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Visszaigazolt esetek
szám

Elhalálozások száma

83,898

5,820

Gyógyultak száma

N/A

Elvégzett tesztek
száma
1,094,856

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

-

Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata:
o http://www.mae.ro/node/51759
o Telefon: +4021.320.20.20
o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató
https://www.mae.ro/node/51917

-

Svédországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei
o https://stockholm.mae.ro/en
o

-

Telefon: 0046-(0)8-209-926

További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita
Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján
található elérhetőségeken:
o

https://www.borbolycsaba.ro/
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JELENTÉS



A Külügyminisztérium augusztus 27-től megszünteti a nem fontos utazások
elhalasztására vonatkozó ajánlását Bulgária, Hollandia és Románia tekintetében.
November 15-ig hosszabították meg a nem fontos utazások elhalasztására
vonatkozó ajánlást az EU-n kivüli, az EGT-n kivüli, a schengeni térségen kivüli és
az Egyesület Királyságon kivüli országok tekintetében.



Október 31-ig meghosszabbítják az ideiglenes belépési tilalmat Svédországon
keresztül
az
EU-ba.
Bővebb
információ:
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-viasweden-banned/



Magdalena Anderson pénzügyminiszter augusztus 27-én mutatta be a
Pénzügyminisztérium legfrisebb gazdasági előrejelzését és az őszi költségvetési
törvényjavaslatot. Több mint 100 milliárd svéd koronával (SEK) terveznek a
2021-es költségvetésben a svéd gazdaság újraindítására.

https://www.government.se

2020.08.
22-26
2020.08.
15-21.

2020.08.
11-14.

2020.08.
08-10.



Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések.



Svédország szinte a világ összes többi országától eltérően sohasem vezetett be a
koronavírus-járvány eddigi részében szigorú korlátozó intézkedéseket. Ezt
hivatalosan azzal indokolják, hogy ők az emberek felelősségérzetében bíznak, de
a legtöbb szakértő szerint a nyájimmunitásra játszanak, illetve így próbálják
mérsékelni a korlátozásokkal járó gazdasági károkat. A stratégia eddig tragikus
kudarcnak
látszik.
Bővebben:
https://index.hu/techtud/2020/08/19/svedorszag_hany_halottat_er_meg_neha
ny_szazaleknyi_gazdasagi_elony/

https://index.hu
 Szombattól kezdve, minden Svédországból felszálló és Svédországba landoló
repülőgépen kötelező lesz a maszkhasználat.
 André Simonanzzi kormányszóvivő szerint október 1-től engedélyezik az 1.000
főnél nagyobb összejöveteleket olyan események esetén mint a
fotbalmérkőzések, koncertek.
https://edition.cnn.com
 Változások az országba való beutazás kapcsán: a beutazási tiltások frissítése
alapján, augusztus 15-től kezdve Marokkóból nem lehet beutazni Svédországba.
https://www.government.se


A járványszakértő továbbra sem javasolja a maszkviselést . Anders Tegnell, a
svéd közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője úgy nyilatkozott, hogy az
ajánláshoz további kutatási eredményeket vár hivatala a maszkviselet
előnyeiről. Tegnell azután mondta ezt, hogy a svéd Karolinska Intézet
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jelentésben foglalt állást a maszkok mellett, mert arra jutott, hogy azok
akadályozzák a kórokozó terjedését.
https://index.hu

2020.08.
06-07.



2020.07.
29-08.05




Augusztus 12-ig (is) hosszabították meg a nem fontos utazások elhalasztására
vonatkozó ajánlást a következő EU-s országok tekintetében: Ausztria, Bulgária,
Ciprus, Észtország, Finnország, Írország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia,
Málta, Hollandia, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Az ajánlás az EGT-s, a
schengeni térség és az Egyesült Királyság tekintetében is érvényes.
 Továbbra is érvényben van a korábban hozott, az augusztus 31-ig (is) tartó
ajánlás a nem fontos utazások elhalasztására az EU-n, az EGT-n , a schengeni
térségen valami az Egyesült Királyságon kivüli országokba.
https://www.government.se



Augusztul 5-től kezdve Algériából nem lehet beutazni Svédországba.
A svéd Karonlinska Intézet és a kanadai McMaster Egyetem kutatócsoportja
egy tanulmányban kimutatta, az anyagból készült maszk használatának
hatékonyságát a koronvírus- járvány terjedésének megelőzésében.
A svéd Egészségügyi Ügynökség az őszre is az otthonról dolgozást javasolja
azok számára akik ezt megtehetik.

https://www.thelocal.se

2020.07.
28.

2020.07.
25-27.

2020.07.
24.



Július 28-án 5,702 ember fertőződött meg koronavírussal Svédországban. A
vírus kezdete óta közel 2,506 fertőzött szorúl intenzív ellátásra. Minden svéd
lakóst arra kérnek hogy maradjanak otthon ha betegek, tartsák be a szociális
távolságot, dolgozzanak otthonrol ha lehetséges, kövesség a higéniai
szabályokat és kerüljék az idősekkel való érintkezést. 16 ember került
lélegeztetőgépre, míg 6 Svéd régióból nem szorult senki lélegeztetőgépes
ellátásban a múlthét óta.

https://www.thelocal.se/20200310/timeline-how-the-coronavirus-has-developed-insweden
 Közel 5,700 ember halt meg Svédországban a koronavírus miatt. A járvány
kitörése óta 2,504 beteget ápolnak intenzív osztályon. Július 27-én 78,997 új
esetet regisztráltak. Mindenki aki nem érzi jól magát az otthon kell hogy
maradjon, a kötelező távolságot be kell tartani. További 3 ember hunyt el. A
meggyógyultak száma 2,504-re tehető. Az északi országok közül Svédországot
súlytotta leginkább a koronavírus-járvány, néhány hete hozott szigorú döntések
a megbetegedések számát élesen lecsökkentették.
https://www.thelocal.se/20200310/timeline-how-the-coronavirus-has-developed-insweden
 Több mint 5,500 ember meghalt a vírus miatt. Ez Európában a legrosszabb arány
a népesség számához viszonyítva. Legutóbbi adatok szerint Svédország jobban
tudja már a vírust kezelni. Napi esetek száma kétjegyűre redukálódott.
Ugyanakkor a komoly megbetegedések száma is csökkent. A svéd stratégia az
volt, hogy a szociális távolságot nem tette kötelezővé. Egy tiltást viszont
behoztak, mi szerint 50 ember fölötti összejöveteleket betiltják. Úgy írják le a
vírust mint egy ˝maraton és nem sprint futás˝. A Svéd Polgári Kontingensekért
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Felelős Ügynökség adatai szerint 87%-a a populációnak követi az ajánlott
szociális távolságokat. A Svéd gazdaságról viszont nem megy jól ugyanis nagyon
függ a kereskedelemtől. Amit most a vírus ellehetetlenít.

