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INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK, FONTOSABB HíREK
Az elmúlt 24 órában, az ország 470 új esetet és 5 halálesetet regisztrált.
A Sciensano szombati legfrissebb adatai szerint naponta átlagosan 437
ember tesztelt pozitívan az új koronavírus (Covid-19) tekintetében
Belgiumban az elmúlt héten. A napi új fertőzések tendenciája 15% -kal
csökkent az augusztus 20-tól 26-ig tartó 7 napos időszak alatt. Az új
megerősített coronavirus fertőzések átlagos száma Belgiumban már
több napja csökken.
A Bpost bejelentette, hogy péntektől visszaállítja a levelek és csomagok
30 nemzetközi célállomásra történő kézbesítését.
A flamand közösség tegnap követte francia ajkú kollégájának példáját
azzal, hogy a kulturális eseményeken a minimális társadalmi távolságot
1,5 m-ről 1 m-re csökkentette. A távolság nagyjából egy színházi ülésnek
felel meg, és a változtatás célja, hogy a helyszínek jobban
kihasználhassák ülőhelyüket, és több ember legyen jelen. A távolságot
egyedek vagy buborékok között mérik. Más szavakkal, egy pár együtt
ülhet, és egy helyet szabadon hagyhat mindkét oldalon. Maszkot csak
akkor kell viselni, ha a távolság nem lehetséges.
Belgium nem teszi kötelezővé az arcmaszk viselését a 12 évesnél
fiatalabb gyermekek számára, mivel az egészségügyi tisztviselők
kijelentették, hogy szerintük ez "nem jó ötlet" egy pénteki
sajtótájékoztatón. Steven Van Gucht két okot említett, amiért Belgium
nem teszi ugyanazt, mint Spanyolország. „Az első teljesen nyilvánvaló: a
kisgyermekek általában nem képesek a maszkot megfelelően használni”
- magyarázta és hozzátette, hogy ha a maszkot helytelenül használják,
akkor a fertőzés kockázata még inkább növekszik, nem pedig csökken.
Az elmúlt 24 órában 355 új megerősített esetet jelentettek.
Az új heti koronavírus-esetek száma Brüsszelben ismét növekszik, mivel
Belgium országos átlaga továbbra is csökken, mutatják az adatok szerdán.
A Sciensano egészségügyi intézet legfrissebb számai azt mutatták, hogy
augusztus 16–22 között az újonnan felfedezett esetek száma a főváros
régióban 73rol növekedett 896-ra, ami körülbelül 8% -os növekedést
jelent az előző hét napos időszakhoz képest.
A Nemzeti Válságközpont szerint az augusztusban Belgiumban felfedezett
koronavírusfertőzések 22% -a volt azok között, akik az előző 14 nap során
külföldre utaztak. Steven Van Gucht virológus szerint "nagyon valószínû",
hogy ezek az emberek külföldön fertõzöttek.
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Az elmúlt 24 órában 469 új megerősített esetet jelentettek és 4
halálesetet.
Az USA Élelmezési és Gyógyszerészeti Igazgatósága (FDA) által
jóváhagyott vérplazmakoronás kezelés „nem veszély nélkül” - mondja
belga professzor, Dr. Bart Lambrecht. Lambrecht szerint a „további
tudományos kutatásokra van szükség”.
Belgium megkezdte az ápolási otthonok személyzetének átvizsgálását állapodtak meg az egészségügyi tisztviselők - prevenciós intézkedésként,
hogy megvédjék a lakosokat a koronavírusfertőzések esetleges új
hullámától az őszi közeledéssel. A személyzet szűrésével a belga
egészségügyi tisztviselők arra is törekednek, hogy megakadályozzák a
szigorú lezárasi intézkedések újbóli bevezetését az ápolói otthonok
lakosaira.
Az elmúlt 24 órában 699 új megerősített esetet jelentettek és 7
halálesetet.
Brüsszel pénteken vörösre vált az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ (ECDC) koronavírus-térképén, ami azt jelenti,
hogy Brüsszelben az elmúlt két hétben 100 000 lakosonként több mint
120 koronavírus-fertőzést regisztráltak.
A kórházba került lakosság egyre fiatalabb a március közepétől júniusig
tartó időszakhoz képest - mondja pénteken a Covid-19 szövetségközi
képviselője, Frédérique Jacobs. A koronavírus az elkövetkező néhány
hónapban továbbra is életünk nagy részét képezi, függetlenül attól, hogy
fáradtak vagyunk-e vagy sem - mondták az egészségügyi tisztviselők
pénteken sajtótájékoztatón.
Belgium kiigazította a korlátozásokat, hogy megakadályozza a koronavírus
további elterjedését az országban - jelentette be Sophie Wilmès
miniszterelnök a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón. A normál
állapotba való visszatérés még nem lehetséges - hangsúlyozta Wilmès. Az
arcmaszk viselésére vonatkozó nemzeti kötelezettség továbbra is
hatályban marad. Minden tanuló szeptember 1-jén visszatérhet az
iskolába, sárga kóddal. A 12 évesnél idősebb tanulók és a tanárok
számára az arcmaszk kötelező marad. A temetés utáni gyűjtés legfeljebb
50 fő számára engedélyezett. Öt olyan személy társadalmi
kapcsolatbuboréka, mellyel közeli kapcsolatban állhat, szeptember végéig
meghosszabbodik. Legfeljebb 2 ember vásárlása engedélyezett, és
augusztus 24. hétfőtől már nem lesz határidő. Rendezvényekre, például
sportversenyekre, kongresszusokra vagy kulturális eseményekre, 200 fő
befogadására alkalmas, ha beltéri, és 400 fő esetén, ha az esemény
kültéren zajlik. Az arcmaszkok továbbra is kötelezőek.
Az elmúlt 24 órában 363 új megerősített esetet jelentettek és 15
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halálesetet.
A Gent Egyetem által végzett kutatás azt mutatja, hogy Flandriában 2-3
ember közül már nem motivált arra, hogy szigorúan kövesse a
koronavírus intézkedéseket.
Azokat, akik kihagyják a kötelező tesztet, ha visszatérnek egy külföldi
koronai hotspotból, büntetni kell - jelentette De Tijd. A bejelentés azt a
megfigyelést követi, hogy a hotspotokból visszatérő belgaiaknak csak a
fele tesztelésre kerül. A vörös zónából visszatérő személyeknek
koronavírus-tesztet kell végezniük, és legalább kilenc napig karanténba
kell helyezni őket. Narancssárga kódú zónák esetében az izolálás erősen
ajánlott.
A Sciensano szerda legfrissebb adatai szerint naponta átlagosan 528
ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19) tekintetében
Belgiumban az elmúlt héten. A napi új fertőzések tendenciája 15% -kal
csökkent a hét napos időszakban, augusztus 9. és 15. között.
Létrehozták a Szövetségi Gyógyszerügynökség (FAMHP) szakértői
bizottságát, amely tanácsot ad a belga kormánynak a koronavírus elleni
oltások vásárlásában, számol be a Le Soir. A bizottság egyesíti a
tudományos szakértőket, az AFPMS képviselőit, a Szövetségi
Közegészségügyi Szolgálatot és a három belga régiót. A csoport kedden
első alkalommal ülésezett azzal a céllal, hogy meghatározza a kiválasztási
kritériumok listáját.
Az elmúlt 24 órában 211 új megerősített esetet jelentettek és 5
halálesetet.
Belgium három régiójában megengedett a saját kapcsolatfelvétel
kutatása a koronavírus leküzdésére - jelentette ki a De Standard kedden.
A három érintett első vonalú zóna egyike Mechelenben és kettő NyugatFlandriában található. Ezen túlmenően továbbra is fennáll a központi
kapcsolatfelvételi rendszer, és létezik egy olyan rendszer, amely ötvözi a
központi és a helyi kutatást.
Túl korai lenne enyhíteni az öt fős buborékot Belgium következő
Nemzetbiztonsági Tanácsán, csütörtökön, Marc Van Ranst virológus,
kedden hangsúlyozta a Twitteren.
A Nemzetbiztonsági Tanács (NSC) csütörtökön tartott ülése arra
összpontosít, hogy eldöntse, vajon a társadalmi összejövetelekre és
eseményekre vonatkozó jelenlegi korlátozások továbbra is szeptemberig
érvényesek-e. A napirenden kiemelt kérdés az, hogy a társadalmi
kapcsolatok jelenlegi korlátozása meghosszabbodik-e azon a négy hétre,
amelyről július végén döntöttek. Az NSC tisztviselői szintén megvitatják a
nyilvános összejövetelekre és eseményekre vonatkozó rendeletek
enyhítését, valamint az iskolába való visszatérés megvitatását.
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Az elmúlt 24 órában 454 új megerősített esetet jelentettek és 4
halálesetet. Augusztus 7. és 13. között átlagosan napi 574 fertőzést
regisztráltak, 5% -kal kevesebbet, mint egy héttel korábban.
A belga koronavírus járvány legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a
Brüsszel fővárosi régió válik a fertőzések „súlypontjává” - mondták az
egészségügyi tisztviselők hétfőn tartott sajtótájékoztatón.
A Belga Nemzetbiztonsági Tanácsnak az új koronavírusfertőzések
számának növekedését megakadályozó intézkedések utolsó fordulójának
lejárta előtt csütörtökön ülésezik. A koronavírus munkacsoport szövetségi
vagy regionális vezetői és szakértői csütörtökön gyűlnek össze, hogy
megvitassák a következő lépéseket.
Egy új vizsgálati módszer alkalmazása az új koronavírussal való fertőzés
kimutatására nyálmintákon keresztül az iskolákban segíthetne az
úgynevezett „szuper terjedő” tanulók azonosításában - mondják a belga
virológusok.
Az elmúlt 24 órában 544 új megerősített esetet jelentettek és 16
halálesetet.
Noha az új koronavírus-fertőzések számának növekedése Belgiumban
lassul, a brüsszeli fővárosi régió száma továbbra is gyorsan növekszik jelentették be az egészségügyi tisztviselők pénteken tartott
sajtótájékoztatón. Steven Van Gucht virológus szerint a múlt héten 750 új
esetet regisztráltak a Brüsszel fővárosi régióban, ami kb. 50% -os
növekedést jelent egy héttel korábbihoz képest.
A Belgium külföldi utazási övezeteinek több országának és régiójának
színkódjait a külügyminisztérium honlapján péntek délután ismét
módosítani fogják - jelentette be a Krízisközpont pénteken tartott
sajtótájékoztatón. „Ma számos régió megváltozik a színe, és külön
figyelmeztetni akarunk Spanyolországot és Romániát illetően.” mondta Steven Van Gucht, a virológus és a Covid-19 szövetségközi
képviselője.
Az elmúlt 24 órában 639 új megerősített esetet jelentettek és 15
halálesetet.
A Sciensano csütörtökön legfrissebb adatai szerint naponta átlagosan
601 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19) szempontjából
Belgiumban. A napi új fertőzések tendenciája 13% -kal nőtt a hét napos
időszakban, augusztus 3. és 9. között. Az új esetek száma továbbra is
növekszik, de a növekedés kisebb, mint tegnap volt.
A Brüsszeli repülőtér szeptember elejétől mobil laboratóriumot fog
felállítani, ahol az induló és az érkező utazók lehetőséguk lesz a PCRteszt elvégzésére.
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A nemzeti adatok szerint négy Brüsszeli önkormányzat a tíz belga város
között, amelyeket a koronavírusfertőzés új hulláma sújtotta leginkább.
Annak ellenére, hogy Antwerp továbbra is a leginkább érintett város az új
esetek teljes száma alapján, a Brüsszel Fővárosi Régió egy héten belül
238% -os növekedést mutatott az új pozitív esetekben, ami Belgium
összes többi tartományát vezeti, a Sciensano adatai szerint.

