó svájci vállalat idén most először 

veszteséges 1983-as alapítása óta, ezért döntöttek úgy a vezetői, hogy 

változtatnak a korábbi válságokban követett stratégiájukon. 2009-ben 

ugyanis alig bocsátottak el embereket, mondván, annál nehezebb lesz 

megfelelő munkaerőt találni, ha a gazdaság újra talpra áll, most azonban a 

cég pénzügyi eredményeit látva más a helyzet, azt mondják, nem tudnak 

túlélni elbocsátások nélkül. 2020 első félévében 43 százalékkal estek a 

bevételeik. 

https://444.hu/2020/07/14/2400-embert-rug-ki-a-swatch-group  

2020.07.15.  Miután sok megszorítást alkalmaztak a szociális életre a vírus miatt, Svájc 

engedett a megszorításokból és újra nyitotta a határait. Június közepe óta 

kétségbeejtően nőtt az új koronavírus által megfertőzött betegek száma. A 

jelen állás szerint 32,000 ember produkált pozitív eredményt és közel 2,000 

ember halt meg Svájcban. Ticino, Vaud, Geneva és Valais a legsúlyosabban 

fertőzött kantonok. A bezárás és a megszorításoknak köszönhetően a 

járvány görbéje egyenesedett ami lehetővé tette, hogy a hatóságok 

engedjenek a szigorú megszorításokon és lépésről lépésre feloldjanak. 

Június közepe óta az esetek száma növekedni kezdett. százak kerültek 

karanténba Zurichben és Oltenben.  

 

 Pascal Strupler a jelenlegi helyzetet úgy írta le, hogy „nyugtalanító”. Arra 

bíztatta az embereket hogy tartsák a kellő távolságot egymástól és a 

higéniai előírásokat.  

 

 A szigorítások lazítása miatt a közlekedés visszatért a normálisnak vélt 

rendbe. Ugyanakkor az utasok száma normális maradt.  

https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-

switzerland/45592192  

2020.07.14.  Ismét működik a Genfi-tó szökőkútja: Ünnepélyes keretek között 

újraindították a Genfi-tó szökőkútját, melyet előzőleg a koronavírus-járvány 

kitörése miatt állítottak le. Az 1891 óta működő szökőkút Genf egyik 

jelképe. A vízsugár 140 méter magasra emelkedik fel, egy időben körülbelül 

7000 liter víz van a levegőben, mert a szökőkút 10 centiméteres fúvókáján 

mintegy 200 km/órás sebességgel másodpercenként 500 liter víz halad át. 

Az ikonikus szökőkutat a svájci városba látogatók egy keskeny kőmólón 

közelíthetik meg. 

 https://hu.euronews.com/2020/06/11/ismet-mukodik-a-genfi-to-

https://444.hu/2020/07/14/2400-embert-rug-ki-a-swatch-group
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-switzerland/45592192
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https://hu.euronews.com/2020/06/11/ismet-mukodik-a-genfi-to-szokokutja
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szokokutja  

 Három új alpesi világrekord: Három világrekordot is felállított Freddy Nock 

akrobata a svájci Les Diablerets település közelében. A környék 

turistalátványosságai a koronavírus-járvány miatt zárva tartanak, de helyet 

adtak hat akrobata mutatványainak. 

 https://hu.euronews.com/2020/06/24/harom-uj-alpesi-vilagrekord  

 202

0.07

.13. 

 Július 6 óta a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk használata. 

Néhány régióból történő utazás karatént von maga után. 1000 főt 

meghaladó rendezvények továbbra is tiltottak maradnak augusztus végéig.  

 https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  

 FC Zurich koronavírus által fertőzött betegek száma növekedett a csapaton 

belül, miután Mirlind Kryeziu pozitív tesztet produkált. A csapat soron 

következő két meccsét elhalasztották.  

 https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-soccer-swiss/fc-

zurich-finds-several-positive-tests-for-covid-19-among-staff-and-players-

idUKKCN24C0G3  

 Az UN különleges előadója, David Kaye, komolyan aggódik az új 

megszorítások miatt ami a szabad információ áramlását is veszélyezteti. A 

különleges előadó a kormányokat 5 kihívásra késztette: 1.erősítsék meg az 

információhoz való hozzáférést és annyi hírt közöljenek amennyit csak 

tudnak azokról az eszközökről amelyek segítenek az embereknek 

megvédeni önmagukat és a környezetüket. 2.az internek használatát tegyék 

elérhetővé és a többi korlátozást is számolják fel 3.minden média ellenes 

cselekedetet tartsanak vissza és engedjék szabadon az őrizetbe vett 

újságírókat, akik a koronavírus előtt és alatt kerültek őrizet alá 4.a 

kormánynak együtt kell működnie a médiával, ahol ugyan sok félrevezető 

hír kering, biztosítani kell az átláthatóságot a kormányok számára hogy 

jelentős lépéseket tudjanak tenni annak érdekében, hogy megvédjék az 

egészségügyet 5.biztosítani kell hogy minden egészségügyi megfigyelés 

ellentmondásmentes alapvető jogi előírásoknak, átláthatóak, nem 

diszkriminánsak. 

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=

26075&LangID=E  

 A kantonok segítséghez fordulnak annak érdekében, hogy a beutazókat 

jobban nyomon tudják követni. A kantonok szeretnék azokat a utaslistákat 

akik beutaznak a 29 veszélyeztetett országból. Azok akik a 29 ország 

egyikéből utaznak az országba, azok 10 napos kötelező karatént kötelesek 

letölteni, aki ezt megszegi annak pénzbüntetés jár. 3000 polgár 

karanténban van. https://www.swissinfo.ch/eng/cantons-call-for-more-

support-to-track-passengers-from-abroad/45894654  
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