2020.07.
23.

https://www.bbc.com/news/world-europe53498133?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c77jz3md4rwt/sweden
&link_location=live-reporting-story
 A svéd kormány a járvány lassítását tűzte ki célul ami annyit tesz, hogy teret
adnak annak, hogy kialakulhasson az úgynevezett nyájimmunitás. Ez akkkor jön
létre ha többen átesnek a víruson. De két további bejelentés ad aggodalomra
okot. Az egyik a svéd hatóságok által kiadott és arról szól, hogy az előző
hetekben csökkent a járvánnyal összefüggő halálesetek száma. A másik a
kutatók által közölt, akik szerint nem biztos hogy az új típusú koronavírus ellen
lesz valaha is nyájimmunitás.
https://hu.euronews.com/2020/07/22/jarvany-gellert-kaphat-a-sved-modell

2020.07.
22.



Az északi országok közül Svédországban van a legtöbb beteg, ugyanakkor
az országon belüli eltérések szignifikánsak. A térkép megmutatja az
esetek számát városonként a jarvány kezdete óta.Észak svédországi
Gällivare-ben 326 eset jut 10,000 lakósra. Munkfors 217 eset 10,000 főre,
Töreboda 189 eset 10,000 főre, Gislaved 171, Bräcke 167. Stockholm és
Gothenburg nem tartozik az első tíz fertőzött város közé. A térkép júlis
12-ig a városokban az új esetek számát. 28 városban országszerte
kevesebb mint 15 eset van. Többi 44 országban 15 eset van maximum. Az
új esetek száma városonként a következő Gävle (85), Sundsvall (81),
Jönköping (73), Västerås (66) és Eskilstuna (50).



A Svéd Nobel díszvacsora most marad el először, 1956 óta. Az esemény a
Nobel Hétnek nevezett hét végén kerül megrendezésre, ahová a
jelölteket meghívják a Svéd fővárosba, Stockholban beszélgetésre és a
díjátadási ceremóniára.˝ Idén a Nobel Hét nem olyan lesz mint eddig a
vírushelyzet miatt. Ez egy nagyon speciális év amikor mindenkinek
áltozatokat kell hozni és a teljesen új feltételekhez alkalmazkodni kell.˝mondta Lars Heikensten, a Nobel Alapítváy igazgatója. A díjjazottak
kihírdetése október 5 és 12 között lesz.

https://www.thelocal.se/20200722/coronavirus-in-sweden-how-many-casesare-there-in-your-area

2020.07.
18-20.

https://www.thelocal.se/20200722/swedens-nobel-banquet-cancelled-for-firsttime-in-decades
 Svédország a járvány ideje alatt relatívan nyitvatartotta határait.
Néhány lakós otthonról dolgozik és sokan a tömegközlekedés helyett
biciklivel közlekednek. Betiltották az 50 főnél nagyobb rendezvényeket,
középiskolákat és az egyetemeket bezárták.
 Az ország halálozási rátája 30%-al nagyobb mint az Amerikai Egyesült
Államoké.

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

https://www.cbsnews.com/news/sweden-covid-coronavirus-deaths-makesweden-example-of-how-not-to-deal-with-covid-19/
2020.07.
17

Intézkedések amelyek a Svédországba látogatókat/nyaralni készülőket érintik (2
rész):











Eseményeket, nyilvános összejöveteleket csak 50 főig szabad szervezni
A kempingek kivételt képeznek az 50 fős nyilvános összejövetelek szabály
alól. Az itt szervezett eseményeket viszont érinti ez a szabályozás.
A fertőzés kockázata miatt a Svéd Turisztikai Egyesület korlátozásokat
vezetett be arra vonatkozóan, hogy hány ember töltheti az éjszakát az
egyesület hegyi házikóiban. A túrázóknak előre lekell foglalniuk a
házikókat és előre is kell fizetniük. Lehetséges, hogy a magán házikók
esetében is hasonló szabályokat vezettek be, ezért ezekről érdemes előre
informálódni.
A hoteleknek, hosteleknek és kempingek biztosítaniuk kell, hogy a
vendégek ismerik és betartsák a Svéd Közegészségügyi Szolgálat
előírásait.
Az 50 fő feletti nyilvános összejövetelek tilalma nem terjed ki az
uszodákra.
Az 50 fő feletti nyilvános összejövetelek tilalma miatt számos
szórakoztató parknak bezárva kell maradnia ezen a nyáron. Egyes parkok
pl. az állatkertek, nyitva maradtak, a hatályos korlátozások betartásával.
Ez azt jelentheti, hogy csak korlátozott számú látogatót fogadhatnak, a
jegyeket előre kell foglalni, vagy hogy a park egyes részei zárva vannak. A
turistákat kérik, hogy mielőtt egy vidámparkba látogat, győződjön meg
arról, hogy tisztában van ezekkel a korlátozásokkal.
A legtöbb üzlet nyitva van. Lehetséges, hogy ezek csökkentett
nyitvatartási idővel működnek és korlátozzák a vásárlók számát. Figyeljen
arra, hogy betartsa a távolságot másoktól.
Számos múzeum és színház zárva van, de lehetnek szabadtéri programok
is (ellenőrizze a nyitvatartási időket a látogatás előtt).

https://www.krisinformation.se/en/

2020.07.
16

Intézkedések amelyek a Svédországba látogatókat/nyaralni készülőket érintik (1
rész):
Az országba való utazás:
A svéd kormány augusztus 31-ig felfüggesztette az EU-n kívüli országokból a
Svédországba irányuló nem alapvető utazásokat. A belépési tilalom nem vonatkozik az
EU / EGT-államok, az Egyesült Királyság, Svájc, Andorra, Monaco, San Marino és a
Vatikán állampolgáraira vagy családtagjaikra, valamint az EU / EGT-térségből
Svédországba utazókra. Továbba nem vonatkozik azokra sem akik vagy akiknek közeli
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rokona Svédországban él, svédországi vagy más EU-s országbeli tartozkodási engedéllyel
vagy svéd vízummal rendelkezik.
Bővebb információ:
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions
Belépési követelmények:
A beutazók részére nincs karaténkötelezettség. Swedavia Légitársaság a maszkok
viselését javasolja a repülőtereken. Több légitársaság kéri a maszk viselést a repülőn.
Bővebb információ:
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/covid-19/sweden-matrix-ofmeasures-per-stakeholder-200623.pdf
Nincs álatlános követelemény a maszk viselésre a köztereken és a tömegközlekedési
eszközökön.
A Svéd Népegészségügyi Szolgálat ajánlásai:


Aki rosszul érzi magát, maradjon otthon



Legkevesebb egy karnyújtásnyi távolságra tartsunk be egymás között



Gyakran mossunk kezet szappanal

Utazás az ország területen:
A tünetmentesek korlátozás nélkül utazhatnak az ország területen. Fontos a társadalmi
távolságtartás betartása utazás közben és a helyszínen is. Utazás előtt javasolt
informálódni, hogy a településen ahová utazni szeretnénk vannk-e további, helyi
korlátozások, szabályok.
Kerüljük a tömegközlekedési eszközöket. Ha megbetegszünk, biztosítanunk kell, hogy
másokat is nem fertőzünk meg. Tartsuk be a társadalmi távolságtartás előírásait és
kerüljük a zsúfolt tereket.
A tömegközlekedési eszközök üzemelnek, de gyakoriságuk és engedélyezett
kihasználtságuk korlátozva lehet ezért az alábbi linkeken informálodjunk:
https://visitsweden.com/about-sweden/information-for-travellers-corona-virus/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/domestic-travel-andpublic-transport
Ha Svédországban vagy és lebetegszel hívd a 1177 számot orvosi tanácsért.
Bővebb

infók:

https://www.krisinformation.se/en/finding-help-and-
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services/information-about-swedish-healthcare-for-people-visiting-sweden

https://www.krisinformation.se/en/
2020.07.
15.

Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések, az alábbiak szerint:


Az idősotthonok látogatására vonatkozó korlátozás április 1-től van
érvényben
a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése
érdekében.
Általánosan
érvényes
az
országban
található
idősotthonokra. Az idősotthon vezetője, speciális esetekben, jól
megalapozott körülmények esetén és a vírus terjedésének alacsony
kockázata mellett engedélyezhet kivételt a tiltás alól.



Március 29-től a nyilvános összejöveteleken és rendezvényeken
legfeljebb 50 résztvevő vehet részt. A rendőrség feloszlathatja azokat az
összejöveteleket és rendezvényeket ahol több mint 50 fő tartozkodik.
Bárki, aki a tilalmat sértő rendezvényt szervez, bírságot vagy legtöbb hat
hónapos börtönbűntetést kaphat.



Vendéglők, kávézok és pub-ok esetén: helységek akik ételt, italt
szolgálnak fel a következő intézkedéseket kötelesek betartsák:



Intézkedések bevezetése az asztaloknál, a büféknél és a bárpultnál lévő
zsúfoltság elkerülésére.



Az 1 m távolság betartásának biztosítása a vendégek között



Csak az asztaloknál ülő vendégeket szabad kiszolgálni



A vendégek elvitelre is rendelhetnek, ha ez nem vezet zsúfoltsághoz a
sorban állók körében



Szapapant, vízet vagy kézfertőtlenítőt szükséges biztosítani a vendégek
számára



a vendégek tájékoztatása arról, hogyan csökkenthetik a fertőzés
terjedésének kockázatát

.https://www.krisinformation.se/en/
2020.07.
14



A világjárvány miatt a vállalkozásoknak több intézkedés betartását is
figyelembe kell venniük. A Svéd Polgári Kontingensekért felelős
Ügynökség a nyári időszakban használható jó példákat és gyakorlatok
gyűjtött össze a cégtulajdonosok számára. Az anyag svédül elérhető:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbsarbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-detnya-coronaviruset/minska-covid-19-spridningen-rad-tips-och-exempel/
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Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések.



A komoly koronavírus megbetegedések száma az elmúlt periódusban
csökkent, de a Svéd Népegészségügyi Szolgálat szerint fennáll a kockázata
annak, hogy helyi és regionális szinten újabb járvány kitörések fenyegetik
Svédországot.



A Svéd Népegészségügyi Szolgálat, az Egészségügyi és Jóléti Központi
Hivatal, a Gyógyszerészeti Ügynökség, a Svéd Polgári Kontingensekért
felelős Ügynökség és a megyei közigazgatási testületek a Kormány által
megbízást kaptak egy terv kidolgozására egy esetleges új koronavírus
(COVID – 19) hullám kitörése kapcsán.

A Svéd Népegészségügyi Szolgálat által előterjesztett forgatókönyv alapján:
-

a Svéd Közegészségügyi Ügynökség felméri, hogy milyen intézkedéseket
kell hoznia a felelősségi körén belül az új járványok gyors észlelése, a vírus
terjedésének megfékezése és a fertőzések és halálesetek számának
minimalizálása érdekében;

-

a Gyógyszerészeti Ügynökség tervet készít azokról az intézkedésekről,
amelyek szükségesek lehetnek a járvány különböző szakaszaiban;

-

az Egészségügyi és Jóléti Központi Hivatal felméri, hogy milyen országos
és regionális intézkedéseket kell meghoznia a felelősségi körén belül az
egészségügyi szolgáltatások megerősítésehez valamint a szociális
szolgáltatások azon képességéhez, hogy hatékonyan tudják kezelni az új
járványokat;

-

A Svéd Polgári Kontingensekért felelős Ügynökség felméri, hogy milyen
intézkedésekre van szükség a felelősségi körén belül és elkészíti ezen
intézkedések végrehajtásának tervét;

-

a megyei közigazgatási testületek elkészítik a szükséges intézkedésekre
vonatkozó tervet (pl. útmutatás, felügyelet és a nyilvános összejövetelek
és rendezvények korlátozásait), és kivitelezési tervet készítenek ezek
végrehajtására. A feladatot a Halland Megyei Közigazgatási Tanács
koordinálja.

A fentiek alapján felsorolt intézmények a kidolgozott, végleges tervet 2020.
szeptember 1-ig kell benyújtaniuk.
https://www.government.se
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A kormány további támogatásban részesíti az Svéd Agrártudományi
Egyetemet (SLU): az egyetem kiegészítő támogatást fog kapni, amely
lehetővé teszi számára, hogy több helyet kínáljon az oktatási
programokban a hiányos foglalkozások és az egész életen át tartó tanulás
tekintetében. Ez a beruházás lehetővé teszi , hogy egy bizonyos
munkaterületen tapasztalattal rendelkező személy beiratkozzon a
egyetem rövid továbbképzési programjába ezáltal lehetőséget teremtve a
munkaerőpiacra való beilleszkedéshez. Jennie Nilson vidékügyi miniszter
szerint: Ez egy ambiciózus befektetés az oktatásba amelynek célja a
Covid-19 hatásának leküzdése.

https://www.government.se
2020.07.
07.



Július 10-től Svédországból karaténkötelezettség nélkül lehet Angliába
beutazni.

https://index.hu/
2020.07.
04-06.