•

Az elmúlt 24 órában 388 új megerősített esetet jelentettek és 6
halálesetet.
A Belgium utazási tanácsa legfrissebb frissítésében Görögország került a
narancssárga zónák közé a Külügyi Minisztérium honlapján. Augusztus
17-én, hétfőtől kezdve Görögország megköveteli a légi vagy szárazföldi
belépő belga utasoktól, hogy érkezésüktől számított 72 órán belül
nyújtsák be negatív PCR koronavírus-teszttel ellátott igazolást.
A belga diákoknak az új tanév kezdetétől engedélyezni kell az iskolába
való visszatérést - mondta több gyermekgyógyász szerdán nyílt levélben.
Az arcmaszk nyilvános viselése ma már Brüsszeli főváros egész területén
kötelező, miután az elmúlt hét napban a megerősített fertőzések száma
túllépte a 100 000 lakosra eső 50 eset küszöbét. Ha a koronavírusfertőzések számának növekedése a brüsszeli régióban folytatódik, mint
az elmúlt héten, akkor a helyzet valószínűleg annyira súlyos lesz, mint
Antwerpenben - mondták az egészségügyi tisztviselők a szerdán tartott
sajtótájékoztatón.
Az elmúlt 24 órában 468 új megerősített esetet jelentettek és 7
halálesetet.
Pieter De Crem belga biztonsági és belügyminiszter szerint "nem
kívánatos" büntetni minden olyan turistát, aki egy napról a másikra
szeretne utazni a néhány fiatal múlt hétvégén tettei miatt. Ahelyett, hogy
a tengerpart legnépszerűbb üdülőhelyein tiltanák a napi kirándulásokat,
amint azt Knokke-Heist polgármester, Leopold Lippens meghozta, a De
Crem támogatja az adminisztratív vagy bírósági tilalmak bevezetését
bizonyos helyekre való belépésre a bajkeverőként azonosított helyekre.
Belgiumnak elsődleges prioritássá kell tennie az új koronavírus
ellenőrzését az embereknél, és fel kell állítania vizsgálati központokat a
repülőtereken és a nagyobb vasútállomásokon - mondta Philippe Close,
brüsszeli polgármester.
A társadalmi kapcsolatok bizonyos mértékig történő korlátozására
normának kell maradnia mindaddig, amíg az új koronavírus elleni vakcina
rendelkezésre nem áll, a legjobb belga egészségügyi szakemberek kedden
mondták.
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Az elmúlt 24 órában 751 új megerősített esetet jelentettek és 2
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halálesetet.
A Sciensano hétfői legfrissebb adatai szerint naponta átlagosan 580
ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19) tekintetében
Belgiumban az elmúlt héten. A napi új fertőzések tendenciája 16% -kal
emelkedett a július 31-től augusztus 6-ig tartó hét napos időszak alatt.
Belgium belép a „kritikus” hétbe, amely meghatározza, hogy az országban
az új koronavírusfertőzések rohamainak visszaszorítása érdekében hozott
közelmúltbeli intézkedések megfékezik-e a visszatérést a lezáródáshoz.
Marc Van Ranst állami virológus szerint az ezen a héten az új fertőzések
kimutatásának üteme határozza meg, hogy drasztikusabb
intézkedéseket kell-e elfogadni a következő hetekben.
A vallon Wanze város hatóságai 100 euró bónuszt bocsátanak ki azoknak
a lakosoknak, akiket a koronavírus-válság súlyosan sújtott. A lakosok
augusztus hónap végéig tíz, 10 euró értékű csekk formájában igényelhetik
a bónuszt, a csekkek 2020 szeptemberéig érvényesek.
Az elmúlt 24 órában 858 új megerősített esetet jelentettek és 2
halálesetet jelentettek.
A Sciensano Közegészségügyi Intézet pénteken közzétett új adatai
szerint átlagosan napi 550,3 ember tesztelése pozitív az új koronavírus
(Covid-19) tekintetében július 28. és augusztus 3. között.
Belgiumnak 2021 első néhány hónapjában napi 50–70 000 tesztre kell
növelnie a koronavírus-tesztelési kapacitását - mondta a nemzeti
válságközpont pénteken tartott sajtótájékoztatón. Különösen ez év végén
és az elkövetkező tél során a helyzet nehezebb lesz, mivel megfázás és
más vírusok jelentkeznek, és a koronavírustól való megkülönböztetés
egyetlen módja a tesztelés.
Összesen 117 ember látogatta meg Antwerpen vadonatúj koronavírustesztelési falut a Spoor Oost helyszínen annak megnyitásakor. Ez jóval
kevesebb, mint a jelenlegi napi 600 teszt kapacitása - és ez még 4000-ig is
méretezhető. Kizárólag tünetekkel nem rendelkező emberek tesztelhetők
a vizsgálati faluban; azoknak, akiknek tünetei vannak, konzultálniuk kell
orvosukkal.
Az elmúlt 24 órában 510 új megerősített esetet jelentettek és 7
halálesetet jelentettek. A Sciensano csütörtök adatai szerint naponta
átlagosan 532,9 ember tesztel pozitívnak az új koronavírusnak (Covid19) Belgiumban az elmúlt héten.
Brüsszel felgyorsítja az új koronavírus (Covid-19) kapcsolatfelvételét és
tesztelését - mondta Inge Neven, a fővárosi regionális egészségügyi
felügyelőség csütörtökön a brüsszeli regionális biztonsági tanács
sajtótájékoztatóján.
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Az arcmaszk viselése a brüsszeli fővárosi régió minden nyilvános helyén
kötelező lesz ha és amikor az új koronavírusos esetek regionális átlaga
meghaladja a 100 000 lakosra/50 fertőzés küszöbét 7 napos időszak alatt.
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Az elmúlt 24 órában 334 új megerősített esetet jelentettek és 2
halálesetet jelentettek.
Antwerpeni tartomány hivatalosan elkezdi enyhíteni a koronavírus
elleni küzdelmeket - jelentette be Antwerpen kormányzója, Cathy Berx
(CD&V) a szerdán tartott sajtótájékoztatón. A változások, amelyek
elsősorban fitnesz klubok és csoportos sportok köré koncentrálódnak, a
maszk viselésének enyhén módosulnak a közelgő meleg hullám előtt.
Staden flamand város húscsomagoló üzemében dolgozók százai
karanténba kerültek, miután a gyárban koronavírus-klasztert fedeztek
fel. Körülbelül 225 munkavállalót küldtek ön elszigeteltségbe, miután a
Westvlees húscsomagoló üzemének 18 munkatársa, Stadenben (NyugatFlandria) pozitívnak bizonyult az új koronavírus szempontjából.
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Az elmúlt 24 órában 465 új megerősített esetet jelentettek Belgiumban.
Brüsszelben és Liège-ben növekszik az új koronavírusfertőzések száma,
mivel a feltörekvő esetek száma a lassulás jeleit kezdi mutatni a sújtott
Antwerpenben.
A Sciensano Közegészségügyi Intézet kedden közzétett új adatai szerint
napi átlagosan 517,1 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid19) szempontjából július 25. és 31. között. Ez 60% -os növekedést jelent
az előző héthez képest.
A belga munkáltatók nem kötelesek fizetni azon alkalmazottak fizetését,
akiknek a narancssárga vagy vörös színű utazási övezetből való visszatérés
után karanténba kell helyezniük őket. A munkaügyi ügyvédek elemzése
szerint a munkáltató megbízhat az ONEM nemzeti foglalkoztatási
hivatalánál, hogy fedezze karanténban lévő alkalmazottja fizetését.
Az elmúlt 24 órában 447 új megerősített esetet jelentettek.
A Sciensano Közegészségügyi Intézet hétfőn közzétett új adatai szerint
napi átlagosan 490,7 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid19) tekintetében július 24. és 30. között.
A hétvégén Brüsszelben több mint 100 rendőrségi jelentést adtak ki
azoknak a lakosoknak, akik nem viseltek nyilvános helyeken arcmaszkot,
miután használatuk bizonyos utcákon és területeken kötelezővé vált.
A narancssárga vagy piros színkódnak a különféle európai régiókhoz
való hozzárendelésére vonatkozó belga eljárást módosítják - erősíti meg
a Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat (FPS Public Health). A színkódrendszert az utazók, valamint az országok kritizálták.
Szombaton a belga külügyminisztérium jelentős számú kiegészítést tett
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azoknak az európai térségeknek a listáján, amelyeken a turisták nem
utazhatnak új koronavírus-esetek túlfeszültsége miatt. A minisztérium
vörös listájának új kiegészítései között szerepel a franciaországi
Mayenne, valamint a bulgáriai Severoiztochen és Yugozapaden régiók, a
Svájc Genfi-tó régiója (Genf, Vaud és Valais), valamint Románia
különféle területei (központ, délkelet, dél-muntenia és délnyugatoltenia).
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Az elmúlt 24 órában 671 új megerősített esetet jelentettek és 4
halálesetet jelentettek.
Az egész Belgium vásári munkásai és családtagjai péntek reggel gyűltek
össze Brüsszelben, hogy tiltakozzanak a polgármesteri döntéssel,
amelyben az új koronavírussal (Covid-19) kapcsolatos aggodalmak miatt
bezárják a Brüsszel Foire du Midi vásárát.
Az új koronavírus (Covid-19) brüsszeli régiójának heti teljes kapacitása
növekszik - mondta pénteken Alain Maron brüsszeli egészségügyi
miniszter. Pontosabban: ez a kapacitás - nyitvatartással számítva - 255
óráról 430 órára növekszik, ami 69% -os növekedést jelent.
A társadalmi kapcsolatok korlátozása és az új intézkedésekhez való
ragaszkodás közvetlen hatást gyakorol a kórházba engedtek számára mutatja egy új grafikon, amelyet a Nemzeti Válságközpont jelentett be
pénteken egy sajtótájékoztatón.
A belga szövetségi kormány stratégiai tervet készített a koronavírus
(Covid-19) második hullámának kezelésére Belgiumban és az első hullám
hibáinak megelőzésére - jelentette be az RTBF csütörtökön.
Antwerp városa megnyitja saját „tesztfalu”, ahol napi 4000 ember járhat
tesztelésre az új koronavírus (Covid-19) számára a jövő héttől.
Az elmúlt 24 órában 673 új megerősített esetet jelentettek és 3
halálesetet jelentettek.
Alain Maron brüsszeli egészségügyi miniszter szerint a brüsszeli régióban
nem zárják ki az antwerpenihez hasonló intézkedéseket, a kijárási tilalmat
éjszaka , beleértve a tilalmat sem.
Antwerp városában számos kicsi lakás áll rendelkezésre, amelyek olyan
emberek számára használhatók, akik pozitív tesztet mutatnak a Covid19-re, de nem tudnak visszatérni otthonukba.
Charleroi szombattól kezdve kötelezővé teszi az arcmaszkokat az egész
területén, jelentette be a város szerdán.
A Sciensano csütörtökön leírt adatai szerint átlagosan napi 347,1 ember
tesztelt pozitív eredményt az új koronavírus (Covid-19) tekintetében
Belgiumban az elmúlt héten.
Az elmúlt 24 órában 234 új megerősített esetet jelentettek és 11
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halálesetet jelentettek.
Brüsszel városa kiterjesztette az arcmaszk viselésének követelményét
szerdától kezdve az összes forgalmas utcára és gyalogos zónára.
Belgiumot, Bill Gates-ot és egy brit epidemiológust a bíróság elé állítják
több száz belga által, akik ellenzik az összes koronavírus-előírást és el
akarják őket szüntetni. Körülbelül 240 belga csatlakozott a Viruswaanzin
nevű csoporthoz, amely hollandul a „vírusos őrületnek” fordul, és
amelyet az étterem és vendéglátóipar tagjai indítottak, Michael
Verstraeten ügyvédjük szerint.
Az elmúlt 24 órában 402 új megerősített esetet jelentettek és 1
halálesetet jelentettek.
Nyugat-Flandria, a Belgium második leginkább érintett tartománya,
nem fog további intézkedéseket hozni az új koronavírus (Covid-19)
elterjedésének megfékezésére, mint például visszatérni a zárolásba erősítette meg Anne Martens kormányzó.
A Sciensano kedden közölt adatai szerint az elmúlt héten átlagosan napi
311,4 ember volt pozitív az új koronavírus (Covid-19) szempontjából
Belgiumban. A napi új fertőzések tendenciája 69% -kal emelkedett a hét
napos időszakban, július 18-tól 24-ig, szemben a heti előző 247,9 új
fertőzés átlagával.
A brüsszeli régió növelni akarja a koronavírus (Covid-19) tesztelésének
kapacitását, miután számos tesztközpontot túlfoglaltak az utóbbi
napokban. Most, hogy a határok ismét nyitva vannak, egyre több belga
jár koronavírus-tesztre az érkezési országban a karantén elkerülése
érdekében - mondta hétfőn, Alain Maron brüsszeli egészségügyi
miniszter.
Az elmúlt 24 órában 299 új megerősített esetet jelentettek.
Belgium további korlátozásokat vezet be annak megakadályozása
érdekében, hogy a koronavírusfertőzések gyors és „aggasztó”
növekedése teljes körű második hullámmá váljon - jelentette be Sophie
Wilmès miniszterelnök a hétfőn tartott sajtótájékoztatón.
Július 29-től és legalább a következő négy héten a szociális buborékok
háztartásonként legfeljebb 5 rögzített személyre csökkennek, a 12 év
alatti gyermekeket nem beleértve. Ezen a buborékon belül óvatosság
szükséges. Nem irányított rendezvények, például kirándulások és
összejövetelek családdal és barátokkal, például esküvők azonban 10 fős
csoportokra korlátozódnak, a 12 évesnél fiatalabb gyermekeket nem
beleértve. Kivételt képeznek a nyári táborok.
A rendezvényeken megengedett személyek száma szintén csökken 100
főre (beltéri) és 200 főre (szabadban). Az arcmaszkok kötelezőek
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lesznek. A vásárlást egyedül kell elvégezni, kivéve a kiskorúakat vagy az
embereket, akiknek segítségre van szükségük. Mindenkinek
megengedett, hogy egy üzletben maradjon legfeljebb 30 percig.
Egy belga technológiai cég fejleszti a Coronalert-et, az ország új
kapcsolattartási nyomkövető alkalmazását, amely nyár után elérhetővé
válik a jelenlegi kapcsolatfelvételi erőfeszítések fokozása érdekében. A
Devside brüsszeli székhelyű alkalmazásfejlesztő cég nyerte meg az
alkalmazás létrehozására irányuló szerződést, és szeptemberben készül
kiadni.
A Janssen Pharmaceutica belga gyógyszergyártó koronavírus (Covid-19)
oltására vonatkozó klinikai vizsgálatok hétfőn kezdődtek meg. Összesen
1000 felnőttet vizsgálnak vakcinára Belgiumban és az Egyesült
Államokban, ahol a Johnson & Johnson anyavállalat található. A
vizsgálatok jelenleg az 1 / 2a fázisban vannak, amelynek során a vakcina
biztonságosságát, a lehetséges mellékhatásokat és az immunrendszer
reakcióját a vakcinával tesztelik.
Az elmúlt 24 órában 220 új megerősített esetet és 4 halálesetet
jelentettek. A Sciensano pénteki adatai szerint átlagosan napi 220,6
ember tesztelése pozitív az új koronavírussal (Covid-19) Belgiumban az
elmúlt héten.
A fiatalabb belga felnőtteket felszólították „felelősségteljes
cselekedetre”, miután a legfrissebb adatok 18-30 év közötti felnőtteknél
növekvő fertőzéseket mutattak. A pénteken tartott napi sajtótájékoztató
végén, Yves Stevens, a Nemzeti Válságközpont szóvivője kritizálta a
fiatalabb emberek hajlandóságot az intézkedések tiszteletben tartása
mellett, és hozzátette, hogy „a gondatlanság ideális szövetséges a vírus
számára”.
Helyi szinten az önkormányzatok úgy határoztak, hogy megerősítik az
intézkedéseket a firus elleni küzdelem érdekében azáltal, hogy
kötelezővé teszik a maszk viselését a belváros számos részén.
Blankenberge-ben a maszkok kötelező a tengerparton vagy a Zeedijk-en,
függetlenül az északi-tengeri széltől. Ezt kiterjesztik a szomszédos
bevásárlónegyedre is, hogy a dolgok egyszerűek maradjanak - magyarázta
Geert Vanden Broucke polgármester. Ostend, De Haan és Middelkerke,
még mindig a tengerparton, kötelezővé tették a maszkokat az utcai
piacokon, ahol látványos emberek összetörése látható. Brugesben,
szombattól kezdve a maszk viselése kötelező a város teljes belső
körzetében - mondta a polgármester. Arcmaszk viselése július 27-től
kötelező mindenkinek, aki a brüsszeli gyalogos övezetben vagy a nyüzsgő
Rue Neuve-en jár.
Az elmúlt 24 órában 369 új megerősített esetet és 3 halálesetet
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jelentettek.
A belga Nemzetbiztonsági Tanács csütörtök reggel 9:00 órától ülésezett,
hogy megvitassák a tisztítás stratégiájának következő szakaszát. A
Belgiumba visszatérő utazóknak 48 órával az országba érkezés előtt ki kell
tölteniük az űrlapot - jelentette be Sophie Wilmès belga miniszterelnök.
Ez azt jelenti, hogy Belgium nem lép be a kilépési tervének 5.
szakaszában augusztusban. Az eseményeken megengedett maximális
létszám nem növekszik. A vásárok és show-k szeptember 1-je előtt nem
folytathatók. Július 25-étől szeptember óta az arcmaszk viselése kötelező
lesz nyilvánosabb helyeken, például forgalmas bevásárló utcákon,
piacokon és nyilvános épületekben. Az éjszakai üzletek záró óráját 10:00
óráig továbbítják, ám a kávézók és bárok bezárási ideje változatlan
marad. Az éttermek, kávézók és bárok ügyfeleit felkérhetik, hogy
hagyjanak e-mail címet vagy telefonszámot. A heti 15 emberből álló
kapcsolatbuborék továbbra is fennáll, de Wilmès miniszterelnök
hangsúlyozta, hogy fontos, hogy az emberek ennél többet ne látjanak.
Az elmúlt 24 órában 164 új megerősített esetet jelentettek.
A Covid-19 „nyomon követés” alkalmazás, amelyet a brüsszeli Devside
technológiai cég fejlesztett ki, értesíti a belga felhasználókat, ha
kapcsolatba lépnek egy koronavírussal fertőzött emberrel. Az
alkalmazást a belga szövetségek közötti bizottság rendelte el a tesztelésre
és a nyomon követésre. A tervek szerint szeptemberben jelenik meg,
Flandriában, Vallóniában és Brüsszelben használható.
Egy második koronavírus-csúcs Belgiumban sokkal magasabb lenne,
mint az első, egy Sciensano-számokon alapuló modell szerint, Kurt Barbé,
a VUB biostatisztikai professzora kórházi ápolásainak száma alapján.
A koronavírus-fertőzések száma tovább fog növekedni, mivel Belgiumban
az elmúlt héten naponta több mint 200 új fertőzésről számoltak be jelentette be a Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat a szerdán tartott
sajtótájékoztatón.
Az elmúlt 24 órában 201 új megerősített esetet és 5 halálesetet
jelentettek. A Sciensano kedden közölt adatai szerint az elmúlt héten
átlagosan napi 175,1 ember tesztelt pozitív eredményt az új koronavírus
(Covid-19) tekintetében Belgiumban. A napi új fertőzések tendenciája
79% -kal emelkedett a hét napos időszakban, július 11. és 17. között. Ez
ismét nagyobb növekedés, mint az előző napokban.
Mivel a belga koronavírus-adatok továbbra is növekednek, a helyi
lezárások valószínűleg nagyon gyorsan megvalósulnak - mondta Geert
Molenberghs, a biostatisztika professzora kedden. Célszerű, hogy néhány
régió hamarosan ismét lezáródjon - mondta Molenberghs az MNM
rádión. Ha ez nem történik meg, akkor az ország egy második,
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drasztikusabb teljes zárolás felé tart. Különösen Antwerpen
tartománynak fontolnia kell egy kisebb, kevésbé radikális záródást mondta.
Ebben az évben a koronavírusjárvány miatt a július 21-i nemzeti ünnepi
események megváltoznak. Az ünnepség tiszteletet mutat a COVID-19
válság hősöknek és a második világháború befejezésének 75. évfordulóját
említik.
Az elmúlt 24 órában 187 új megerősített esetet jelentettek.
Nathalie Muylle szövetségi munkaügyi miniszter bejelentette, hogy az
ideiglenes munkanélküliséget megkönnyítő intézkedést az év végéig
meghosszabbítják, a munkáltatók ezzel kapcsolatos kérésüket nagy
hulláma miatt.
A szövetségi közegészségügyi szolgálat hétfői adatai szerint naponta
átlagosan 154,1 tesztelt ember pozitív az új koronavírussal kapcsolatban
Belgiumban az elmúlt héten. A napi új fertőzések tendenciája 66% -kal
nőtt a hét napos időszakban, július 10-16-ig, szemben az előző héten napi
93 új fertőzés átlagával.
Mivel a koronavírus-számok Belgiumban ismét emelkednek, a Sciensano
nemzeti egészségügyi intézet és a Válságközpont hetente háromszor
ismét megkezdi a koronavírus sajtótájékoztatóját. A sajtótájékoztatókra
hétfőn, szerdán és pénteken kerül sor.
Az elmúlt 24 órában 199 új megerősített esetet és 4 halálesetet
jelentettek. A mai hírek szerint az elmúlt héten az új fertőzések száma
32% -kal nőtt az előző héthez képest.
Amikor egy koronavírus-oltást kifejlesztenek, nem minden belga kap
egyidejűleg, azt döntött a Belga Legfelsőbb Egészségügyi Tanács (SHC). A
kockázatkezelési csoport (RMG) felkérte a Legfelsőbb Egészségügyi
Tanácsot, hogy határozza meg a jó oltáshoz szükséges prioritási
csoportokat és az adagok számát, mivel Belgium csatlakozik az EU szintű
koronavírus oltások beszerzéséhez, és a tagállamokat felkérték meg
határozniuk az oltás célpopulációját. Az egészségügyi dolgozók, a 65 év
felettiek, valamint a 45 és 65 év közötti, kockázati tényezőkkel rendelkező
személyek oltás esetén elsőbbséget kanak.
Marc Van Ranst virológus szerint a Covid-19 fertőzés új eseteinek
folyamatos napi növekedése azt jelzi, hogy Belgiumban a járvány
második hulláma kezdődik.
Az elmúlt 24 órában 167 új megerősített esetet és 4 halálesetet
jelentettek. A Sciensano legfrissebb adatai szerint az új koronavírussal
(Covid-19) járó további fertőzések átlagos száma naponta csaknem 100ra emelkedett az elmúlt hét napban.

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

•

•

2020.07.
15

•
•

•

•

2020.07.
14

•
•

•

Egy európai parlamenti képviselő felhívása és a #LoveIsNotTourism
kampány ellenére a közösségi médiában Belgium továbbra is zárja a
határait a különféle országokban élő párok számára. Pieter De Crem
belügyminiszter felvetette annak a lehetőségét, hogy a határ bezárása és
az utazási korlátozások által elválasztott partnerek ismét találkozhassanak
a szerdán a Nemzetbiztonsági Tanácsban, ám nem sikerült megoldást
találni.
A kilépési stratégia szakértői csoportja (GEES) az egyes tartományokra
szabott intézkedéseket javasolna, amennyiben Belgium második
hullámmal szembesül - jelentette be a De Standaard csütörtökön. Pieter
De Crem belügyminiszter szerdán már kijelentette, hogy az új leállás nem
érinti az egész országot, mondva, hogy „számos oka van” egy újabb
országos elzáródás elkerülésének, mivel a gazdaság ebben a tekintetben
fontos szerepet játszik. Az intézkedéseknek a lehető legcélzóbbnak kell
lenniük - állapodtak meg a szakértők.
Az elmúlt 24 órában 91 új megerősített esetet és 1 halálesetet
jelentettek.
Belgium kész arra, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzon, ha később
kiderül, hogy azok szükségesek - mondta Sophie Wilmès belga
miniszterelnök egy sajtótájékoztatón, mivel a járvány egyre erősebb az
országban.
A
Nemzetbiztonsági
Tanács
szerdán
tartott
sajtótájékoztatóján Wilmès bejelentette, hogy Belgium úgynevezett
szaporodási száma (R száma) ismét az 1 fölé emelkedett, ami azt jelenti,
hogy a járvány ismét növekszik.
Az, hogy az 5. szakasz augusztus 1-jétől a tervek szerint kezdődik-e vagy
sem, a következő héten, július 23-án tárgyalják. Időközben
megvizsgálják a fertőzések számának növekedésének okát.
A Sciensano legfrissebb adatai szerint az elmúlt hét napban az új
koronavírussal (Covid-19) járó további fertőzések átlagos száma az
elmúlt hét napban 8% -kal nőtt.
Az elmúlt 24 órában 74 új megerősített esetet és 5 halálesetet
jelentettek.
Az utazási irodák és a légitársaságok sok bizonytalansággal foglalkoznak,
mivel a rendeltetési helyek különböző színűek lehetnek Belgium
beléptető lámpájának rendszerében, de mi történik, ha az utazást
lemondják? A TUI utazásszervező bejelentette, hogy visszavonja az
úgynevezett „piros zónákba” tett utazásait, amelyek lehetővé tették az
utazók számára a visszatérítés megszerzését. Narancssárga zónák
esetében azonban a visszatérítés nem lehetséges.
A váratlan fordulat alapján a ma reggel bejelentett hírek alapvetően azt
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jelentik, hogy a tegnap elmagyarázott minden elavult. A zöld továbbra is
azt jelenti, hogy megy (vagy elmehet, az emberek, akik ténylegesen utazni
akarnak az országokba, amelyeket Belgium zöldként jelölt meg). A piros
továbbra is hivatalos utazási tilalmat jelent, ezért a vörös övezetből
visszatérő embereket kell vizsgálni és karanténba helyezni, amikor
visszatérnek Belgiumba. A narancssárga zónák azonban már nem
igényelnek karantént - még akkor is, ha elsősorban önkéntes volt -, így az
utazóknak most már „fokozott éberségre” van szükségük.
Az elmúlt 24 órában 101 új megerősített esetet jelentettek.
A hétvégén Belgium közzétette az EU régiói és országai frissített listáját,
amelyeket most utazáskor „vörös” vagy „narancssárga zónának”
tekintnek, vagyis az ott utazókat karanténba kell helyezni a
visszatéréskor. A vörös, narancssárga és zöld utazási övezetek listáját a
belügyminisztérium weboldalán frissítették ezen a hétvégén, több piros
és több narancssárga zónával. A vörös zónák esetében Belgium hivatalos
utazási tilalmat adott ki. A vörös zónából visszatérő embereket meg kell
vizsgálni és karanténba helyezni, amikor visszatérnek Belgiumba.
A szövetségi közegészségügyi szolgálat hétfői adatai szerint naponta
átlagosan 90 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19)
szempontjából Belgiumban. Az új fertőzések száma enyhén növekedett a
harmadik napon belül. A hatóságok szerint a növekedés elsősorban
Antwerpen tartományban, Brüsszelben és Nyugat-Flandria déli részén
történt.
Az elmúlt 24 órában 147 új megerősített esetet és 3 halálesetet
jelentettek.
A hét napos időszakban, június 30-tól július 7-ig, átlagosan naponta 84
embernek volt pozitív vírusvizsga. A tendencia már szerdán leállt a
csökkenésről az előző héten az új fertőzések napi átlagához képest, és
kissé, 1% -kal nőtt.
A belga kormány váratlan lépése miatt az arcmaszkok kötelezővé váltak
az országban az áruházakban egy héttel a várható bevezetés előtt, egy
jellemzően proaktív lépésként egy általánosan ütemezett tervben. Időbe
telt, és sok habozás zajlott az egészségügyi szakértők és a belga kormány
között, de az arcmaszk viselése szombattól kötelezővé válik az üzletekben
és más beltéri helyiségekben.
A KU Leuven Egyetem Rega Intézetének virusológusai olyan vakcinát
találtak, amely védi a hörcsögöket a koronavírussal szemben, amelyet
2020 végéig terveznek emberrel végzett tesztelésre. Ez az egyik első
oltóanyag-jelölt, amelyről bizonyítottan megvédi a laboratóriumi
állatokat a fertőzésektől - jelentette be az intézet egy sajtóközleményben.
A cél az, hogy ezen a télen klinikai vizsgálatokat kezdjenek emberi
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Az elmúlt 24 órában 87 új megerősített esetet és 2 halálesetet
jelentettek.
A belga koronavírus teszt adatainak keresztmetszeti elemzése azt
mutatta, hogy a gondozó otthonokban a vírussal fertőzött betegek kb.
75% -a nem mutatott tüneteket.
A Liantis üzleti szolgáltató tanácsadó szerint a múlt évi adatokhoz képest
négyszer annyi influenza oltást rendeltek Belgiumban a munkáltatók,
mint a múlt évben. Egyre több vállalat választja kollektív oltási programot
alkalmazottainak, különös tekintettel a kockázati csoportokra, például a
65 éven felüli személyekre, a terhes nőkre és a krónikus betegségben
szenvedő emberekre, mint például a cukorbetegség -, valamint azokra,
akik a kockázati csoport tagjaival egy fedél alatt élnek.
A belga Legfelsőbb Egészségügyi Tanács, a Szövetségi Közegészségügyi
Szolgálat tudományos tanácsadó testülete szerdán tett közzé tanácsát,
amelyben azt ajánlja, hogy kötelezővé tegyék az arcmaszk viselését az
üzletekben.
Az elmúlt 24 órában 65 új megerősített esetet és 2 halálesetet
jelentettek.
A Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat szerdai adatai szerint naponta
átlagosan 85,1 személy tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19)
tekintetében Belgiumban.
Maszk nem viselése a belga vonatokban pénzbírsággal jár a nyáron. A
rendőrség és a Securail fokozza a vonatok és az állomások célzott
ellenőrzését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindenki tiszteletben
tartja-e az arcmaszk viselésének kötelezettségét.
A belgiumi regionális egészségügyi hatóságok szerdán találkoznak a
szövetségi tisztviselőkkel, hogy utat keressenek a tanácsadó testület
iránymutatásainak végrehajtására a karantén szövetségi jogi keretének
létrehozása érdekében.
A magas kockázatú területről visszatérő embereknek vizsgálatokat kell
végezni és önkarantén, amikor belépnek Belgiumban. Ugyanez vonatkozik
azokra az emberekre, akiknél a coronavírus tünetei vannak. Az, hogy a
Belgiumban visszatérő utazók belépéskor karanténba kerülnek-e vagy
sem, attól függ, hogy melyik színkódot kapta az ország, ahonnan
megkapták. "A kezdetben "biztonságosnak "tekintett régiók némely
instabil egészségügyi helyzete egyértelmű ütemtervet igényel
országunkban a járvány felrobbanásának kockázatának csökkentése
érdekében" - mondta a konzultatív bizottság.
Az elmúlt 24 órában 42 új megerősített esetet és 3 halálesetet
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jelentettek
A Brussels Airlines nem térít vissza járatjegyet, ha az utazók úgy
döntenek, hogy visszavonják a magas kockázatú térségekre irányuló
utazásaikat, ahelyett, hogy a légitársaság kezdeményezést várnának.
Mivel egyre több ország vezet be helyi letiltásokat, és a fertőzések tüskéje
miatt ismét szigorítják korlátozásaikat, sok utazó úgy döntött, hogy
lemond az üdülési utakról.
Egy brüsszeli kórház azt vizsgálja, hogy a könnyek biztosíthatnák-e a
pácienseknek az új koronavírus diagnosztizálására használt orrmintáinak
cseréjét (Covid-19). Az UZ Brussel Egyetemi Kórház kutatási projektjének
célja annak meghatározása, hogy használhatók-e könnyek mind
diagnózisokhoz, mind pedig antitestek vizsgálatához, orr-tampon vagy
vérvizsgálat alapján.
A belga nemzeti ünnep ebben az évben eltérő lesz a koronavírus-válság
miatt - közölte a Királyi Palota kedden. A július 21-i nemzeti ünnepet
hagyományosan katonai felvonulás jelzi a Place des Palais-n, ahol a Királyi
Palota található. Ebben az évben nem katonai felvonulás lesz, hanem
ünnepség, amelynek két témája van: tisztelegés a koronavírus-válság
hőseinek és a második világháború 75. évfordulója.
Az elmúlt 24 órában 107 új megerősített esetet és 6 halálesetet
jelentettek.
Nem lesz sokáig Herman Goossens mikrobiológus szerint mielőtt az új
koronavírus újra megjelenne Belgiumban. "Legyünk reálisak, bárhol és
hamarosan itt is kitörések lépnek fel" - mondta a Rádió 1-nek.
Napi átlag 85,1 ember tesztelése pozitív az új koronavírusal (Covid-19)
Belgiumban, 3% -kal alacsonyabb az előző héthez képest a Szövetségi
Közegészségügyi Szolgálat hétfői adatai szerint. Belgiumban a pandémia
kezdete óta a megerősített esetek száma 62 016. Ez az összes Belgiumban
fertőzött embert tükrözi, és tartalmazza a megerősített aktív eseteket,
valamint azokat a betegeket, akik azóta felépültek vagy meghaltak a vírus
következményeiben. A hatóságok szerint az új fertőzések számának
tendenciája továbbra is csökken.
A belga kockázatkezelési csoport (RMG) várhatóan hétfőn ül össze, hogy
bevezesse a lehetséges intézkedéseket azon utazók számára, akik olyan
helyekről térnek vissza, ahol a közelmúltban új koronavírus-kitörések
jelentkeztek. Szombaton, Christie Morreale vallon egészségügyi miniszter
felszólította a csoportot, hogy vázolja az egész országot érintő
intézkedéseket a Katalóniából és más veszélyeztetett régiókból visszatérő
utazók számára.
Az elmúlt 24 órában 129 új megerősített esetet és 4 halálesetet
jelentettek.
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A szövetségi közegészségügyi szolgálat pénteki adatai szerint naponta
átlagosan 82 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19)
tekintetében Belgiumban. Ez 13% -os csökkenést jelent a múlt héten
ugyanabban az időben esedékes átlaghoz képest.
Belgium tagjelölt országként jelölte meg az Arc-maszkok stratégiai
készletének tárolását és kezelését az Európai Unió tagországai. Június 5én Belgium benyújtotta jelölését a blokk vészhelyzeti arcmaszktartalékainak kezelésére, a RescEU polgári védelmi programjának
részeként. A jelölést egy Philippe De Backer miniszter által vezetett
munkacsoport terjesztette elő, amelyet maga hoztak létre annak
kezelésére, hogy Belgium reagáljon a pandémiára és a védőeszközök
meredek hiányára az országban. Az összes többi tagjelölt országgal
együtt, Belgiumnak július közepén meg kell védenie jelöltségét, és
várhatóan az EU augusztusban választja ki az irányító országot.
Az elmúlt 24 órában 89 új megerősített esetet és 7 halálesetet
jelentettek.
Amint valahogy elértük a középső pontot 2020-ban, a nyári szünidő
hivatalosan megkezdődött. Noha a nyári szünet általában az utazás idejét
jelenti, ez az év kissé eltérő lehet, mint amit sok belga ember számára
eredetileg terveztek. Annak ellenére, hogy az EU-ban 14 olyan ország
szerepel a fehérebb listán (Kína is), amelyek állampolgárai beléphetnek, a
belga külügyminiszter világossá tette, hogy a határok július 7-ig nem
kerülnek újbóli megnyitásra.
A külföldi utazóknak az EU-ba visszatérésének ötlete, Marc Van Ranst
állami virológus szerint, még nagyon kockázatos.
A koronás pótdíj felszámítása nem tiltott, de ez nem okozhat zsaroló
árakat - mondta Nathalie Muylle, a Szövetségi Gazdasági Miniszter, a
Szervezet képviselőházának.
Az elmúlt 24 órában 82 új megerősített esetet és 7 halálesetet
jelentettek.
A Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat szerdai adatai szerint naponta
átlagosan 84 ember tesztelése pozitív az új koronavírus (Covid-19)
tekintetében Belgiumban.
Az Antwerpeni Egyetemen tudósok negyedik és legfrissebb szerológiai
tanulmánya szerint, a populáció mindössze csak 5,5%-ánál fejlesztettek
antitestek az új koronavírus ellen, a VRT és a De Standaard szerdán
számolt be.
Egy Gent-alapú biotechnológiai vállalkozás egy „univerzális” koronavírusoltással dolgozik, gépi tanulás és rákkezelési technológiák révén. A Genti
start-up MyNEO, amely a célzott rákkezelésekre szakosodott, azt állította,
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hogy egy „ígéretes” peptid alapú terápiát azonosított, amely képes
célzott immunreakciót létrehozni a Covid-19 és más típusú koronavírusok
ellen. (The Brussels Times)
Az elmúlt 24 órában 66 új megerősített esetet és 15 halálesetet
jelentettek, a számadatok kissé csökkennek.
Emmanuel Andrének a koronavírus-válság kezdete óta soha nem volt a
nyelve a zsebében. A koronavírus elleni küzdelem volt szövetségi
köztársasági szóvivője még ma sem habozik, hogy állást foglaljon a maszk
viselésével kapcsolatban. Egy holland tweetben a virológus kifejti, hogy a
maszk viselése "feltétlenül szükséges". Noha a Nemzetbiztonsági Tanács
nem tette kötelezővé maszk viselését, Emmanuel André egyértelműen
támogatja a maszk viselését annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a
koronavírus új hulláma Belgiumban
Az egészségügyi válság kezelése érdekében néhány fodrász emelte árait.
A fertőtlenítő és védőeszközök vásárlása költséges. A költség az ügyfelet
terheli. Sok fodrász gyakorolja az úgynevezett "Covid-kiegészítőt".
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Az elmúlt 24 órában 66 új megerősített esetet és jelentettek.
Azok a személyek, akik szoros kapcsolatban voltak a Covid-19 beteggel,
most egy második PCR-vizsgálatot vagy diagnosztikai tesztet kérhetnek a
kötelező 14 napos karantén csökkentése érdekében - döntött egy
szövetségi egészségügyi intézet. A Covid-19 pozitív eredményét igazoló
emberek szoros kapcsolatait felügyelő orvosok hivatalos útmutatójának
frissítése szerint az orvosok most már kérhetik a Covid-19 beteg
tünetmentes közeli kapcsolatát, hogy kétszer szűrjék át, hogy esetlegesen
rövidebbé tegyék a kötelező önbetegeket. elkülönítési időszak.
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Az elmúlt 24 órában 99 új megerősített esetet és 5 halálesetet
jelentettek.
A Sciensano minden pénteken heti jelentést készít a koronavírus járvány
helyzetéről Belgiumban. A pénteki adatok azt mutatják, hogy az
országban hetente, napi 89 új fertőzés átlaga.
A lakosság immunitása azonban úgy tűnik, hogy továbbra is ugyanazon a
szinten marad, a finomítás ellenére.
Az elmúlt hetek közös erőfeszítéseinek köszönhetően a világjárvány
erőssége gyengült. Az továbbra is lehetővé teszi a felelősségteljesen
enyhítse a polgárok biztonsága és egészsége érdekében bevezetett
intézkedéseket.
A Parlament jóváhagyta egy különbizottság felállítását a Covid-19
járványhoz kapcsolódó egészségügyi válság kezelésének felmérésére. Ha
a tények ezt indokolják, ez a bizottság végül valódi nyomozási bizottsággá
alakulhat, ugyanolyan hatáskörrel rendelkezhetik, mint a nyomozó bíró.
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Az elmúlt 24 órában 109 új megerősített esetet és 4 halálesetet
jelentettek.
A máltai zászló alatt vitorlázó Minerva-óceánia tartályhajót több napig
kikötik Antwerpeni kikötőben, mivel a legénység nagy részét az új
koronavírus szennyezi, jelzi a kikötői hatóság, megerősítve a Flows
speciális magazin adatait. A hajót legalább július 1-jéig karanténba
helyezik.
Csütörtök reggel közzétették a belga koronavírus alakulásának új adatait.
De, mint a hét eleje óta, figyelemre méltó változással: most a hangsúly a
tendenciákra összpontosul, és már nem a napi adatokra, mint eddig ez
volt. Belgiumban közel 10 000 ember vesztette életét a koronavírus miatt.
Egy hatalmas szám, ám jóval magasabb is lehetett volna - állította egy
belga biosztatista Geert Molenberghs által készített nemzetközi
tanulmány.
Az elmúlt 24 órában 88 új megerősített esetet és 9 halálesetet
jelentettek.
A Nemzetbiztonsági Tanács június 24-én, szerdán reggel megállapodott a
koronavírus elterjedése elleni küzdelem további lépéseiről. A tisztítás 4.
fázisában vagyunk, a vírus terjedésének görbéinek csökkentése révén.
Sophie Wilmès miniszterelnök, a Régiók és Közösségek miniszterelnökei,
a szövetségi kormány fõ miniszterei és a szakértõk új sorozatot
jelentettek be, amelyek július 1-jén lépnek hatályba.
Július 1-jétől a privát buborék 10-15 főre megy. A mozik és a kulturális
előadások a nyilvánossággal korlátozott méretű és előzetes fenntartás
alapján folytathatók, és ezt szigorúan betartva az elválasztási szabályokat,
de maszk viselése nem lesz kötelező. Az új szabályok betartásával nyitnak
az uszodák. A termálfürdő és a wellness központ ismét elérhető lesz,
legfeljebb 50 fő számára.
Az új szabály 200 fő beltéri és legfeljebb 400 fő befogadására irányul, ez
egy lehetőség egyszeri rendezvényekre, és csak akkor, ha betartják a
biztonsági szabályokat. Politikai tiltakozásokat legfeljebb 400 ember
megengedett statikusan.
Az elmúlt 24 órában 260 új megerősített esetet és 17 halálesetet
jelentettek.
Az elmúlt héten napi átlag 89 megerősített esetről számoltak be. Ez az
arány 17% -kal csökkent az előző héthez képest, amikor ez az átlag 107
volt. Belgiumban összesen 60 810 Covid-19 esetet regisztráltak.
A halálesetek csökkenése még hangsúlyosabb. Naponta átlagosan 5
haláleset 46%-kal csökken. Mindazonáltal pontosítani kell, hogy az elmúlt
három nap adatait nem konszolidálták.
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Minden mutató csökken. A kórházi ápolások száma június 22-én, hétfőn a
járvány kezdete óta először 300 alá esik, 293 beteggel a kórházban.