 Svédországban online videókban mutatják be a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos tapasztalataikat. A videókat Lena Hallengren svéd
egészségügyi és szociális ügyekért felelős miniszter és az illetékes
ügynökségek főigazgatói - Olivia Wigzell az Egészségügyi és Jóléti
Országos Testülettől és Johan Carlson a Svéd Közegészségügyi
Ügynökségtől mutatták be. Ezek a videók a járvány alatti társadalmi
távolságtartás, az egészségügyi ellátás valamint az idős emberek
gondozása kapcsán készültek:

Társadalmi távolságtartás a Covid-19 alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=svlHD2mpk9k&feature=youtu.be
Egészségügyi ellátás a Covid-19 alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=fktfs4TDWBk&feature=youtu.be
Idős emberek gondozása a Covid-19 alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=SIu_nwyHJBo&feature=youtu.be

https://www.government.se

2020.07.
03

 Az Egészségügyi Világszervezet a koronavírus járvány sújtotta kockázati
területnek minősítette Svédországot is. Összesen tizenegy országot
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soroltak ebbe a kategóriába, köztük Ukrajnát, Észak-Macedóniát és
Albániát is. A WHO szerint ezekben az országokban az egészségügyi
ellátás a végletekig ki van használva. Svédország vezető epidemiológusa,
Anders Tegnell azonban nem ért egyet a világszervezet
minősítésével."Sajnos teljesen félreértelmezték az adatokat. Valóban
növekednek az esetszámok Svédországban, de ez azért van, mert sokkal
több tesztelést is végzünk, mint előtte, a teszteléseket kiterjesztettük
több népességcsoportra. Arra jutottunk, hogy kevesebb ember szorul
kórházi kezelésre. És ez vonatkozik az intenzív osztályokra is. Tehát az
egészségügyi rendszer pont, hogy kisebb nyomás alatt van, mint
korábban. Ez egy egyértelmű tendencia és folytatódni is fog" - mondta
Anders Tegnell.

2020.07.
01-02.

2020.06.
26-30.

2020.06.
25

2020.06.
24.

https://hu.euronews.com
 A koronavírus-járvány következtében egy évvel elhalasztották a
Holokausztra való megemlékezésről és az antiszemitizmus elleni
küzdelemről szóló Malmö-i Nemzetközi Fórumot, amelyet így 2021.
október 13–14. periódusban szerveznek meg Malmön.
https://www.government.se
 Július 7-ig meghosszabbítják az ideiglenes belépési tilalmat Svédországon
keresztül az EU-ba. Kivételt képeznek az EU tagállamaiból, az Egyesült
Királyságból, Norvégiából, Izlandról, Liechtensteinből és Svájcból érkező
beutazók.
https://www.government.se
 Stefan Löfven miniszterelnök fontosnak tartja a nemzetközi
együttműködést a koronavírus-járvány leküzdésére: „Ez a válság
egyértelműen bizonyítja a nemzetközi együttműködés megerősítésének
és a multilaterális intézményeknek a civil társadalommal, valamint a
magánszektorral folytatott partnerségekbe történő befektetésének
szükségességet. A Kormány 220 millió SEK-t nyújtott nemzetközi
intézkedésekre a COVID-19 kezelése érdekében.
https://www.government.se
A svédek követik a Svéd Közegészségügyi Ügynökség ajánlásait, ezt támasztja alá
a Polgári Kontingensekért Felelős Svéd Ügynökség által végzett felmérés
eredményei is:






88%-uk nagyobb távolságot tartott fenn másoktól
86%-uk gyakrabban és alaposabban mosott kezet
82%-uk kerülte a kézfogást
66%-uk kevésbé vett részt a házon kívüli társadalmi tevékenységekben
64%-uk kerülte a nyilvános helyeket, ahol sok ember volt

https://www.government.se
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Érvényben lévő intézkedések:


tilos 50 fő feletti nyilvános összejöveteleket, rendezvényeket tartani.
Aki megszegi, pénzbüntetéssel vagy maximum 6 hónapig terjedő
börtönbüntetéssel sújtható. Ez a gyülekezési tilalom a svéd kormány
ellenkező irányú döntéséig van hatályban.
 kijárási tilalom vagy korlátozás nincsen, de a kormány és a hatóságok azt
ajánlják, hogy, aki tud, maradjon otthon.
 továbbra is működnek a bevásárlóközpontok, boltok, kávézók,
éttermek, bárok, bár egyesek saját döntésre bezártak. A
vendéglátóhelyek csak ültetett vendégeket szolgálhatnak ki 50 főig,
egymástól távol helyezett asztaloknál, betartva a járványügyi ajánlásokat.
 a zárt téri múzeumok, színházak, kulturális intézmények nagy része a
bezárás mellett döntött. Nyitva tartásukról a honlapjukon érdeklődjenek.
 parkok, játszóterek, kirándulóhelyek mind nyitva vannak.
 az idős otthonokban az egész országban látogatási tilalom van (2020.
április 1. óta).
 a kórházak maguk döntenek a látogatás korlátozásáról.
 A svéd hatóságok általában kérik a társas érintkezések csökkentését, 70
év felettiekkel a kontaktus mellőzését. Idősebbekre külön korlátozó
szabályok nincsenek.
 kérik, hogy mindenki tartsa be a 2 méteres távolságot.
 a svéd hatóságok felhívják a figyelmet a gyakori szappanos kézmosásra,
az arc (szem, orr, száj) érintésének mellőzésére. Védőmaszk használatát a
svéd hatóságok nem tartják szükségesnek.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?svedorszag
A Külügyminisztérium szerint:




június 30-tól a svédek a következő országokba utazhatnak: Belgium,
Horvátország, Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország
Luxembourg, Portugália, Spanyolország, Ausztria. A többi EU-s, EGT-s és
schengeni térségen belüli országba való utazás július 15-ig nem javasolt.
augusztus 31-ig nem javasolják az EU-n kívüli, az EGT-n és a schengeni
térségen kivüli utazásokat.

https://www.government.se

2020.06.
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A koronavírus-járvány több mint ötezer svédországi áldozatáról
emlékeztek meg a stockholmi parlamentben. Félárbocra eresztették a
zászlókat, és a képviselők egy perces csenddel tisztelegtek az elhunytak
emléke előtt. A svéd ellenzék egyre hangosabban bírálja a kormányt,
amiért az más európai országoknál enyhébb korlátozásokat vezetett be,
aminek a környező országokénál jóval magasabb halálozás lett az
eredménye. Bár az új fertőzöttek száma még elég magas, a halálos
áldozatok száma csökken Svédországban.
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https://hu.euronews.com
 Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések


Európa országai sorra nyitják ki kapujukat egymás előtt, kivéve
Svédországot. A skandináv államban továbbra is magas a koronavírussal
fertőzöttek száma, ezért hét európai ország beutazási tilalmat, míg öt
másik kötelező karantént vezetett be a svéd állampolgárokkal szemben.

https://hu.euronews.com
 Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések


A különféle nemzetközi alapok, programok és szervezetek alapvető
támogatása mellett Svédország mindeddig mintegy 264 millió SEK-t
különített el a koronavírus járvány okozta helyzet segítésére.