•

Új Nemzetbiztonsági Tanácsot (CNS) szerdán 9 órakor tartanak. A kérdés
annak megvizsgálása lesz, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a
néhány héttel ezelőtt megkezdett tisztítás folytatása érdekében.
Emlékeztetőül: Belgium fokozatosan, fokozatosan, szakaszosan elvégzte a
tisztítást. Mindent még nem nyitottak meg újra. Az egész szektor
kétségbeesetten várja az engedélyt a hatóságoktól a tevékenységük
újraélesztését. Különösen az uszodákra, a kaszinókra, a szórakoztató
parkokra gondolunk, de a nagy családi összejövetelekre is, például
esküvőkre. Kezdetben négy emberre korlátozva, majd június 8-tól tízre
bővítve, az érintkezési buborékot ezen a szerdán, a CNS során vizsgálják
felül.
A Nemzetbiztonsági Tanács már májusban egyértelmű volt a "tömeges
eseményekről": augusztus 31-ig betiltják őket. Július 1-jétől azonban
legfeljebb 200 fő befogadására alkalmas rendezvények engedélyezhetők
újra.
Marc Van Ranst virológus szerint a maszkokat kötelezővé kell tenni az
áruházakban és butikokban - mondta a Twitter-ben. "Az erősen ajánlott
egyértelműen nem működik".
Az első önkormányzati Covid-19 tesztközpontot az önkéntesen dolgozó
orvoscsoport hozta létre Brüsszelben a kórházi személyzet
megkönnyítése érdekében. A Médecine pour le Peuple (MPLP) nevű
szervezet június elején a Molenbeek-i antennáján indította el a
kezdeményezést, és ez a kórházakon kívüli első Brüsszelben működő
tesztelő központ lett.
Az elmúlt 24 órában 128 új megerősített esetet és 12 halálesetet
jelentettek.
Ha a június 11-18-i héti tendenciák azt mutatják, hogy a vírus nem tűnt el
a belga területről, akkor a különféle mutatók alakulása lassú. A
megerősített esetek száma így az elmúlt hét napban 2 és 5% között
csökkent.
A hatóságok ismét fontolóra veszik a mobil alkalmazás kifejlesztésére
irányuló projektet, amely lehetővé teszi azon emberek nyomon
követését, akik kapcsolatba kerültek másokkal, akik potenciálisan
fertőzöttek a covid-19-vel.
A Sciensano hétvégén és hétfőn már nem fog közzétenni a járványügyi
helyzetet, mondta Steven Van Gucht, az egészségügyi intézet vírusos
betegségekkel foglalkozó osztályának vezetője pénteken. "A kedd
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jelentése szombat, vasárnap és hétfő adatait fogja tartalmazni" - mondta.
A belga koronavírus járvány adatainak következő frissítését tehát június
23-án, kedden tervezik.
Az elmúlt 24 órában 104 új megerősített esetet és 8 halálesetet
jelentettek.
A vallon régióban található Flémalle-i iskola bezárt miután egy Covid-19
esetet felfedeztek egy óvodai osztályban. A koronavírust egy második évi
általános iskolában diagnosztizálták Ertvelde-ben, Kelet-Flandriában. A
gyermeknek nem voltak tünetei. A kilenc olyan diákot, akik a fertőzött
iskolás társadalmi buborékban voltak, karanténba helyezték, és ezeket is
tesztelték.
Száz rendezvényen dolgozó körülbelül 1500 szállítótáskákot
anyagszállításra helyeztek el a brüsszeli 5 Heysel palota elõtt, hogy
tevékenységük folytatására vonatkozó fokozatos ütemtervet kérjenek.
A tisztítás folytatódik a vallon öregotthonokban, amelyeket súlyosan
sújtott a koronavírus-válság. Jövő hétfőtől kezdve az egyhetes látogatás
szabályát, legfeljebb 30 percre, többek között a munkavállalók
képviselőivel folytatott konzultációt követően megszüntetik. És legkésőbb
július 1-jéig folytatódhat a közösségi élet, a Nemzetbiztonsági Tanács által
említett „kibővített buboréknak” válik, június 3-án - jelentette ki Christie
Morreale, a vallon egészségügyi miniszter csütörtökön megküldött
körlevele.
Az elmúlt 24 órában 89 új megerősített esetet és 12 halálesetet
jelentettek.

•

Steven Van Gucht állami virológus mondta, hogy egy általános és
„figyelemre méltó” olcsó gyógyszer, amelyet az első életmentő
koronavírus-kezelésként alkalmazhatnak, a kritikusan beteg Covid-19
paciensek kezelésére a belga kórházakban. Van Gucht elmondta, hogy az
Egyesült Királyságban végzett klinikai vizsgálat eredményei a kutatók
áttörésének tekinthetők, és amelyet az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) örömmel fogadott, „nagyon ígéretesnek tűnik”. "Ezért gyanítom,
hogy a gyógyszert a kórházunkban is fogják használni" - mondta a Le
Soirnak a Sciensano szövetségi az állami virológusa.

•

Az SNCB belga vasúti üzemeltető kijelentette, hogy a havi korábbi
bejelentések ellenére a közeljövőben megtagadja ingyenes tíz menetjegy
elosztását minden belga számára. Ezzel a vasúttársaság igazgatótanácsa
átfogóan ellenzi az úgynevezett „Superkern” határozatát, amely
kormányminiszterekből és a kormányt támogató tíz párt képviselőiből áll.

•

Az elmúlt 24 órában 55 új megerősített esetet és két halálesetet
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Továbbra is érvényben vannak az intézkedések.

•

Június 15-én, hétfőn Belgium kinyitotta határait az Európai Unió és a
schengeni térség többi tagállamának (Svájc, Liechtenstein, Izland és
Norvégia), valamint az Egyesült Királyság lakóinak. Hétfőtől kezdve a
gyógyszertárakban meg lehet találni a hatóságok által megígért szövetből
készült ingyenes maszkokat.

•

A hétfőn közzétett sajtóközlemény szerint az AstraZeneca
gyógyszercsoport bejelentett lehetséges koronavírus-oltása a francia
Novasep társaság által előállított "hatóanyagot" a belga Seneffe-i
telephelyén lesz gyártva.

•

A koronavírus továbbra is jelen van hazánkban. Az SPF egészségügyi irány
szerint "a Sciensano adatai azt mutatják, hogy június 14-én, vasárnap 71
új esetet jelentettek és 6 halálos esetet. 38 beteg Flandriában él, 18
Vallóniában és 15 Brüsszelben. A megerősített esetek száma összesen 60
100".

•

108 új megerősített esetet regisztráltak az új koronavírusra (Covid-19)
Belgiumban - erősítette meg a Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat
pénteken tartott sajtótájékoztatón. „Úgy tűnik az új betegek száma
szerint, hogy ez a tendencia stabilizálódott. Az elmúlt 7 napban ez 1% -kal
növekedett, de ez valójában stabilizáció ”- mondta Steven Van Gucht
professzor. 10 új halálesetről számoltak be, így a koronavírus miatt
elhunyt emberek száma összesen 9646-ra nőtt. "Az újonnan bejelentett
halálesetek tendenciája szintén naponta mintegy 7% -kal csökken" mondta Van Gucht.

•

Belgium minden lakosnak 10 ingyenes vonatjegyet ad ki a belföldi
turizmus ösztönzése és a gazdasági fellendülés ösztönzése érdekében. Az
ajánlat júliusától az év végéig érvényes az ország bármely részén tett
utakra, és a belga gazdaság élénkítését célzó intézkedéscsomag része.

•

Más lépések között szerepel a forgalmi adó csökkentése a
vendéglátóiparban, a magasabb jóléti kifizetések, valamint egy olyan
rendszer, amely 300 euró értékben adókedvezményes utalványokat
biztosít a munkavállalóknak éttermekben és kulturális helyszíneken való
eltöltésre.

•

A mai napig összesen 59 711 megerősített esetet jelentettek. Az elmúlt
24 órában 142 új megerősített esetet regisztráltak és 7 halálos esetet.
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19 ember került kórházba az elmúlt 24 órában, 61 pedig visszatért haza.
Jelenleg 482 ágy (-43 a szerdához képest), amelyet a covid-19-es betegek
foglalnak el. 99 (-3-szerdához képest) intenzív ápolásban van.
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A Janssen Pharmaceutica és annak anyavállalata, a Johnson & Johnson
bejelenti, hogy otthonaikban van olyan oltóanyag-jelölt, amely több
mint 50% -ban valószínűleg hatékony a koronavírus ellen. Az emberi
klinikai vizsgálatok a tervezettnél két hónappal korábban kezdődhetnek,
szóval július második felében.

•

A júliusban és augusztusban tervezett esküvőket visszavonják, mivel a
Nemzeti Biztonsági Tanács bejelentette a legfrissebb intézkedéseket, az
ágazati szövetség szerint. Június 3-án, Sophie Wilmès belga
miniszterelnök azt mondta, hogy július 1-jétől legfeljebb 50 fő
befogadására
alkalmas
vendéglátó-ipari
partik
kerülhetnek
megrendezésre, amikor az ország kilépési tervének 3. szakaszára
meghozza a dátumokat és az intézkedéseket.

•

Egy 103 éves belga orvos azt tervezi, hogy befejezi a maratont a napi
körök sétálásával a kertjében, hogy pénzt szerezzen a Covid-19
kutatáshoz. A jelentések szerint az ország legrégibb háziorvosa, Alfons
Leempoels tíz napi kört hajt végre otthona kertjének környékén,
Rotselaarban, Brüsszeltől kb. 30 km-re keletre.

•

132 új visszaigazolt esetről számoltak be az elmúlt 24 órában, köztük egy
ápolói otthonban, amelyet a nemzeti platform jelentett. Ezek közül 132 új
eset, 83 (63%) számoltak be Flandriában, 31 (23%) Wallonia, és 18 (14%)
Brüsszel. Az elmúlt 24 órában 24 COVID-19-es beteget kezeltek kórházba,
és 68 ember távozott a kórházból. Szerdán 10 halálesetet jelentettek az
elmúlt 24 órában. Ez a legalacsonyabb érték a járvány kezdete óta.

•

A part menti közösségek kidolgozták azt a tervet, amely a nyáron várható
turistabeáramlás ellenőrzésének fenntartására szolgál. Az intelligens
kamerák hálózata figyeli a forgalmat a tengerparton és a
városközpontokban. Ezeket a kamerákat olyan szoftverrel látják el, amely
lehetővé teszi a különböző zónákban lévő emberek számának felmérését
és a tömeg felsorolására alkalmas térkép készítését.

•

A Védelmi Minisztérium által megrendelt maszkok nem felelnek meg a
biztonsági előírásoknak. Az Avrox cégtől megrendelt 15 millió
újrafelhasználható maszkot nem lehet mosni 60 fokon. A hadsereg
biztosítja, hogy ez az anyag kifogástalan minőségű.
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Az ingyenes arcmaszkok, amelyeket a szövetségi kormány minden belga
lakosnak megígért a koronavírus-válság kezdetén, megérkeztek az
országba, és június 15-től kerülnek forgalomba.

•

A Nemzeti Válságközpont szerint a tavak és a tengerpartok hétfőtől
kezdve újra nyitva állnak a nagyközönség számára, amely honlapján
felsorolja a június 8-tól végrehajtandó intézkedéseket. Sophie Wilmès
miniszterelnök a Nemzetbiztonsági Tanácsban szerdán jelezte, hogy az
uszodák csak július 1-jén nyithatók meg.

•

Flandria 45 millió eurót különített el a szegénység enyhítésére egy
csomagban, hogy segítse a vállalkozásokat és a családokat, akik küzdenek,
hogy visszatérjenek a lábukra, amikor a kormány feloldja a koronavírus
zárolását.

•

A szövetségi közegészségügyi szolgálat hétfői adatai szerint további 122
embernek pozitív teszte volt az új koronavírus (Covid-19) szempontjából
Belgiumban az elmúlt 24 órában.

•

Az FPS közegészségügyi Covid-19 szövetkezeti válságkezelő központ
pénteken 11-kor összefoglalja a járványügyi helyzetet Belgiumban.
Pénteken 29 halálesetet, 32 új kórházi ápolást és 140 új esetet
regisztráltak az elmúlt 24 órában. A bejelentett új esetek közül 69 beteg
él Flandriában, 37 Vallóniában és 34 Brüsszelben. A Belgiumban
visszaigazolt esetek száma jelenleg 58 907.

•

Néhány nappal a tisztítás 3. szakaszába lépése előtt az epidemiológiai
helyzet stabil marad, és az elmúlt két hétben a fő mutatók (halálesetek
száma, bejelentett esetek, kórházi ápolások száma) összességében
csökkentek körülbelül 30% az elmúlt két hétben. A reprodukciós ráta,
amely fontos mutató, az elmúlt héten 0,81 volt. Ez az érték 0,73 és 0,86
között van az elmúlt két hétben.

•

A Covid-19 elterjedésének megakadályozása érdekében sok
vendéglátóhely dematerializálja kártyáit, és felajánlja az ügyfeleknek,
hogy a saját okostelefonjukkal beolvasható QR-kód segítségével
tanulmányozzák a menüt. Ez az új technológia számos előnyt mutat mind
a szakácsok, mind az ügyfelek számára.

•

Belgium az elmúlt 24 órában 82 új koronavírus-esetet regisztrált jelentette csütörtökön a Válságközpont és az FPS Közegészségügy

•

Sophie Wilmès miniszterelnök meghatározta a tisztítás 3. szakaszának
intézkedéseit. Először arra emlékeztetett, hogy a mutatók kedvezőek,
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még akkor is, ha nem szabad pihennünk a koronavírus ellen. A 3. szakasz
június 8-án, hétfőn kezdődik. Továbbra is tiltottak a túlzott
kapcsolatfelvételt eredményező tevékenységek.
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A 4-es szabály 10-esé válik: minden egyes személy vagy családi csoport
hetente legfeljebb 10 különbözõ embert láthat, beleértve a gyermekeket
is. A csoportos találkozók bármilyen típusú helyiségben (otthon vagy
kívül) legfeljebb 10 személyre korlátozódhatnak. Az ágazatoknak,
amelyek folytatni tudják, úgy kell megtenniük hogy tiszteletben tartják a
velük közölt protokollokat, és a távmunka továbbra is ajánlott. A
vendéglátás, a sport és a kulturális ágazat részben folytathatja
tevékenységét. Június 8-tól minden közönség nélküli kulturális
tevékenység folytatható. A nyilvános előadások július 1-jétől folytathatók.
Június 8-tól már lehetséges egy vagy több napos kirándulás Belgiumba.
Június 15-től kezdve Belgium újból megnyitja határait az Európai Unióhoz
tartozó országoknak, beleértve az Egyesült Királyságot, valamint a
schengeni térség többi négy országának is. Sophie Wilmès aztán
hozzátette, hogy "a június 8-i dátum nem ennek a finomításnak a
célvonala. Még mindig lépéseket kell átlépni. A tisztítás 4. és 5. fázisa a
következő hónapokra oszlik meg: Július és augusztus, ha a járványügyi
helyzet megengedi.

•

17 új halálesetről és 31 új kórházi ápolásról számol be Belgiumban. Az új
koronavírusfertőzések csökkenése folytatódik. Jelenleg összesen 819
beteg kerül kórházi ápolásra, ebből 172 beteg intenzív ellátásban van.
Összesen 9522 halálesetet jelentettek.

•

Június 3-án, szerdán ülésezik újra a Nemzetbiztonsági Tanács, hogy
meghatározza a tisztítás új szakaszának feltételeit, amely június 8-tól
alkalmazandó. Denis Ducarme, a középosztálybeli szövetségi miniszter
nyilatkozata szerint június 8-án nyitnak meg újra a kávézók és éttermek

•

Belgium a világ egyik leginkább tesztelő országa. A legutóbbi
értékelésnél, június 1-jén, hétfőn 136 új megerősített eset fordult elő a
covid-19 fertőzés esetén. Az elmúlt 24 órában 25 új koronavírussal
fertőzött embernek volt kórházi ápolásra szüksége és 19 halálesetét
jegyeztek fel - jelzi hétfőn a Válságközpont. Összesen 807 beteget
kezelnek kórházba (-14), ebből 163-at intenzív kezelésben (-5). Az elmúlt
24 órában 19 új haláleset regisztráltak, így a halálozások száma összesen
9486 volt.

•

A belga kormány felhatalmazta országa állampolgárait, hogy május 30tól kezdve három szomszédos országba utazzanak - Németországba,
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Luxemburgba és Hollandiába. Ezeket a mozgásokat a belga kormány
március 20. óta tiltja a koronavírus által okozott világjárvány elleni
küzdelemre irányuló elszigetelési intézkedések részeként.

2020.05.
29

2020.05.
28

•

A következő Nemzetbiztonsági Tanácsra június 3-án kerül sor, néhány
nappal a tisztítás "3. szakaszának" elméleti kezdete előtt, június 8-án. A La
Libre Belgique információi szerint megállapodás született a
vendéglátóipar ágazatban. A szövetségi kormány partnerpartnerei
megállapodtak abban, hogy egy évre 6% -ra csökkentik a általános
forgalmi adót. Ezt a megállapodást a parlamentnek még jóvá kell hagynia.

•

A Szövetségi közszolgálat közegészségügy és a Nemzeti Válságközpont
most már csak egy sajtópontot tart hetente. Május 29-én, pénteken Yves
Van Laethem és Steven Van Gucht áttekintést nyújtanak a koronavírus
járványról Belgiumban. A sajtótájékoztatón közzétett adatok szerint
jelenleg kevesebb mint 1000 beteget kezelnek koronavírus-fertőzés miatt
Belgiumban.

•

27 embert kellett kórházba szállítani az elmúlt 24 órában, míg 109-nél
sikerült visszatérnie haza. Ez növeli az egészségügyi központokban
elfoglalt ágyak számát 937-re (- 111), köztük 187-et az intenzív ellátásban.
A legfrissebb járványügyi értékelés szerint sajnálatos módon május 29-én,
pénteken 42 belga halálát sajnáljuk. A 18 072 vizsgálatból, 212 teszt volt
pozitív az elmúlt 24 órában.

•

Míg a következő Nemzetbiztonsági Tanács június 3-án kerül sor az új
definíciós intézkedések meghozatala céljából, számos ágazat megpróbál
meghallgatást. Különösen ez a helyzet a kulturális ágazatban. Pénteken
egy maroknyi kulturális munkavállaló jött a Belga Képviselőház előtt, hogy
konkrétan megmagyarázza ágazatának nehézségeit.

•

Belgiumban egyértelműen lassul a koronavírus-járvány terjedése, de a
szakértők szerint óvatosságra van szükség, mert nincs kizárva, hogy a
vírus újra erőre kaphat. A sajtó által idézett szakértők szerint a
korlátozásenyhítések nem gyakoroltak negatív hatást a járvány
terjedésére, nincs nyoma annak, hogy újra megszaporodtak volna az új
fertőzéses esetek, és folyamatosan csökken a kórházi felvételek száma is.
Hozzáteszik azonban, hogy kell még néhány hét ahhoz, hogy a megfelelő
következtetéseket lehessen levonni. Steven Van Gucht virológus felhívta
a figyelmet, hogy a végrehajtott tesztek alapján, eddig a lakosság csupán
6 százaléka fertőződött meg. Hozzátette azonban, hogy a járvány első
hulláma lezajlott, és csak ősszel várható a második. A belga
közegészségügyi hatóság legfrissebb adatai alapján országban keddről
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szerdára 36 beteget utaltak be kórházi ápolásra a járvánnyal
összefüggésben. A szakértők szerint, a felvett betegek száma napról,
napra körülbelül 4 százalékot csökken. 1128 ember szorul továbbra is
kórházi kezelésre, közülük 220-an intenzív osztályokon fekszenek.
További 31 haláleset történt 24 óra leforgása alatt, ez tizede a járvány
csúcsán történt elhalálozásoknak. Napi mintegy 5 százalékkal esik az új
fertőzöttek száma is, a tesztelés kiterjesztése ellenére: 1 nap alatt 212
esetet rögzített az közegészségügyi hatóság statisztikája.
2020.05.
27

2020.05.
25

•

Kedden, május 26-ikán, 137 új visszaigazolt esetek voltak regisztrálva,
igy a teljes visszaigazolt esete kszáma növekedett 57,592-re. Ezekből az
esetekből 91 származik Flandriából, 31 Vallóniából és 15 Brüsszelból. Az
új fertőzések száma továbbra is csökken.

•

A helyzet többi része a következő: összesen 1 128 betegek kerültek a
kórházba. Az elmúlt 24 órában 36 új személyeket kórházba szállították. Az
intenzív ellátásban összesen 220 beteg van, ami 29 beteg csökkenése az
elmúlt 24 órában. 15 465 beteget bocsátottak ki a kórházból, és március
15 óta gyógyultnak nyilvánították, ami az elmúlt 24 órában 145-nél
nagyobb. Összesen 9 364 halálesetet jelentettek, ami 36-ra növekedett az
elmúlt 24 órában. A 36 ember közül 16 kórházban, 17 pedig bentlakásos
gondozó központban halt meg. Az utóbbi csoportban 88% -ot igazoltak
COVID-teszttel. A 9 364 ember 48% -ában kórházban halt meg, 51% -ában
bentlakásos gondozó központban, 0,3% -ában otthon és 0,5% -ában
máshol. A kórházi halálesetek mind megerősített esetek. A bentlakásos
gondozóközpontokban bekövetkezett halálesetek mind megerősítették
(25%), mind gyanús esetekben (75%).

•

Lassult a koronavírus terjedése, de vasárnapra így is 57 ezer 92-re
emelkedett Belgiumban a járvány megjelenése óta igazolt fertőzöttek
száma. A belga közegészségügyi szolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint
az elmúlt egy nap alatt 282, péntek óta 581 embernél mutatták ki a SARSCoV-2 vírus jelenlétét. A járványgörbe továbbra is a fertőzés terjedésének
csökkenését mutatja, bár a hét elején feljegyezett 200 alatti napi
esetszám után újra napi közel 300 embernél lett pozitív a vírusteszt
eredménye. A betegség március elejére datált belgiumi megjelenését
követően alig másfél hét leforgása alatt, március 15-re, vasárnapra 886-ra
nőtt a fertőzöttek száma. Egy héttel később, március 22-én már 3401, az
azt követő vasárnap pedig 10 ezer 836 fertőzöttet tartottak nyilván.
Április első vasárnapján 19 ezer 691, a másodikon 30 ezer 589, a
harmadikon mintegy 38 ezer 500, a negyediken pedig 46 ezer 134
fertőzöttről számoltak be. Május első vasárnapján lépte át az 50 ezret a
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fertőzéssel regisztráltak száma, két hete 53 081 esetet tartottak számon,
a múlt héten pedig 55 280 volt a bizonyítottan fertőzöttek száma.A
betegség következtében elhalálozottak száma stabil maradt, az utóbbi
napokban naponta mintegy 25 ember halt meg. A járvány belgiumi
megjelenése óta 9237 ember halt bele a betegség szövődményeibe.
2020.05.
22

•

Jelentősen, az elmúlt napokban regisztrált esetek csaknem felére, 26-ra
csökkent a koronavírus által okozott megbetegedés következtében az
elmúlt 24 órában elhunytak száma Belgiumban. A belga közegészségügyi
szolgálat pénteki tájékoztatása szerint a járvány belgiumi megjelenése óta
9212 ember hunyt el a betegségben. Az újonnan fertőzöttek száma a hét
elején jelentett 200 alatti esetekhez képest enyhe emelkedést mutatva
276-ra emelkedett. Ezzel ez idáig 56 511 ember esetében mutatták ki a
kórokozó jelenlétét az országban. Kórházakban 1415 embert ápolnak,
közülük 268-an részesülnek intenzív ellátásban. Mindkét mutató
csökkenő tendenciát mutat – közölték.

2020.05.
21

•

Még mindig kétszáz körül a napi új fertőzöttek száma Belgiumban.
Kétszáz alá, 192-re csökkent a koronavírussal újonnan regisztrált
fertőzöttek napi száma Belgiumban, ahol a betegség miatt bekövetkezett
elhalálozás napok óta mérséklődő mutatója újabb emelkedést mutatott
kedden.

•

Továbbra is alacsony, napi 30 alatt maradt a koronavírus következtében
elhunytak száma Belgiumban. Hollandiában az új fertőzöttek, valamint a
halálesetek száma az elmúlt öt nap alatt mintegy megfeleződött.

•

A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője, Yves Van Laetham keddi
tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 29-en haltak meg az országban.
Egy hét alatt 401-en, péntek óta mintegy 150-en, ezzel 9108-ra
emelkedett a betegségben elhunytak száma. A halálesetek 48 százaléka
kórházakban, 51 százaléka idősek otthonában következet be.

•

Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma 232, ami jelentősen elmarad a
múlt héten jelentett 300-330 körüli új esetszámoktól. Ezzel ez idáig 55
791 ember esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét Belgiumban.

•

Amíg a kórházba szállítottak napi mutatója a múlt héten 70 és 80 körül
mozgott, addig az elmúlt 24 órában 50 embert szállítottak kórházba.
Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Koronavírusfertőzéssel jelenleg 1630, egy héttel ezelőtt még 2222 embert ápoltak.
Intenzív ellátásban jelenleg 345 embert részesítenek, számuk múlt
kedden 420, azt megelőzően közel 500 volt. A kórházakat ez idáig 14 687
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ember hagyhatta el gyógyultan.

2020.05.
20
2020.05.
19

•

Március eleje óta 410 287 vírustesztet végeztek el, ebből 19 232-őt az
elmúlt 24 órában - tették hozzá. A La Libre Belgique című francia nyelvű
belga napilap kedden azt közölte, a belga külügyminisztérium továbbra
sem ajánlja a külföldi utazásokat.

•

Egyes uniós tagországok bejelentéseitől függetlenül Belgium részéről a
vonatkozó ajánlások nem változtak, ami azt jelenti, hogy a nem
halaszthatatlan külföldi utazások június 8-ig nem ajánlottak - közölte
Arnaud Gaspard, a belga Külügyminisztérium szóvivője.

•

A napilap beszámolója szerint a következő napokban 1,7 millió sebészeti
maszkot osztanak szét az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók
között. Christie Morreale vallon egészségügyi miniszter bejelentése
szerint a készlet több mint 40 százalékát az ország déli, francia nyelvű
régiójának 602 idősotthonának lakói kapják. Vallóniában március 22. óta
5,8 millió sebészeti maszkot és 2,9 millió FFP2 kategóriájú védőmaszkot
osztottak ki a szociális és egészségügyi szektor intézményei számára –
közölte.

•

Továbbra is érvényben vannak az intézkedések.

•

Napi 30 alatt maradt a koronavírus következtében elhunytak száma
Belgiumban.

•

A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője, Yves Van Laetham keddi
tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 29-en haltak meg az országban.
Egy hét alatt 401-en, péntek óta mintegy 150-en, ezzel 9108-ra
emelkedett a betegségben elhunytak száma. A halálesetek 48 százaléka
kórházakban, 51 százaléka idősek otthonában következet be. Az újonnan
regisztrált fertőzöttek száma 232, ami jelentősen elmarad a múlt héten
jelentett 300-330 körüli új esetszámoktól. Ezzel ez idáig 55 791 ember
esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét Belgiumban. Amíg a kórházba
szállítottak napi mutatója a múlt héten 70 és 80 körül mozgott, addig az
elmúlt 24 órában 50 embert szállítottak kórházba.

•

Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Koronavírusfertőzéssel jelenleg 1630, egy héttel ezelőtt még 2222 embert ápoltak.
Intenzív ellátásban jelenleg 345 embert részesítenek, számuk múlt
kedden 420, azt megelőzően közel 500 volt. A kórházakat ez idáig 14 687
ember hagyhatta el gyógyultan. Március eleje óta 410 287 vírustesztet
végeztek el, ebből 19 232-őt az elmúlt 24 órában - tették hozzá. A La Libre
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Belgique című francia nyelvű belga napilap kedden azt közölte, a belga
külügyminisztérium továbbra sem ajánlja a külföldi utazásokat.

2020.05.
18

•

Egyes uniós tagországok bejelentéseitől függetlenül Belgium részéről a
vonatkozó ajánlások nem változtak, ami azt jelenti, hogy a nem
halaszthatatlan külföldi utazások június 8-ig nem ajánlottak - közölte
Arnaud Gaspard, a belga Külügyminisztérium szóvivője. A napilap
beszámolója szerint a következő napokban 1,7 millió sebészeti maszkot
osztanak szét az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók között.
Christie Morreale vallon egészségügyi miniszter bejelentése szerint a
készlet több mint 40 százalékát az ország déli, francia nyelvű régiójának
602 idősotthonának lakói kapják. Vallóniában március 22. óta 5,8 millió
sebészeti maszkot és 2,9 millió FFP2 kategóriájú védőmaszkot osztottak
ki a szociális és egészségügyi szektor intézményei számára - közölte.

•

Hátat fordítottak a belga kormányfőnek az orvosok és ápolók. Fagyos
fogadtatásban részesült a brüsszeli Szent Péter Kórházba látogató belga
miniszterelnök: az intézményben dolgozó orvosok és ápolók hátat
fordítottak a kórházba látogató Sophie Wilmesnek, akit azzal vádolnak,
hogy rosszul kezelte a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet.

•

Belgiumban a hétvége folyamán átlépte a kilencezret az új koronavírusjárványban elhunytak száma – jelentette vasárnap a helyi sajtó.
Huszonnégy óra leforgása alatt 46 ember vesztette életét a vírus okozta
fertőzésben, 24-en közülük idősek otthonában. Az utóbbi napok növekvő
tendenciája után ismét csökkenőben a kórházi felvételek száma: míg az
elmúlt hét második felében átlagosan 80 embert utaltak be egészségügyi
intézményekbe, addig a hétvégén csak 60-at. A vírus terjedése is
lassulóban van, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma, a 11,5
millió lakosú országban több mint 55 ezer esetet tartanak számon.

•

Belgiumban, szigorú feltételek mellett újra kinyitották kapuikat hétfőn
az iskolák a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások
enyhítésének második szakaszában. Az oktatási intézményekben
kötelező a fizikai távolságtartás, a maszk viselése és a gyakori
kézfertőtlenítés. Egy osztályban legfeljebb 10 diák vehet részt az a
tanórákon, az oktatás turnusokban folyik. A belga sajtó szerint 850 ezer
maszkot osztottak ki a tanulóknak az ország 2530 oktatási
intézményében, hogy elejét vegyék a vírus további terjedésének. Az
országban a szépségszalonok, a múzeumok, a könyvtárak is kinyitottak,
szintén szigorú szabályok mellett.

•

Zárt kapus meccsekkel rajtol az új idény augusztusban. A belga
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élvonalban szereplő labdarúgóklubok megnevezhetnek három rivális
csapatot, amelyeket a következő szezonban nem zárt kapus mérkőzésen
szeretnének fogadni. A liga ezt a következő versenynaptár
összeállításánál figyelembe veszi, a lépéssel pedig a kluboknak kedvezne.
A csapatoknak így a nagyobb érdeklődésre számot tartó, ezért nagyobb
bevétellel kecsegtető rangadóikat nem kellene üres lelátók előtt
lejátszaniuk, és nem esnének el azok jelentős jegybevételétől.

2020.05.
15

•

Belgiumban jelenleg július végéig szól a sportesemények rendezésének
tilalma, az egészségügyi helyzet miatt azonban augusztus végéig nem
lehet tömegrendezvényt tartani. Utóbbi pedig már érinti a 2020–2021-es
szezont is, amelynek rajtjára augusztus 7-én kerülne sor.

•

Tovább lassult a halálos áldozatok számának emelkedése Belgiumban.
Továbbra is lassuló tendenciát mutat a koronavírus okozta halálesetek
napi száma Belgiumban, amíg ugyanis pénteken 56 elhunytról számoltak
be, addig az előző napokban 60, 82 vagy még magasabb számú új
halálestről adtak hírt a hatóságok.