A kormány ugyanakkor 50 millió SEK-el szándékozik hozzájárulni az ENSZ
COVID-19 alapjához (COVID-19 MPTF), és május 25-én bejelentett egy
támogatási csomagot, amely további 380 millió SEK-t nyújt a fejlesztési
támogatási keretrendszer révén. A kormány ezekről a hozzájárulásokról
június közepén dönt.

https://www.government.se
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Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések

Svédország megkönnyíti az utazási korlátozásokat:
 június 13-tól azok a svéd állampolgárok akiknek nincs koronavírus tünetei
az országon belül szabadon mozoghatnak.
 Június 8-tól beengedik az EU-s országokból érkező mezőgazdasági,
erdészeti és kertészeti idénymunkásokat
https://edition.cnn.com
 Norvégia és Dánia is közölte, a két ország megnyitja állampolgáraik előtt a
határaikat június 15-étől, de Svédországgal szemben továbbra is
érvényben maradnak a korlátozások, Svédország ugyanis a világ nagy
részéhez képest eltérően kezelte a járványt, nem vezetett be szigorú
óvintézkedéseket, így Skandináviában messze ott járt a legtöbb
(nagyjából 4 ezer) halálos áldozattal a koronavírus. A svéd
külügyminiszter, Ann Linde korábban közölte: Svédország kizárása a
határnyitásokból „csakis politikai döntés, ami nem indokolható meg
egészségügyi szempontokkal”.A dán miniszterelnök közölte: továbbra is
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folynak a tárgyalások a svéd kormánnyal a határnyitásról.
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https://index.hu
 A kormány 11 millió SEK-t fektet be a zöldség és gyümölcs termések
betakarítására valamint az erdőgazdálkodás tekintetében a növények
ültetésére. Megerősítik a meglévő Svéd Gazdasági és Regionális
Növekedéséért Felelős Ügynökség megbízatását, amelynek keretében a
Svéd Gazdálkodók Szövetsége és a Svéd Állami Munkaügyi Hivatal
együttműködik. A külföldi idénymunkások hiányában a hangsúly a
munkanélküliek és a fiatalok toborzására irányul a mezőgazdaságban és
az erdőgazdálkodásban lévő feladatok elvégzése érdekében.
https://www.government.se/
 A Kormány a Központi Párttal és a Liberális Párttal együtt további 400
millió SEK-t javasol az Almi Invest számára. A kiegészítő finanszírozás célja
az innovatív kisvállalkozások válságának áthidalása, valamint a
strukturális tőke és az immateriális javak elvesztésének elkerülése az
élettudományok ágazatában és másokban. Manapság az Almi Invest
mintegy 350 vállalkozás résztulajdonosa Svédországban. A kiegészítő 400
millió SEK célja az, hogy lehetővé tegye az Almi Invest számára, hogy
ideiglenesen átvegye a felelősséget az olyan ágazatokban, mint az
élettudomány, ahol már résztulajdonos, és ahol a tőkekövetelmény a
COVID-19 világjárvány miatt növekszik.
https://www.government.se/
Oktatás:


Svédország iskolaügyben is különutas volt: itt eleve nyitva maradtak az
iskolák a járvány csúcsán is, a távoktatásra áttérést csak az egyetemeken
és a középiskola felső évfolyamain, a 16 év feletti diákoknál ajánlották.
Ugyanakkor az egyes iskoláknak döntési szabadságuk volt: megtehették,
hogy mégis becsuknak, és voltak is, amelyek így tettek. Arra is megvolt a
svédeknél a lehetőség, hogy az iskolák egyedileg közbülső megoldást
dolgozzanak ki, például csak a fontos vizsgára készülő diákokat fogadják,
vagy azokat, akik az otthoni környezet miatt sérülékenynek számítanak.

https://index.hu
 Miközben több európai ország a nyár elején enyhíteni akar az utazási
korlátozásokon, az észak-európai térségben több ország amiatt aggódik,
hogy a svéd turisták beengedése az új fertőzések kockázatának
növekedésével járhat – írja az MTI. A legújabb hír az utazásokkal
kapcsolatban az, hogy Ciprus bejelentette: nem engedélyezi a közvetlen
légi járatokat Svédországból, amikor június 9-én megnyitja határait.
 A svéd modell sikerét az fogja megmutatni, ha egy visszatérő második
hullám esetén kevesebb erőfeszítéssel, valóban látványosan kevesebb
áldozata lesz a vírusnak, mint máshol.
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https://index.hu/
A globális válság Svédországot is elérte, a nemzeti össztermék itt is
zuhanásnak indult, és rekordszámú ember vesztette el a munkahelyét.

https://hu.euronews.com
 Tovább élesedik a vita a svéd modell miatt: egy szakértő szerint a
koronavírus áldozatainak kétharmada feleslegesen halt meg.
Svédországban régiós összehasonlításban kifejezetten magas a
fertőzöttek és az áldozatok száma, az idősotthonokban pedig különösen
sok ember hal meg.
https://hu.euronews.com
 A svéd egészségügyi hatóságok részeredményeket tettek közzé egy
folyamatban lévő kutatásról, amiből azt szeretnék megtudni, milyen az
ország átfertőzöttsége. Az eddig begyűjtött információk alapján a
fővárosban a legmagasabb a fertőzöttek aránya, az összes eset
egyharmadát itt regisztrálták. A tesztben résztvevő, véletlenszerűen
kiválasztott emberek 7,3 százaléka termel antitestet a vírus ellen, vagyis
ők azok, akik áteshettek már a betegségen. Svédországban az antitestet
termelők aránya a fővárosban a legmagasabb, az ország más régióiban
jóval alacsonyabb, és az is kiderült, hogy több a 20-64 éves korosztályban
terjedt legjobban a fertőzés, ez Anders Tegnell epidemiológus szerint azt
is jelentheti, hogy az idősebbek betartották a karantént.
https://hu.euronews.com
 A tegnapi értekezlet keretében Eva Nordmark munkaügyi miniszter és
EU-s kollégái megvitatták a COVID-19 hatását az EU-tagállamok
foglalkoztatási és jóléti rendszereire. Az eddigi intézkedések mellett, a
miniszter asszony elmondása szerint Svédországban most a Európai
Szociális Alap adta lehetőségeket vizsgálják a munkaerőpiacon fellépő
kihivások leküzdésének érdekében.
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/
500 millió SEK értékű válsácsomag a kultúra részére támogatások formájában:






a Svéd Művészeti Tanács 370 millió SEK-t oszt majd szét olyan kulturális
tevékenységekre, amelyek a események lemondása miatt
jövedelemkieséssel vagy az események elhalasztása miatt
többletköltségekkel kell számoljanak;
a Svéd Film Intézet 50 millió SEK-t fog kiosztani a film területén,
elsősorban a jelenlegi helyzet által jövedelmileg érintett moziknak és
filmfesztiváloknak;
a Svéd Művészeti Támogatási Bizottság 70 millió SEK-t fog kiosztani
a Svéd Szerzők Alap pedig 10 millió SEK-t oszt ki az egyéni kulturális
alkotók számára.