•

Zöld jelzést adott a belga kormány a spái F1-es Belga Nagydíj zárt kapus
megrendezésére. Pár héttel ezelőtt a belga kormány egy rendelkezése
tette bizonytalanná a Forma–1-es Belga Nagydíj sorsát. A miniszterelnök
bejelentette, augusztus 31-éig minden tömeges rendezvény megtartását
megtiltja a koronavírus-járvány miatt. A spái nagydíjhétvége eredetileg
augusztus 28-30-i dátummal szerepelt a versenynaptárban, így
kérdésessé vált, az intézkedés halasztásra kényszeríti-e a szervezőket,
vagy ellehetetleníti-e az eseményüket, hiszen a program zsúfoltsága és a
helyi időjárási sajátosságok miatt túl nagy mozgásterük nem lenne a
nagydíj átütemezésére. A héten kiszivárgott F1-es naptártervezet szerint
a Belga Nagydíjat továbbra is eredeti időpontjában, augusztus utolsó
hétvégéjén tervezi megtartani az F1. Azt megelőzően Ausztria és NagyBritannia két, Magyarország és Spanyolország egy versennyel szerepel a
menetrendben – valamennyien zárt kapus futamra készülnek. Silverstone
helyzete ugyanakkor a pénzügyek miatt még bizonytalan, a pálya
alternatíváját a németországi Hockenheim jelenti, amely akár két
nagydíjat is kész szervezni, ha az F1 erre kéri. A belgák bejelentésével az is
eldőlt, hogy a 19 futamosra tervezett bajnokság első 8 futama zárt kapus
lesz, hiszen Spa után Olaszország is nézők nélkül fogadhatja a mezőnyt
szeptember 6-án.

•

Belgium: újra kapható sör a szerzeteseknél. Belgium ugyan már elkezdte
a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldását, a bárok és éttermek
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azonban június előtt biztos nem nyitnak ki. Sört viszont lehet kapni,
többek közt azért is, mert a westvletereni apátság trappista szerzetesei is
újrakezdhették az értékesítést. - Tudni kell, hogy mi a bencés
hagyományokat követjük, azaz nem adományokból, hanem a kétkezi
munkánkból kell megélnünk, ami esetünkben a sörgyártás. Ezért nagyon
fontos, hogy újra elkezdhettük az értékesítést – magyarázta Frère
Godfried szerzetes. A tarppista sörért van, aki nem sajnálta a kétórányi
autózást sem. Egy vásárló, Flor Holvoet azt mondta, hosszú idő után ez
volt az első ok és lehetőség, hogy elhagyhatta a lakását, így elhajtott a
világhírű sörökért. A trappista söröket az apátsági sörök elitjének tartják.
A nevet az egész világon csak néhány (köztük hat belgiumi) kolostorban
főzött sör viselheti. Ezek egyike a westvletereni.
2020.05.
14

•

Ismét látogathatóak a kastélyok, az emlékhelyek és az állatkertek
Belgiumban. A kulturális helyszínek újranyitása ugyanakkor nem jár a
területükön található éttermek, kávéházak, vagy játszóterek
megnyitásával. A koronavírus-fertőzés terjedésének létesítményükön
belüli elkerülése érdekében a szükséges higiéniai feltételek
megteremtése, illetve online vagy telefonos jegyvásárlás biztosítása
mellett május 18-tól újra kinyithatják kapuikat a múzeumok, a
látogatható kastélyok és emlékhelyek, valamint az állatkertek Belgiumban
– jelentette be a belga miniszterelnök szerdán. Sophie Wilmes azt
közölte, hogy a járvány visszaszorítását célzó intézkedések feloldásának
második szakaszában a kulturális helyszínek újranyitása nem jár a
területükön található éttermek, kávéházak, vagy játszóterek
megnyitásával.

•

Hétfőtől folytatódhat az oktatás az alap- és középfokú intézményekben,
valamint kinyithatnak a legfeljebb 50 standdal rendelkező piacok. A
kereskedőknek és alkalmazottjaiknak, illetve azokon a munkahelyeken,
ahol a személyes kontaktus elkerülhetetlen, kötelező lesz a szájat és az
orrot takaró maszk viselése. A vásárlók és ügyfelek számára a legalább
másfél méteres távolság megtartását írták elő.

•

A május 4-től már engedélyezett szabadtéri sportolás mellett hétfőtől
megengedett lesz a legfeljebb 20 résztvevővel zajló szabadtéri
sportfoglalkozás megtartása.

•

Az esküvők és a temetések vonatkozásában a miniszterelnök azt mondta,
május 18-tól legfeljebb 30 ember részvételével az ilyen események
megtarthatók, ha biztosítható a megfelelő távolság betartása, a hivatalos
ceremónia utáni fogadás azonban nem engedélyezett.
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•

Tájékoztatása szerint a rendkívüli intézkedések fokozatos feloldásának
harmadik szakaszának bejelentésére várhatóan június 8-án kerül sor.
Ekkor eshet szó leghamarabb a turisztikai tevékenységek fokozatos
újraindításáról, valamint az éttermek, bárok, teraszok és kávéházak újbóli
megnyitásáról. Tájékoztató várható a nyári szakmai gyakorlatok, az
ifjúsági táborok, valamint a kisebb csoportokat vonzó rendezvények
megtartásáról is, illetve az istentiszteletek látogatásáról. A nagy
tömegeket vonzó kulturális, sport-, turisztikai és rekreációs események
megtartása június 30-ig tilos – húzta alá a belga miniszterelnök.

•

A közegészségügyért felelős belga hatóság szerdai tájékoztatása szerint
lassan tetőzhet a járványgörbe az országban, ugyanis harmadik egymást
követő napon 200 környékén mozog a koronavírus-fertőzéssel újonnan
nyilvántartásba vettek száma. Jelenleg 53 981 fertőzöttet tartanak nyilván
az országban.

•

Csökkenő tendenciát mutat a kórházi kezelések száma is. Szerdán 2014
embert ápoltak koronavírus-fertőzéssel. Kórházba az elmúlt 24 órában 70
embert szállítottak és 205-en hagyhatták el a gyógyászati intézményeket.
Intenzív ápolásban jelenleg 420 embert részesítenek, míg számuk a hét
elején közel 500 volt. Három nap alatt alig 200, kedd óta 82 ember halt
meg a betegségben, március 11. óta 8843.

•

Belgiumban első alkalommal volt ötven alatt a napi kórházi felvételek
száma. A járvány kezdete óta több mint félmillió embert teszteltek le, 11
ezret hétfő óta. Belgiumban a koronavírus-járvány felpörgése óta első
alkalommal volt ötven alatt a fertőzéssel újonnan kórházba kerültek napi
száma - írta a helyi sajtó kedden.

•

A Le Soir című belga újság szerint a "járványmutatók jó irányba haladnak",
mivel nemcsak a kórházi felvételek, hanem a kórban elhunytak számának
növekedése is folyamatosan lassul. Az elmúlt 24 órában 54 halálesetet
jelentettek a járvánnyal összefüggésben, míg két héttel ezelőtt ez a szám
meghaladta a 170-et, egy hónapja pedig a 300-at.

•

Az elvégzett tesztek száma folyamatosan növekszik az országban. A
járvány kezdete óta több mint félmillió embert teszteltek le, 11 ezret
hétfő óta. Az azonosított fertőzöttek száma 330-mal 58 556-ra nőtt.

•

Újra kinyithattak az üzletek Belgiumban. Hétfőn újra kinyithattak az
üzletek Belgiumban. A boltok vezetőinek szigorú óvintézkedéseket kellett
bevezetniük a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A legtöbben
fertőtlenítőszerekkel és átlátszó védőplexikkel készültek a vásárlók
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•

A 11 milliós Belgiumban már több mint 8700 áldozatot szedett a
koronavírus, a hatóságok körülbelül 53 ezer ember szervezetében
mutatták ki a kórokozó jelenlétét. Az aktív esetek száma viszont már csak
lassan emelkedik, ezért fokozatosan feloldják a járványügyi
óvintézkedéseket.

•

Az emberek már találkozhatnak a négy legközelebbi hozzátartozójukkal
vagy barátjukkal, a kórházak pedig elkezdték fogadni a nem sürgős
problémával érkezőket is. A korlátozások enyhítése azonban nem
konfliktusmentes: hétfőn a brüsszeli buszvezetők sztrájkba léptek, mert
elégtelennek érzik az őket védő intézkedéseket.

•

Belgiumban folytatódik a járványgörbe lefelé ívelése: A belga
közegészségügyi szolgálat friss statisztikái szerint vasárnapról hétfőre 62ten haltak meg a vírus okozta megbetegedésben, ami enyhe javulást
jelent a hétvégén elhunytak számadataihoz képest.

-

Huszonnégy óra leforgása alatt 60 beteget vettek fel kórházi ápolásra,

-

55-en gyógyultan hagyhatták el a kórházakat,

-

jelenleg 2222 fekvőbeteg van az országban,

-

478-an szorulnak intenzív ápolásra,

-

összesen pedig több mint 53 ezer fertőzöttet tartanak számon.

•

Hétfőn a korlátozási enyhítések második szakaszukba léptek, azaz
kinyitottak az ország boltjai, kereskedelmi egységei.

•

Egy belga intézményben a speciális katonai személyzet segített, miután
a 128 lakóból 17-en meghaltak a válság első heteiben. A La Providence
Saint Christophe Care Home igazgatója, Patrick Sousse: „Kezdetben nem
volt meg a szükséges védelem. Az intézményt április 7-én teszteltük, és
kiderült, hogy az itt lakók 75% -a és az alkalmazottak 51% -a Covid-pozitív.
Tehát hívtuk a hatóságokat, hogy gondoskodni tudjunk a lakókról.”

•

Megtorpant Belgiumban a koronavírusban megfertőződöttek és
elhunytak számának a hét eleje óta tapasztalható csökkenése a
csütörtökön bejelentett adatok szerint. A közegészségügyért felelős
belga hatóság friss bejelentése szerint csütörtökre újabb 639 embernél
mutatták ki a fertőzést, ezzel 51 420-ra emelkedett a koronavírussal
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fertőzöttek száma az országban. Az előző napok 250-270 körüli új esetét
követően tapasztalt emelkedés nem jelenti a fertőzés újbóli
elhatalmasodásának veszélyét – tették hozzá.
•

A hatóság 80 újabb, a koronavírussal összefüggő halálesetről számolt be.
Kórházakban 37-en, idősek otthonában 43-an haltak meg. A hét eleje óta
már közel 500-an váltak a betegség áldozatává. Jelenleg 8415 haláleset
köthető a vírusfertőzéshez Belgiumban. Kórházakban 4002-en, idősek
otthonában 4327-en haltak meg.

•

Kórházba 98 embert vittek az elmúlt 24 órában. Ez mintegy egynegyede
az egy hete közzétett számoknak, de majdnem a kétszerese az e hét
elején közölteknél. A járvány miatt foglalt kórházi ágyak száma
folyamatosan csökken, jelenleg 2688 ágyat foglalnak el a fertőzöttek,
több mint 300-zal kevesebbet, mint szerdán. A kórházban kezeltek közül
568 ember részesül intenzív ellátásban, mintegy 100-zal kevesebben,
mint hétfőn. Március 10. óta 12 980-an hagyhatták el gyógyultan a
kórházakat.

•

Belga vendéglősök kormányzati mentőcsomagot kértek az ágazat
megmentése érdekében. Szimbolikus tiltakozás zajlott Brüsszel szívében,
az általában nyüzsgő turisztikai központban. A lezárás által az egyik
leginkább sújtott ágazat, éttermek, szállodák és kávézók képviselői
kabátot helyeztek el a Grand Place-on, hogy az iparág közelgő halálára
figyelmeztessenek. "Nem tudunk lépést tartani az állandó költségekkel,
ha nem számíthatunk állami támogatásra. Ezért a ruháinkat a Grande
Place-re helyeztük, ez jelképezi az éttermi szektor veszteségeit. Ezzel
üzenetet akarunk küldeni a hatóságoknak" - mutatta be helyzetüket
Antoine Pinto, a Belga Queen étterem tulajdonosa.

•

A vendéglátóipar az ország harmadik legnagyobb foglalkoztatója. Arra
szólítják fel a kormányt, hogy tegyen engedményeket az áfa terén és 2020
végéig álljon rendelkezésre gazdasági támogatás az alkalmazottak
számára. Megkeresettük a kormányt, Alexander De Croo miniszterelnökhelyettes írásban a következőt válaszolta: "A belga szövetségi és
regionális kormányok már elindítottak egy átfogó válságtámogatási
intézkedéscsomagot a gazdasági ágazatok támogatására és a helyreállítás
előkészítésére. A szövetségi kormány további támogatási intézkedések
leetőségét keresi a leginkább sújtott ágazatok számára, mint például a
Horeca ágazat."

•

Június 8-át jelölték meg, amikor újból megnyithatnak az éttermek és
bárok, de nem világos, hogy a szigorú feltételek lehetővé teszik-e egy
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olyan szektor megmentését, amely már most is a túlélésért küzd.

2020.05.
07.

•

Belgiumban a kormány válaszára várnak az F1-es Belga Nagydíj
megrendezéséhez. Az azonban már borítékolható, hogy ha meg is kapják
a zöld jelzést, zárt kapuk mögött kell megrendezniük a Belga Nagydíjat az
F1-ben, amire ezelőtt még nem volt példa.

•

A korlátozások újabb enyhítéseit jelentették be Belgiumban:

•

A maszk viselése tömegközlekedési eszközökön, repülőtereken kötelező
lesz.

•

"A kormány bízik a belga emberek egymásért érzett felelősségében. Közel
vagyunk már, hogy visszatérjünk a normalitáshoz"- jelentette ki Sophie
Wilmes belga kormányfő a nemzetbiztonsági tanácskozást követő
sajtótájékoztatón.

•

Az enyhítések értelmében az országban május 11-én valamennyi bolt és
üzlet újra kinyithat a társadalmi távolságtartás szabályainak szigorú
betartásával. A kisebb kereskedelmi helyiségekben egyszerre csak egy
vásárló tartózkodhat és fél óránál nem többet. A fodrászatok, piacok,
vendéglátóipari helyiségek továbbra is zárva maradnak.

•

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a maszkviselés az utcán és a
boltokban továbbra is ajánlott marad, repülőtereken és a
tömegközlekedési eszközökön azonban kötelező lesz.

•

A társasági élet újra felélénkülhet, a legfeljebb négyfős látogatásokat
újra engedélyezik.

•

A belföldi utazásokat, csoportos kirándulásokat továbbra is tiltják a
kormányzati intézkedések.

•

A lazító intézkedések bevezetésében az is szerepet játszott, hogy a vírus
terjedése lelassult, és a kórházi betegfelvételek csökkenő tendenciát
mutatnak az országban.

•

Átlátszó maszkok használatát sürgeti egy siketeket támogató szervezet
Belgiumban: A szájról olvasást lehetővé tevő átlátszó maszkok
használatát sürgeti egy siketeket támogató szervezet Belgiumban, ahol a
legtöbb helyen ajánlott, a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a
maszkviselés a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. A
hallássérült emberek számára a szájról olvasás kiegészíti a jelnyelv
használatát. Ez azt jelenti, hogy akár egy fagylaltvásárlás is nehézkessé
válhat, ha az árus orvosi vagy házi készítésű maszkot visel, amely az arc
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csaknem felét eltakarja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai
szerint a világ népességének több mint 5 százaléka él halláskárosodással.
Míg a zöld és fehér orvosi maszkokból világszerte szűkösek a készletek,
addig átlátszó maszkot találni még nagyobb kihívást jelent. Egy speciális
szükségletű gyerekekkel foglalkozó brüsszeli iskola tanárai internetről vett
minta alapján varrnak olyan maszkokat, amelyeken van egy kis “ablak” a
száj számára. Ez különösen fontos az autizmussal élő gyerekek esetében.
2020.05.
06

2020.05.
05.

•

Sétáló- és bicikliövezetté alakítják Brüsszel belvárosát. Brüsszel
belvárosát sétáló- és kerékpáros-övezetté alakítják legalább három
hónapra, a tömegközlekedési járművek és az autók maximum 20
kilométer per órával közlekedhetnek ott, jelentette be pénteken a
brüsszeli polgármesteri hivatal. Brüsszel belső körgyűrűjén belüli részen,
ahol a történelmi óváros is van, a legtöbb utca szűk, emiatt a járdák is
nagyon keskenyek. A következő három hónapban viszont a gyalogosok az
úttesten is mehetnek, az indoklás szerint így könnyebben be tudják majd
tartani a távolságtartás szabályát. A gépjárműveknek elsőbbséget kell
majd adniuk a gyalogosoknak és a bicikliseknek.

•

A járványügyi korlátozásokat hétfőtől oldják fel részlegesen Belgiumban,
de az egyelőre nem világos, hogy ezeket az új közlekedési szabályokat
mikor vezetik be a belvárosban, mert ehhez új táblákat és felfestések
kellenek. Amikor ezek is megtörténnek, a belváros összes közlekedési
lámpája sárgán fog villogni.

•

Az új szabályokat három hónap után felülvizsgálják. A polgármesteri
hivatal azt mondta, az új szabályokat nem az autósok ellen hozták meg,
hanem a karanténból kimozduló lakosokat arra szeretnék bátorítani, hogy
gyalog vagy biciklivel közlekedjenek autók helyett.