Az 500 millió SEK válságcsomag mellett a forrásokat kiosztó intézmények a
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rendszeres támogatási szolgáltatásaikat a jelenlegi helyzethez igazították. A
pályázati eljárások részleteit egy későbbi időpontban fogják közölni.
https://www.government.se
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Továbbra is érvényben vannak a hozott intézkedések



Június 15-ig meghosszabbítják az ideiglenes belépési tilalmat
Svédországon keresztül az EU-ba.
Július 15-ig javasolják elkerülni a nem sürgős külföldi utazásokat


2020.05.
14






2020.05.
13

A bevándorlók blogja, a RelocateToSweden cikke tíz pontban
összesítitette a svédektől elleshető tanulságokat: 1. Bizalom, 2 .
Felelősség, 3. Hosszútávú gondolkodás, 4. Gyakorlatiasság, 5.
Szakemberek döntenek, 6. Konfliktuskerülés, 7. Optimizmus, 8. Nincs
fontoskodás, 9. Tehetséggondozás, 10. Természetszeretet
https://hu.euronews.com/2020/05/09/tiz-tanulsag-a-svedektol-akoronavirus-jarvany-kezeleseben
http://www.relocatetosweden.com/en/10-lessons-swedish-culturevalues-coronavirus-crisis/

Új intézkedések az időskorúak és az egészségügy megerősítésére:





Az időskorúak gondozásának ösztönzése, vonzóbbá tétele: az időskorúak
gondozása során fizetett oktatást és képzést biztosítanak munkaidőben.
Azok akik vállalják, a foglalkoztatást a képzéssel kombinálhatják, hogy
fizetett munkaidőben ápolói asszisztenssé vagy segédápolóvá válljanak. A
központi kormányzat megtéríti a tanulmányok miatt kieső idő költségeit a
munkavállalónak. A kezdeményezés keretében a kormány 2,2 milliárd
SEK-t biztosít 2020-ban és 2021-ben. Továbbá javasolt a középiskolai
szakoktatás és szakképzés bővítése, 1000 új féléves hely 2020-ban, az
egészségre és a szociális ellátásra fókuszálva.
További 2 milliárd SEK biztosítása az önkormányzatok és régiók
koronavírus-járvány okozta többletköltségeinek kompenzálására
További források a Nemzeti Egészségügyi és Jóléti Tanács és a svéd
Közegészségügyi Ügynökség részére: javasolják, hogy az Országos
Egészségügyi és Jóléti Testület további 97 millió SEK-t kapjon 2020-ban,
elsősorban a személyzeti valamint az anyagkészletek költségeinek a
fedezésére; a koronavírus-járvány következtében a svéd Közegészségügyi
Ügynökség is több pénzt kap idén a munkájának megerősítésére és
fejlesztésére. További 28 millió SEK-el finanszírozzák a megnövekedett
személyzet és a mélyebb elemző munka költségeinek fedezését.

https://www.government.se
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Intézkedések az idősek, az egészségügyi és szociális szolgáltatók tekintetében:


Több tanulmány elvégezése a COVID-19-hez kapcsolódóan



A kormány úgy véli, hogy a COVID-19 járvány befolyásolhatja az emberek
mentális jólétét ezért támogatni kívánja az ápolási szolgálatok, a betegek
és a rokonok közötti hatékony kommunikációt azokban az esetekben,
amikor a COVID-19 elterjedése miatt nem lehetséges fizikai látogatás.



az egészségügyi és szociális ellátás kockázatainak elemzése: a kormány
korlátozni akarja a COVID-19 negatív következményeit, és megerősíteni a
tudást valamint a jövőre való felkészültséget a fertőző betegségek
vonatkozásában. Ezért az Egészségügyi és Szociális Gondoskodási
Felügyeletet (IVO) kérte, hogy elemezze a COVID-19 hatásait az egészség
és a szociális ellátás minőségére és biztonságára.



Kibővítettek az ideiglenes szülői ellátások igénybevételének lehetőségeit



a kockázati csoportok beazonosítása: a kormány az Országos
Egészségügyi és Jóléti Tanácsot kérte, hogy azonosítsák azokat a
csoportokat akiknek kiemelt védelemre lehet szükségük a fertőzésekkel
szemben. Az április 17-én benyújtott jelentés feldolgozás alatt van.



A Covid 19 tesztek számának és a különböző csoportok tesztelésének
növelése



az önkormányzatok és a régiók adatszolgáltatási kötelezettségének
eltörlése: a központi kormányzat és a Svéd Helyi Önkormányzatok
Szövetsége (SALAR) között létrejött öt megállapodásra vonatkozóan
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2020-ra eltörlik a jelentéstételi követelményeket.



2020.05.
09-11.

Nemzeti kutatási koordinátor kinevezése a WHO Solidarity Trial
vizsgálatához: Svédország lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen a
WHO Solidarity Trial vizsgálatában, amelynek célja a jelenleg a COVID-19
betegek kezelésére használt gyógyszerek hatékonyságának és
biztonságosságának tesztelése. A kormány Soo Aleman vezető orvost és
egyetemi docenst nevezte ki erre a tisztségre.

https://www.government.se/articles/2020/05/about-covid-19--for-older-peoplepeople-with-health-conditions-and-health-care-and-social-services-staff/
 Magas a halálozási szám, ismerte el a svéd közegészségügyi hatóság
járványügyi vezetője Anders Tegnell



5 intézkedést erősítenek meg amelyre várhatóan 14,7 milliárd SEK-t
biztosítanak az államháztartásból: a munkanélküli biztosítási ellátások
növelése a 101. naptól kezdve; a betegnapok után levont összegek
visszaigénylésének meghosszabítása; az betegszabadság igénylése során
az orvosi igazolás felmutatásának kötelezettsége alóli felmentés
meghosszabítása;
a vállalkozások betegbérekkel kapcsolatos
költségeinek fedezésére nyújtott állami támogatás meghosszabbítása;
folyamatos kompenzáció az egyéni kereskedők számára betegség esetén.

https://index.hu

2020.05.
08

https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-foremployees-and-businesses/
 Már több mint háromezer koronavírussal fertőzött beteg halt meg
Svédországban

https://index.hu

2020.05.
07

https://edition.cnn.com
 Működik a svéd modell: A svédek a számítások szerint májusban elérhetik
a nyájimmunitást, miközben a többi európai országban a korlátozásokon
enyhítenek és második hullámtól tartanak.
 A COVID-19 vírus következményeinek és a veszélyeztetett csoportokra
gyakorolt hatásainak fényében a kormány ma két témakörben
szándékozik dönteni: 1. a Svéd Nemek Közötti Egyenlőség Ügynökségnek
szóló megbízás olyan
munkamódszerek meghatározására és
kidolgozására, amelyeket az önkormányzatok felhasználhatnak a családon
belüli erőszakról és az elnyomásról szóló információk terjesztésére,
valamint az erőszak áldozataival való kapcsolatfelvételre; 2. az állami
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támogatásokról szóló új rendelet, amely lehetővé teszi az Országos
Egészségügyi és Jóléti Tanács számára, hogy 100 millió SEK-t különítsen el
nonprofit szervezeteknek.
https://hu.euronews.com
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01-04