•

Belgiumban átlépte a koronavírusban elhunytak száma a nyolcezret:
Belgiumban a helyi közegészségügyi szolgálat keddi adatai szerint 24 óra
alatt 97-en hunytak el a koronavírus-járvány okozta betegségben, így a
halálos áldozatok száma átlépte a nyolcezret a 11,5 millió lakost számláló
országban. A halálesetek 40 százaléka idősek otthonában történt.

•

Belgiumban egy nap alatt 242 új fertőzöttet azonosítottak, a vírus
kitörése óta megfertőződöttek száma több mint ötszázzal lépte át az 50
ezret. A helyi sajtó tájékoztatása szerint a kórházi felvételek száma már
harmadik napja száz alatt van, és ezúttal 63 ember gyógyultan hagyhatta
el az egészségügyi intézményeket. A fekvő betegek száma 3082, intenzív
ellátásra közel 700-an szorulnak.
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•

Május 4-től az alábbi óvintézkedési lazításokat vezetik be, 3 lépésben:

-

1-es szint (érvényben május 4-től): az ipari szektor, a B2B (Business to
business), illetve a varrodák és azok a gyárak, üzletek, amelyek
alapanyagot
szolgáltatnak
maszk
gyártásra,
folytathatják
a
tevékenységüket. Kötelező a védőmaszk viselése a tömegközlekedésnél
minden 12 évnél idősebb személynek. Az otthoni munka végzése
érvényben marad mint általános elvárás.

-

1.b szint (május 11-től): minden üzlet kinyithat, kivéve a HoReCa szektor.

-

2. szint (május 18-tól vagy azt követően): iskolák részleges megnyitása
(max 3 osztály egy iskolai ciklusból), családi látogatások engedélyezése,
illetve az 1 napos kirándulások engedélyezése Belgiumban (tengerpart,
nyaralók, második lakcím).

-

3. szint (leghamarabb június 8-tól): HoReCa szektor megnyitása és
további szabadtéri szórakoztató helységek megnyitása. Fesztiválok
tiltottak augusztus 31-ig.

-

Amennyiben a járványügyi helyzet rosszabbodik,
ovintézkedési enyhítések naptára módosulni fog.

•

Belgiumban átlépte az 50 ezret a fertőzöttek száma. Noha jelentősen
lassuló tendenciát mutat a koronavírus-járvány terjedése a Benelux
államokban, Belgiumban átlépte az 50 ezret, Hollandiában a 40 ezret az
igazolt fertőzöttek száma, Luxemburg szintén a járvány terjedésének
további lassulásáról adott hírt hétfőn. Belgiumban a közegészségügyért
felelős hatóság friss bejelentése szerint a hétvégén 750 embernél
mutatták ki a fertőzést, ezzel 50 267-re emelkedett a koronavírussal
fertőzöttek száma az országban. Az új fertőzöttekről szóló napi jelentések
két hete ezer alatti új esetről számoltak be, azt megelőzően napokig ezer
körüli volt az újonnan regisztráltak száma, amíg azt megelőzően heteken
át napi 1500 körül mozgott ez a mutató. A közzétett grafikon szerint
lassul a járvány terjedése az országban. A betegség március elejére datált
belgiumi megjelenését követően alig másfél hét leforgása alatt, azaz hét
héttel ezelőtt vasárnap 886-an voltak a fertőzöttek. Egy héttel később,
március 22-én már 3401 fertőzöttet tartottak nyilván az országban. Az azt
követő vasárnap 10 836-ot, egy hónapja 19 691-et, három hete 30 589-at,
két hete vasárnap mintegy 38 500-at, egy hete pedig 46 134 igazolt esetet
tartottak számon.

•

A belga labdarúgóklubok ismét elhalasztották a szezon lezárását
jóváhagyó szavazást, melyet korábbi módosítás nyomán hétfőre

az

említett
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terveztek. Az új időpont május 15-e, az ismételt elnapolást a Pro League
azzal indokolta, hogy az összes rendelkezésre álló információ birtokában a
lehető legalaposabban szeretné áttekinteni a koronavírus-válság
lehetséges következményeit. A szavazással így megvárja a hatóságok
állásfoglalását. A liga vezetősége április 2-án nyilvánította befejezettnek a
belga bajnokságot - Európában ez volt az első ilyen jellegű döntés -, egy
"kiskapu" azonban nyitva maradt, mert a határozatot még jóvá kell
hagynia a felső két osztály 24 csapatának.

2020.04.
30

•

Miért van Belgiumban annyi áldozata a koronavírusnak? Alig élnek
többen Belgiumban, mint hazánkban, náluk mégis sokkal többen
vesztették életüket a koronavírus-járványban. A 11,5 millió lakosú
országban több mint 7700 ember halt meg a Covid-19 betegségben,
miközben Magyarországon huszadannyi áldozatot szedett a vírus.
Lakosságszámra vetítve náluk a legmagasabb a halálozási adat, egymillió
emberre 665 haláleset jut, ami hazánk esetében 35. Donald Trump
amerikai elnök is ezt az adatot említette, amikor azt próbálta bizonyítani,
hogy az USA hatékonyan kezeli a járványt. A számok alapján könnyen
lehet téves következtetésre jutni, mondta Steven Van Gucht virológus
professzor, kormányzati szóvivő. Ennek az az oka, hogy a világ többi
országához képest eltérő módon számolják a koronavírus számlájára
írható haláleseteket. Ezek közé sorolják azokat az eseteket is, amikor
egy idősotthonban maghal valaki, aki nem igazolt koronavírus-fertőzött.
Az a meghatározó a belga számítási módszerben, hogy volt-e az adott
idősotthonban igazolt koronavírusos eset. Ha mondjuk van két bizonyított
eset az intézményben, és egy héttel később tízen meghalnak hasonló
tünetekkel, ám a koronavírus kimutatása nélkül, akkor az utóbbiakat is a
vírus halálesetei közé sorolják. Belgiumban népszerűek az
idősotthonokban, a 65 év fölöttiek körében ezer emberből 71 él ilyen
intézményben, aminél Európában csak a luxembourgi és a holland arány
magasabb. Lengyelországban ezer idős emberből 12 él otthonban. Azt is
elismerték a belgák, hogy nem reagáltak jól a járvány elején, hiányos volt
az idősotthonokban dolgozó személyzet védőfelszerelése, ami lehetővé
tette a vírus gyors terjedését.

•

A 10-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 2-tól újabb
13 napra, május 14-ig meghosszabbítják a Belgiumba és Belgiumból utazó
repjáratok felfüggesztését.

•

Sok országban elfeledkeztek az elítéltekről a világjárvány alatt. A
belgiumi börtönökben is feszült a helyzet a zsúfoltság és a fertőzésveszély
miatt. "Csak vízzel tudok kezet mosni, nincs szappan. Akkor is csak vízzel
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tudok kezet mosni, ha más mocskát takarítom ki a cellában. Mit
mondthatnék még? A helyzet nagyon rossz” – mondta egyikük. A rabok
egymástól sem tudnak távolságot tartani. "Lehetetlen távolságot tartani
egymástól. Egyszerre mehetünk az udvarra, egyszerre mehetünk
zuhanyozni. Az elmúlt két hónapban semmit nem tettek, leszámítva azt,
hogy megtiltották a látogatók fogadását és lemondták az összes
programot. Ennek semmi értelme” – mondta egy másik elítélt. A belga
börtönökben eddig összesen 15 koronavírusos esetet azonosítottak. A
valóság ennek a többszöröse lehet a börtöndolgozók szakszervezete
szerint. "Sok elítélt nem mer beteget jelenteni, mert fél, hogy másik
börtönbe viszik és elkülönítik” - mondta egy szakszervezeti vezető,
Gregory Wallez. A börtönökben dolgozó önkéntesek szerint
robbanásveszélyes a helyzet. "A zsúfoltság miatt nagyon nagy a
fertőzésveszély a börtönökben. A személyzet naponta jár ki be az
intézménybe. Ők megfertőzhetik a rabokat, de a rabok is őket” - mondta
egy önkéntes, Céline Lefèvre. A járvány kezdetén több börtönben kitört
az erőszak, miután betiltották a látogatásokat és leállították az
elítélteknek pénzkeresetet biztosító munkákat. A kormány ígéretet tett
arra, hogy videókonferencia-rendszert épít ki, hogy így segítsék a rabok és
a családtagjaik kapcsolattartását.

2020.04.
28.

•

Belgiumban csütörtöki adatok szerint 660 új koronavírus-fertőzöttet
regisztráltak az elmúlt 24 órában. Mindez arra utal, hogy ideiglenes
lassulás után a járvány újra erősödik. A 11,5 millió lakosú Belgiumban a
fertőzöttek száma átlépte 48 ezret és eddig közel 7600 ember hunyt el a
koronavírus okozta betegségben. Az országban eddig 233 688 tesztet
hajtottak végre.

•

Az intenzív ellátásban részesülő betegek száma tovább csökken: Április
28-án, kedden 525 új esetet jelentettek. 263 beteg Flandriában, 174
Vallóniában és 75 Brüsszelben él. Nincs információ arról, hogy a többi
13 eset hol él. Ez a megerősített fertőzöttek számát 47 859-re teszi.

•

Ezenkívül a helyzet a következő: Összesen 4 050 beteget engedtek
kórházba. Az elmúlt 24 órában 174 új felvételt indítottak. Összesen 797
beteg van az intenzív osztályon, ami 79 fővel csökkent az elmúlt 24
órában. Összesen 7 501 ember halt meg, ami az elmúlt 24 órában 170-nél
több. E 170 haláleset kapcsán 69 kórházban, 98 pedig nyugdíj- és
gondozóházban történt. Az utóbbi csoportban a Covid-19 esetek 73% -át
igazolják. A meghalt 7 501 ember közül 46% -a kórházban, 53% -a
pihenő- és gondozó otthonban, 0,3% otthon és 0,4% másutt. A kórházi
halálesetek mind megerősített esetek. A nyugdíj otthonokban
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bekövetkezett halálesetek 13% megerősítettek, 87% pedig gyanús,
krónikus betegséggel rendelkeztek.
•

Belgiumban a kosaras autók segítségével lehet meglátogatni az
időseket. A Reuters hírügynökség Brüsszelben készített videót arról,
hogy többen egy kosaras autónak köszönhetően tudtak hosszú hetek
után újra beszélni az idősotthonokban lakó szeretteikkel. A járványügyi
helyzet miatt itt is hetek óta szigorú látogatási tilalom van érvényben, így
a hozzátartozók már elég régen nem tudták meglátogatni a rokonaikat.
Egy vállalkozó viszont arra gondolt, hogy mivel az egyébként
ablaktisztításhoz használatos járműveikre most egyébként is elég
alacsony a kereslet, így legalább jó célra tudja őket használni.

•

Indul a kontaktkutatás Belgiumban: Kétezer Covid-detektívet keres a
belga kormány. A nyomozók feladta az lesz, hogy az igazolt fertőzöttek
esetében felkutassák azokat, akikkel azok korábban érintkeztek. A
kontaktkutatók call centerekben dolgoznak majd. "Az összes igazolt
fertőzöttet megkeressük majd, és kikérdezzük, hogy kivel találkozott az
elmúlt két hétben. Ezután a call centerben lévő munkatársunk egyenként
felhívja ezeket az embereket és elmondja nekik, hogy találkoztak egy
koronavírus-fertőzöttel. Ezután azt is elmondják, mit kell tennie az
illetőnek. De a fertőzött nevét nem adják ki”

•

Az adatvédelemre fokozottan ügyelnek az ilyen hívásoknál, így nem
árulják el azt, hogy mikor és hol találkozhattak a fertőzöttel. A
kontaktkutatást a sikeres járványkezelés egyik eszközének tartják. "Ahogy
készülünk a korlátozások feloldására, az üzletek kinyitására, arra, hogy
találkozhassunk a családtagjainkkal, fontos, hogy nyomon tudjuk követni
a betegség terjedését, hiszen másképp egy újabb fertőzési hullámot
kockáztatnánk meg hónapokon belül. Akkor pedig újabb korlátozásokra
lehet szükség, amit senki nem akar”

•

A belga labdarúgóklubok elhalasztották a szezon lezárását jóváhagyó
szavazást, melyet hétfőre terveztek.

2020.04.
25

•

"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az
iskolák" – jelentette be Sophie Wilmés belga kormányfő. "A jövő
hónapban három szakaszban enyhítünk a korlátozásokon. Május 4-én
több helyen újraindulhat a munka, 8-tól nyithatnak a kereskedések, 18tól pedig az oktatási intézmények" - tette hozzá.

2020.04.
23

•

Kiemelkedő módszerrel lazítana a belga kormány ami az összejöveteleket
érinti: magán összejövetelek engedélyezettek 10 személy esetében

2020.04.
27
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(családi összejövetelek és csak hétvégenként). A javaslat még tárgyalás
alatt van, ez része lenne az lazítási intézkedés csomagnak.
2020.04.
20

•

Olivier Marteel focista beállt az egészségügyi élvonalba , hogy segítse a
munkájukat a koronavírus megfékezésében. Végzettségileg radiológus,
jelenleg Veurne-i AZ West Kórházban szolgál, ő méri fel a tünetekkel
rendelkező páciensek egészségügyi állapotát.

2020.04.
18

•

Április 18-től újabb 14 napig felfüggesztve marad minden repülőjárat
Belgiumból Romániába és Romániából Belgiumba, a 9.számú romániai
katonai rendelet értelmében.

2020.04.
17

•

Jelenleg Belgiumban ugrott meg nagyon az elhalálozások száma a
lakósság számához képest, viszont az illetékes miniszterek úgy értelmezik,
hogy ők átláthatóbban kommunikálják ezeket az adaokat mint más
országok.

2020.04.
15

•

Az elmúlt 24 órában közel 2500 új koronavírus-esetet - a legfrissebb
adatokhoz képest jelentős számú tünetekkel rendelkező személyt regisztráltak Belgiumban - jelentette be az egészségügyi hatóságok
szerdán.

•

A Szövetségi Egészségügyi Közszolgálat adatai szerint további 2 454 eset,
az ország összesített adatait 33 573-ra emelte.

•

A belga Nemzetbiztonsági Tanács várhatóan később szerdán dönt majd
arról, hogy a meglévő zárolási intézkedéseket április 19-i határidőn túl
meghosszabbítják-e.

•

Az országban már több mint egy hónapja szigorú korlátozások vannak
érvényben az ország életében.

•

Az emberek csak akkor hagyhatják el otthonát, hogy ételt vagy
gyógyszert vásároljanak, orvoshoz látogassanak, segítsenek
rászorulóknak, vagy menjenek munkahelyükre, ha az otthoni munka nem
lehetséges.

•

Csak szupermarketek és gyógyszertárak lehetnek nyitva, míg a büfék és
éttermek csak elvihető ételeket kínálhatnak.

•

Az emberek szabadon sétálhatnak családtagjaikkal vagy családtagjaikkal
együtt, de kötelesek 1,5 méter távolságot tartani másoktól.

•

Az új koronavírus legalább 185 országban és régióban elterjedt a Kínában
tavaly decemberben történt megjelenése óta, az Egyesült Államok és
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Európa pedig most a leginkább sújtott területeken.
2020.04. Országspecifikus információk:
14
• A Külügyminisztérium kiadott egy globális 4. szintű egészségügyi
tanácsadást, amely az Egyesült Államok polgárainak tanácsolja az összes
nemzetközi utazás elkerülését a COVID-19 globális hatása miatt.
•

Belgiumnak 31 119 megerősített COVID-19 esete van a határain belül.
Mindhárom régióban vannak esetek (Brüsszel, Flandria és Vallónia).

•

Belgiumban 4177 haláleset van, a COVID-19 miatt.

•

A belga kormány intézkedéseket hajtott végre a vírus terjedésének
csökkentésére, ideértve a szülési intézkedéseinek április 19-ig történő
meghosszabbítását azzal a lehetőséggel, hogy tovább terjesszék május 3ig.

•

Az állampolgároknak otthon kell maradniuk, hogy elkerüljék közvetlen
családjukon kívüli érintkezést, kivéve az alapvető utazást, például
élelmezési és orvosi igényeket, valamint a fizikai tevékenységeket.

Lásd az önkormányzat COVID-19 weboldalát: https://www.info-coronavirus.be/
és http://www.crisiscentrum.be/, ahol friss információk találhatók.

Belgiumba való utazási tilalmak:
-

A nem létfontosságú utazások tiltottak április 19-ig.

-

Létfontosságú/fontos utazás: munkaügybe vagy az alábbi esetek:

-

Ottartozkodási engedéllyel rendelkezik vagy Belga állampolgár

-

Személyigazoló dokumentumokkal bizonyítsa a fentieket

-

Egy ikazoló okírattal bizonyítsa, hogy milyen célból utazik

-

Megerősítették a határátkelési ellenőrzéseket.

Azok a személyek akik reptereken átszállásos repülővel utaztak, azok 14
napra házi elkülönítést tartsanak.
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A közegészségügyi hatóság kiemelten kéri a könnyű tünetekkel
rendelkező páciensek elkülönítését.
A határok nincsenek elzárva, viszont a Belgiumon kívüli utazásokat csak
indokolt esetben engedik április 19-ig.
-

Charleroi Repülőtér zárva van.

-

A légitársaságok nagy mértékben csökkentették a járatokat.

-

Brussels Airlines március 20 – április 19 között felfüggesztette a járatait.