2020.04.
30

https://www.government.se/articles/2020/05/measures-to-address-increasedvulnerability-due-to-the-coronavirus/
 A svéd közegészségügyi ügynökség bejelentette, hogy valószínűleg a
COVID-19 első esetei 2019. novemberében fordultak elő Svédországban,
kiemelték, hogy az ország jelenleg nem törekszik az első esetek
azonosítására.
https://www.agerpres.ro/politic-ex/2020/05/05/suedia-coronavirusul-a-sosit-intara-probabil-in-noiembrie-afirma-agentia-de-sanatate-publica--499372
 Továbbra is érvényben vannak a korábban hozott intézkedések


Anders Tegnell állami epidemiológus szerint a vírus fertőzési rátája 1 alá
csökkent ami azt jelenti, hogy egy beteg által fertőzött emberek átlagos
száma kevesebb, mint 1.



Újabb támogatás a svéd munkahelyek és vállalkozások számára: az
intézkedés 39 milliárd SEK összegű átcsoportosítási támogatást foglal
magában. A Pénzügyminisztérium számításai szerint csaknem 180 000
vállalkozás jogosult támogatásra.
A kormány úgy határozott, hogy hat hónapon keresztül, 2020. november
11-ig folytatja a belső határokon történő határellenőrzést.



2020.04.
29

https://www.government.se/
 Május 15-ig hosszabították meg az országba való belépésre vonatkozó
korlátozásokat.

2020.04.
28.



Svédországban eddig minden harmadik koronavírussal kapcsolatos
haláleset idős embereknek otthont adó intézményben történt. A
hatóságok elismerték felelősségüket.

2020.04.
25-27.



Április 24-én az ország az eddigi legmagasabb napi új esetszámot
jelentette: 24 óra alatt 812 fertőzöttet regisztráltak.
A Svéd Agrártudományi Egyetem növeli a hallgatói helyek számát : idén
már száz új hely jött létre a nyári tanfolyamok számára, a cél az, hogy
kielégítsék az oktatás és a munkaerő-piaci átalakulás iránti növekvő
igényt a COVID-19 vírus hatásai miatt.



2020.04.

https://www.government.se/press-releases/2020/04/new-places-atswedish-university-of-agricultural-sciences-to-meet-increased-need-fortransition-in-wake-of-covid-19/
 Anders Tegnell állami epidemiológus a BCC rádióműsorába elmondta,
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2020.04.
23.
2020.04.
22

hogy becslése szerint a stockholmi lakosságban 15 és 20% közötti
immunitási szintet értek már el, ami álláspontja szerint "lelassítja (egy
második hullám) terjedését".


Továbbra is érvényben vannak a korábban hozott intézkedések

Ismét dolgozhatnak a mozgóképiparban, Svédországban 50 főig szabad
forgatásokat tartani, több előírást betartva:









Kisebb stábbal kell dolgozni
Gondoskodni kell arról, hogy a különböző munkaegységek ne egyszerre
dolgozzanak,
Beltéri forgatásoknál négy négyzetméter távolságot kell tartani
egymástól,
Teljesen kerülni kell a tömegjelenetek rögzítését is.
Castingolást átmenetileg csak videókonferencián vagy elküldött videón
keresztül lehet végezni.
A köztéri forgatások is engedélyezettek
A forgatásokon tilos büféasztalt és kávézót létrehozni, és minden ételt
külön-külön kell elcsomagolni, majd kiosztani úgy, hogy az étkezést is két
turnusban, 20 perc szünettel kell levezényelni.
Mindenkinek kötelező maszkot hordani forgatás alatt.

2020.04.
21.



A kormány újraindítja a zöld munkahelyekkel kapcsolatos
kezdeményezést a munkaerőpiactól távol maradó emberek számára. A
kezdeményezés célja a munkanélküliség enyhítése a COVID-19
folyamatos kitörése miatt. 150 millió SEK-t különítettek el 2020-ra, amely
része a kormány 2020-ra javasolt tavaszi költségvetés-módosításának.

2020.04.
18-20



Nem vált be a svéd modell: a koronavírus-járvány megfékezése
érdekében egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban – például üzletek vagy
iskolák bezárásáról – parlamenti jóváhagyás nélkül rendelkezhet a svéd
kormány. Rendkívüli jogosítványa április 18-tól június 30-ig hatályos.



ifjúsági nagykövetek járják az utcákat Stockholm szegényebb, főként
bevándorlók által lakott külvárosaiban azért, hogy a lakosságnak
megtanítsák az alapvető szabályokat.



Május 15-ig hosszabították meg az EU-ba történő átutazási tilalmat
Svédországon keresztül: a tiltás minden polgárra vonatkozik aki más
országból utazik, kivéve az EU-s tagállamokat, Egyesült Királyságot,

2020.04.
17
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Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint és Svájcot



A beutazási tilalom NEM érinti:

A svéd állampolgárokat

nem akadályozza az EU-n belüli utazást.

Ezen felül két fontos kivétel van a belépési tilalom alól: 1. az uniós
polgárok és emberek, akik svédországi tartózkodási engedéllyel
rendelkeznek, továbbra is beléphetnek az országba otthonukba való
visszatérés céljából; 2. a rendkívül sürgős szükségletekkel küzdő vagy az
alapvetõ tevékenységüket Svédországban ellátó emberek beléphetnek
az országba. Ilyenek lehetnek például az egészségügyi szakemberek, árut
szállító személyzet vagy kötelező családi okokkal rendelkező emberek.

https://www.government.se/press-releases/2020/04/extension-of-temporaryentry-ban-to-the-eu-via-sweden-due-to-covid-19/

2020.04.
16

2020.04.
15



Svédország egyelőre nem rendelt el a többi európai ország
intézkedéseihez hasonló korlátozásokat a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében.



A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy Svédországban gyorsan
emelkedik a koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Az
országban szerdáig csaknem 12 ezer beteget és 1203 halottat
regisztráltak.



A svédeknek azonban tetszik a kormány megközelítése: a járvány kezdete
óta nőtt a hatalmon lévő szociáldemokrata párt népszerűsége



A kormány bemutatta a 2020-as tavaszi költségvetését (2020 Spring
Budget) amely a vírus megfékezésére és a társadalomra gyakorolt
gazdasági hatások enyhítésére szolgál: további kiegészítő finanszírozást
kapnak az önkormányzatok és régiók.