További utazási javaslatok: https://www.mae.ro/node/51902

Belépési és kilépési követelmények:
Belgium kormánya belépési és kilépési ellenőrzéseket vezetett be az országba
irányuló és onnan induló utazások számára.
Az Egyesült Államok állampolgárait, akik fontolóra veszik az Egyesült Államokba
való visszatérést, arra buzdítják, hogy működjenek együtt légitársaságaikkal
utazási megállapodások készítésében, amíg a járat még elérhető.
Karantén információ:
A külföldről Belgiumba érkező utazóknak az utazástól való visszatérés után 14
napig kell otthon maradniuk.

A Belgiumból az Egyesült Államokba érkező utazóknak az utazástól való
visszatérés után 14 napig kell otthon maradniuk, figyelemmel kell kísérniük
egészségüket és gyakorolniuk kell a társadalmi távolságot.
Információ az egészségügyi dolgozók számára: Weboldal Sciensano
2020.04. 1 351 embernek pozitív a tesztje (Covid-19) szempontjából - erősítette meg a
11
Szövetségi Közegészségügyi Szolgálat a szombati sajtótájékoztatón.

Az újonnan fertőzött emberek közül 756 Flandria, 437 Vallónia és 149
Brüsszelben él. Az FPS-nek még nincs további információ a fennmaradó
személyek lakóhelyéről. A járvány kezdete óta Belgiumban összesen 28 018 eset
fordult elő.
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Az elmúlt 24 órában 421 új beteget regisztráltak be a kórházba, és 418 új embert
engedtek ki. Március 15. és április 10. között 10 777 beteg érkezett a kórházba,
és 5986 ember távozott a kórházból a koronavírusfertőzés következtében.

327 ember vesztette életét az elmúlt 24 órában: 139 (43%) Flandria, 118 (36%)
Vallónia és 70 (21%) Brüsszelben. Ez a belga áldozatok számát 3446-ra teszi.
2020.04. Korábban, március 18.-an kijárási tilalmat vezettek be az országban, április 5.-ig.
04-07
Az oktatási intézmányek, éttermek, kavézok, sport központok bezártak, és az
állampolgarok az otthonaikban kell maradjanak, kivéve ha álelmiszert vagy
gyógyszert akarnak vásárolni. Naponta egyszer kimehetnek sportolni, ha
betartják másoktól az 1.5 m távolsagot.
Az április 5.-ig elrendelt korlátozasokat meghosszabították aprilis 19.-ig, es ha az
esetszámok nem csökkennek, tovább hosszabítjak május 3.-ig.
Az intezkedeséken nem változtattak, de szigorubban ellenőrzik és bűntetnek ha
szükseges.
2020.04. Április 2-án az uralkodónak sikerült
egyeztetni egy 20 perces
02
telefonbeszélgetésen Xi Jinping kínai elnökkel, és a következő kifejezést
használta: A rászoruló barát valóban egy barát.
2020.04. Március 31-én (az adatok április 1-jén jelentek meg) a kórházakban kezelt
01
betegek napi számának csökkenése figyelhető meg.
Az elmúlt 24 órában 436 ember távozott a kórházból.
2020.03. Március 30-án bejelentették, hogy a Limburg és Hainaut tartomány egyes
30
kórházaira nehezedő magas terhek miatt aktiválásra került az ICU-betegek
elosztási terve.
2020.03. Március 29-én kb. 20 000 belga állampolgár volt külföldön ragadva az utazási
29
korlátozások miatt világszerte, sokuk Peruban, Dél-Afrikában, Ausztráliában és
Új-Zélandon.
2020.03. Az új koronavírussal pozitívnak bizonyult személyek további száma magas volt
28
az előző napokhoz képest, mivel több személyt teszteltek, és mivel egy nagy
vallon laboratórium eddig nem jelentett semmilyen esetet, 500 további esetről
számolt be a múltból pár nap késéssel.
2020.03. Sajtótájékoztatón Steven Van Gucht bejelentette, hogy egy macskát
27
megfertőzött a tulajdonosa.
Ezt eddig csak három alkalommal figyelték meg, egy háziállat fertőzését
világszerte. A macskának légzési és emésztőrendszeri problémái voltak.
2020.03.
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Belgium eggyike azoknak a Schengeni tagoknak, akik nyitva hagyták a határaikat,
de március 20.-atol ok is visszavezettek a hatarellenőrzest az összes hataron.
Megfigyelték, hogy a geni Oost-Limburg kórházban a betegek több mint fele
török származású. Zuhal Demir államtitkár sürgette a limburgi török közösséget,
hogy tartsa be a karanténintézkedéseket.

2020.03.
19

309 uj eset 7 halott
Intézkedések
Kijárások :
• Belgium azt tanácsolja az állampolgárainak, hogy április 5 ig maradjanak
otthon, hogy lassitsák a vírus terjedését.
•

10.000 helyi rendőrt vezényeltek ki az utcákra, hogy a szabályokat
betartsák az emberek.

•

A nélkülözhetetlen kijárások engedélyezettek ( élelmiszer vásárlás, patika,
bank, benzinkút posta, orvos)

•

Kinti edzések engedélyezettek ( séta, szaladás, biciklizés) egyedül, vagy
azokkal a családtagokkal akikkel együtt élsz, de mindenki tartson
megfelelő távolsagot másoktól

•

Minden pulikus összejövetel be van tiltva április 5 ig, belértve sport vagy
kulturális tevékenysüget függetlenül a meretetöl és attól, hogy kinti vagy
benti

•

A 2016 március 22-es terrortamádas megemlékezése sem lesz megtartva.

Vásárlás
• Élelmiszer üzletek, gyógyszertárak, újságosok és a háziállat eledel üzletek
nyitva vannak, de 1 m2-en 1 ember lehet es maximum fél óráig
vásárolhat.
•

Az üzletek 22:00 óráig be kell zárjanak

•

Mindenki csak egyedül mehet vasárolni és tartsa a megfelelő távolsgot

•

A vásárlók nem tehetik fel a szalagra az árut amig az elötte levő vasarló
áruját nem scannelték be

•

Az elarusitók kesztyüt kell viseljenek
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•

Egyes áruházak csak a 65 éven felülieket szolgálják ki es elöször a
rendöröket és egészségügyi dolgozókat 8:00 es 9:00 között

•

Minden nem létfontosságú üzletet bezárnak március 18 és aprilis 5 között

•

A fodrászatok nyitva tarthatnak, de egyszerre csak 1 kliens lehet bent az
üzletbe

•

A lottohuzásokat megtartjak a szokásos idöben

Közlekedés
• Belgium nem ajánlja a külföldi kirándulásokat
•

Az Eurostar leállitott több vonatot Brüsszel és London között

•

A legitársaságok többsége bejelentette, hogy leállitja az összes vagy
majdnem összes járatát ami a Brüsszeli repülötérre jön, vagy megy

•

A tömegközlekedés tovább folytatodik, de csökkentett számban, a kicsi
buszokon 5 ember, a csuklós buszokon 12 ember, a trolikon 20, es a
metrókon 60-80 ember tartozkodhat.

Korházak
• Belgiumban minden korház felfüggesztette a nem sürgös kezeléseket,
mütéteket
•

A dializisek, kemoterápiák folyatodnak

•

A korházi látogatásokat betiltották, kivéve a kisgyerekek és a ktitikus
állapotban levő hozzátartozók eseteben

•

A fogorvosok a nem sürgös eseteket április 5ig felfüggesztették

Evés ivás
• A kávézók, bárok és vendeglők április 5ig zárva vannak
•

A házhoz szállitás továbbra is engedélyezett

•

a kávézok a kinti asztalokat és székeket be kell vigyek, hogy az emberek
ne használják saját piknikezésre.

Esküvő/temetés
• az esküvők április 5 ig nem engedélyezettek
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•

a temetés kivetél, de csak kis létszámban és a megfelelö távolságot
betartva, kézfogások nélkül.

Iskolák
• az iskolákat bezárták a húsvéti vakáció végéig (április 20) kivéve azon
gyerekek számára akinek a szülei az egészsegügyben, a
rendfenntartoknál, vagy idős otthonokban dolgoznak
•

a kinti benti játszoterekek bezárták

•

iskolai kirandulásokat felfüggesztették

Munka
• a munka folytatodhat, de ahol csak lehetséges otthoról
•

ahol nem lehet otthonról dolgozni, ott be kell tartani a megfelelő
távolságot a többi embertöl.
2020.03. Március 16-án Philippe király felszólította az összes belgiumit, hogy tartsák
16
tiszteletben az intézkedéseket.
2020.03. A megerősített esetek száma 399-re nőtt. A 399 betegből körülbelül 20 beteget
12
(kb. 5%) kezeltek az intenzíven.
2 új fertőzést és 32 gyanús esetet fedeztek fel a Termaal Kameren panzióban, a
brüsszeli régió egyik legnagyobb nyugdíjas otthonában.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tájékoztatta munkatársait,
hogy hét munkatársuk tesztje pozitív lett, akik közül hat belga.
Azt az utasítást adta, hogy "minden nem kritikus funkciót ellátó kollégája",
haladéktalanul otthonról dolgozzon április 5-ig.
Azoknak, akik "biztosítják a kritikus funkciókat", két műszakban kell dolgozniuk a
fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében.
2020.03. De Block és Maron miniszterek bejelentették, hogy a COVID-19 miatt a belga
11
területén az első haláleset március 10-én történt, egy 90 éves brüsszeli nő, akit
Etterbeek-ben kezeltek.
Két további beteg halt meg ugyanazon a napon, egy 73 éves és egy 86 éves
személy Sint-Genesius-Rode-ban.
2020.03. A megerősített esetek száma összesen 267 volt.
10
2020.03. A kormány 60 új esetet erősített meg (40 Flandriában, 5 Brüsszelben és 15
07
Vallóniában), így az esetek száma 169-re nőtt. (105 Flandriában, 17 Brüsszelben,
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17 Brüsszelben, 46 Vallóniában és 1 gyógyítva).
A közegészségügyi minisztérium jelezte, hogy "egyre több fertőzés történik helyi
úton", de nem adott meg konkrét, számszerű információt.
Az ezen a napon vett 422 mintából március 8-án (16 Flandriában, 8 Brüsszelben
és 7 Vallóniában) további tesztetek lettek pozitívak, így a fertőzések száma 200ra nőtt. Az egészségügyi minisztérium megerősítette, jelezte, a vírus lokális
keringését a különböző helyszíneken", de nem tette közzé ezeket a helyszíneket.
2020.03. A kormány 59 új esetről számolt be, az esetek száma így már összesen 109
06
volt. (65 Flandriában, 12 Brüsszelben, 31 Vallóniában és 1 meggyógyult). Az új
eseteket többek között Oosterzele-ben és Sint-Katelijne-Waver-ben jelentették.
Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy a fertőzések Belgium
területén belül történtek.
2020.03. A kormány 27 új megerősített esetet jelentett (Flandriában 16, 9 Vallóniában és
05
2 Brüsszelben), ez összesen 50 eset volt.
Az 50 beteg közül 1 beteg gyógyult meg, 48 személy az otthonában került
karanténba és egy beteget a Sint-Pietersziekenhuis-ban kezeltek.
2020.03. Délelőtt tíz új esetet erősítettek meg, így összesen 23 eset volt.
04
Az esetekről:
Az új betegek közül kilenc Olaszországból tért haza a közelmúltban.
Egy másik beteg kapcsolatban állt egy korábbi esettel.
Négy eset volt a Leuven területén, egy eset Hasseltben, és egy Peltben.
Wevelgemben két kapcsolódó eset jelent meg. Egy 7 fős család esetében
kimutatták a vírus jelenlétét, miután hazatértek az Észak-Olaszországi
síüdülésükről.
A belga hatóságok kezdetben a család kérésére nem akartak vírustesztet végezni.
Ezenkívül a wevelgemi általános iskolában egy tanár esetében, aki ugyanabban a
sí-vakációban volt, mint a hét tagú családtag, és az iskolai szünet után még két és
fél napig munkába járt, covid-19 vírust diagnosztizáltak. Az Agentschap Zorg en
Gezondheid azt tanácsolta az iskolának, hogy ne zárjon be.
A nap folyamán hozott óvintézkedések:
A Gooikban fekvő panzió óvintézkedésként ne fogadott több látogatót, mert egy
alkalmazott kapcsolatba léphetett az új koronavírussal.
Joris Moonens, a Flamand Egészségügyi és Egészségvédelmi Ügynökség szóvivője
jelezte, hogy ez nem megfelelő intézkedés.
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) megerősítette, hogy egy alkalmazott
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koronavírus tesztje pozitív lett, jelezve az első megerősített esetet az Európai
Unió ügynökségeiben.
Az EDA magas rangú tisztviselője visszatért olaszországi utazásából. Miután
visszatért Olaszországból és még mielőtt kimutatták volna szervezetében a vírust
(február 29-én), nagyjából egy négy órás találkozón vett részt körülbelül harminc
másik Európai Unió tisztviselőjével.
Az ülésen részt vevő Európai Külügyi Szolgálat katonai állományának tagjai
szintén tüneteket tapasztaltak. Az EDA március 13-ig minden ülést lemondott, és
az Európai Unió más intézményei is óvintézkedéseket hoznak.
2020.03. Március 3-án hat további esetet erősítettek meg, összesen 14 eset volt.
03
Az esetekről:
Az egyik fertőzött egy 17 éves tinédzser volt, aki visszatért a tieneni iskolába az
észak-olaszországi síszabadság után.
Egy másik pedig Sint-Niklaasból, aki szintén visszatért síüdülésről. Egy Verviers-i
beteget egy brüsszeli klinikára vittek, és két esetet találtak Couthuinban. Az
egyik beteg egy 65 éves, Eupenből származó férfi, aki viszonylag súlyos tüneteket
mutatott, és egyetlen olyan régióban sem járt, ahol a megfertőződésnek
nagyobb kockázata lehetett volna.
Steven Van Gucht- a tudományos bizottság becslése szerint a legrosszabb
esetben a járvány 13 000 vírusfertőzést okoz, 2000-től 3000-ig kórházi ápolással
és 500 - 700 beteg intenzív kezeléssel. Egy későbbi interjúban különféle
számokat említett, mondván, hogy a népesség 70% -a (körülbelül 8 millió ember)
fertőződhet meg.
2020.03. Március 2-án hat további esetet diagnosztizáltak, összesen nyolcat.
02
Ötöt Flandriában, egyet pedig Brüsszelben. Mindannyian Észak-Olaszországból
érkeztek.
De Block miniszter megemlítette, hogy nincs ok pánikra és azt mondta, hogy
Belgium képes megbirkózni a járványban.
2020.03. Belgiumban megerősítették a második koronavírus-esetet, egy holland nyelvű
01
nő, aki visszatért a Crépy-en-Valois-ból Franciaország egyik érintett régiójában.
A karnevál körüli éves egyhetes iskolai ünnep időszakában (2020. február 22-től
március 1-ig) nagyon sokan síelni mentek. Ezért a felfedezett vírusfertőzések
száma hirtelen nőtt, amikor visszatértek az emberek Észak-Olaszország
síközpontjaiból.
2020.02. A COVID-19 elterjedése után Észak-Olaszországban, száz belga állampolgárt
24
karanténba helyeztek a Tenerifén lévő H10 Costa Adeje palotában, amelyet
bezártak.
Tizenöt embernek volt lehetősége visszatérni február 28-án.
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A többieket március 5-én hagyták visszautazni Belgiumba, anélkül, hogy a
koronavírust vizsgálták volna.
2020.02. Megengedték egy 10 belga állampolgárból álló csoport számára, hogy
21
visszatérjenek Belgiumba, miután az MS Westerdam tengerjáró hajón
tartózkodtak több napig.
2020.02. Bejelentették, hogy az egyik hazatelepített személy pozitívnak bizonyult az új
04
koronavírus szempontjából, ez volt az első eset Belgiumban. A beteget, egy
tünetmentes 54 éves férfit, azután a brüsszeli Szent Péter kórházba vitték át, az
ország két áttételi központjába.
2020.02. A Hubeiban élő belga állampolgárokat visszatelepítették egy Brüsszel melletti
02
Melsbroek légi bázison végrehajtott evakuációs repüléssel, majd áthelyezték a
Neder-over-Heembeek Katonai Kórházba, ahol 14 napos karanténon estek át,
ahol a vírussal való fertőződésüket ellenőrizték.

Források:
https://www.msf.org/covid-19-msf-launches-its-largest-ever-response-belgium
https://be.usembassy.gov/covid-19-information/
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Belgium

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52421723
https://www.express.co.uk/news/world/1272657/Belgium-lockdown-coronavirus-socialgatherings-lifted-exit-10-people-deathtoll?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+daily-expressnews-showbiz+%28Express+%3A%3A+News+%2F+Showbiz+Feed%29
https://hu.euronews.com/2020/04/27/indul-a-kontaktkutatas-belgiumban
https://www.info-coronavirus.be/en/news/number-of-patients-in-intensive-care-is-goingfurther-down/
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/04/28/belgiumban_a_kosaras_autok_segitsege
vel_lehet_meglatogatni_az_idoseket/
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https://index.hu/kulfold/2020/05/02/miert_van_belgiumban_annyi_aldozata_a_koronaviru
snak/
https://index.hu/kulfold/2020/05/01/koronavirus_brusszel_setaloutca/
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