Svédországban az eddig eszközölt gazdasági intézkedések a járvány kapcsán:
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https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-inresponse-to-covid-19/
 Elbocsátott vagy fizetés nélküli szabadságra küldött szállodai és légi
utasforgalmi dolgozókat képeznek át ápolónak és idősgondozónak
Svédországban.



2020.04.
06

Válságcsomag a munkahelyek számára
Válságcsomag a KKV-k számára
Megnövelt hitelkeretek és hitelgaranciák a svéd vállalkozások számára
1 milliárd kultúrára és sportra
Kiegészítő költségvetés-módosítás: Hitelgarancia a légitársaságok
számára a SARS-CoV-2 miatt
Kiegészítő költségvetés-módosítás: válságcsomag a svéd vállalkozások és
munkahelyek számára
Önkormányzatok és régiók kompenzációt kapnak
Kiegészítő támogatás az érintett kormányzati ügynökségek számára
A központi kormányzat két hónapig vállalja a betegbiztosítást
Új rendszer bevezetése azok megsegítésére akikeknek csökken a
munkaidejük

A külügyminiszter kéri, hogy minden nem sürgős/fontos utazást
mellőzzön a lakosság június 15-ig.
A katonaság megkezdte tábori kórházak felállítását a nagyobb
városokban, többek közöt Stockholmban is.
(https://www.vox.com/2020/4/9/21213472/coronavirus-sweden-herdimmunity-cases-death )

A kormány stratégiája a vírushelyzet kezelésére:








Korlátozza a fertőzés terjedését az országban
Biztosítsa, hogy az egészségügyi erőforrások rendelkezésre álljanak
Korlátozza a vírushelyzet kihatását a kritikus szolgáltatásokra
(egészségügy, a rendőrség, az energiaellátás, a kommunikáció, a
közlekedés és az élelmiszer-ellátási rendszerek)
Enyhítse a vírushelyzet kihatását az emberekre és a vállalkozásokra
Csökkentse az aggodalmat folyamatos kommunikáció áltál a meghozott
intézkedésre vonatkozóan
A megfelelő intézkedéseknek a megfelelő időben történő végrehajtása

https://www.government.se/articles/2020/04/strategy-in-response-to-thecovid-19-pandemic/
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2020. április 1- december 31. között érvényes intézkedések:


Minden vállalkozás és intézmény köteles lépéseket tenni, hogy csökkentsék
a fertőzés kockázatát.










2020.04.
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2020.04.
03

Az üzletek, bevásárló központok és galériák csökkentik a vásárlók számát
akik egy időben tartozkodnak a helyiségben.
A sport központok az edzéseket és egyébb sport tevékenységeket a
szabadban fogják tartani, a mérkőzéseket elnapolják, a versenyeken
csökkentik a nézők számát
A nem kormányzati szervezetek és egyesületek elhalasztják az éves
gyűléseiket, ha ezeket a gyűléseket egy helyen kell szervezni.
A munkáltatók biztosítják a személyzet és a látogatók közötti társadalmi
távolság betartását, amennyiben lehetséges az alkalmazottak otthonról
dolgozzanak és kerüljék a nem szükséges utazásokat.
A tömegközlekedésben és a taxik esetében csökkentik az utasok számát,
így csökkentve a zsúfoltságot.
A 70 éven felüliek és a kockázati csoportokhoz tartozók csökkentsék az
érintkezést más személyekkel és teljes mértékben kerüljék a
tömegközlekedést és a taxival való közlekedést. Ugyanakkor kerüljék az
üzletekben és gyógyszertárakban történő vásárlásokat vagy az olyan
helyeket ahol több ember összegyűl.
Húsvétkor is kérik, hogy maradjanak otthon az állampolgárok és ne
utazzanak más régiókba.

http://www.mae.ro/node/51931
Rendeleti kormányzást vezetnének be Svédországban a Stefan Löfven vezette
kormány új javaslata szerint
A tervezett korlátozások között van például a csoportosulások betiltása, a
bevásárlóközpontok bezárása, illetve a magánvállalkozások működésének
korlátozása. A tervek szerint ez a rendeleti kormányzás azonnal megkezdődne a
bejelentés után, és hat hónapig lenne érvényben, de bármeddig meghosszabbítható.
Jelenleg csak minimális mértékben vannak intézkedések – például a kézmosásra és
a társadalmi távolságtartásra vonatkozóan.
Forrás:
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/124710-koronavirus-most-mar-asved-hatosagok-is-kezdenek-megijedni

A terepre létesült kórházak és ideiglenes egészségügyi építmények mentesülnek
az építési engedély követelménye alól a COVID-19 miatt.
Forrás:
https://www.government.se/press-releases/2020/04/field-hospitals-to-beexempted-from-building-permit-requirement-due-to-covid-19/

2020.04.
03

A Külügyminisztérium ellenajánlja az utazást minden országba 2020 június 15.-ig.
Forrás: https://www.government.se/press-releases/2020/04/the-ministry-for-foreignaffairs-advises-against-travel-to-all-countries-up-to-15-june-2020/

2020.04.
02

A kormány további pénzügyi leosztásokkal segíti a régiókat és
önkormányzatokat. A költségvetés módosításának bemutatására április 15-én
kerül sor.
https://www.government.se/press-releases/2020/04/further-additional-funding-tomunicipalities-and-regions/

2020.03.
30

Nincs terven a kötelező iskolák és óvodák bezárása, ugyanakkor egy új határozat
lehetővé teszi az oktatási intézmények bezárását. A középiskolák, felnőttoktatás
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és egyetemi oktatás esetében javasolt a távoktatás. A diákoknak folytatniuk kell
a tanulást a jelen körülmények között is. A diákhitelt nem kell visszafizetni olyan
esetekben, amikor rendkívüli körülmények miatt nincs oktatás. A svéd iskolai
alkalmassági tesztet nem kerül sorra 2020 tavaszán.
Forrás: https://www.government.se/articles/2020/03/the-governments-work-in-thearea-of-education-in-response-to-the-coronavirus/

2020.03.
30

Azok a ingatlantulajdonosok, akik április 1-jétől június 30-ig csökkentik a
kiszolgáltatott ágazatokban lévő bérlők számára a meghatározott bérleti díjakat,
támogatást kérhetnek a bérleti díj csökkentésének egy részének a
kompenzálására. A kompenzálás legfeljebb a bérleti díj csökkentésnek az 50% -a
lehet, de legfeljebb az eredeti bérleti díj 25% -a.
Forrás: https://www.government.se/articles/2020/03/temporary-discount-for-fixedrental-costs-in-vulnerable-sectors/

2020.03.
30

Tervben van egy krízis csomag a gazdaság és munkahlyek megsegítése
érdekében. Amire irányulni: a munkanélküli biztosítás megerősítése, aktív
munkaerő-piaci politika, több hely és több távoktatási lehetőség a felsőoktatási
intézményekben, több lehetőség a képzésre és szakképzésre az ország egész
területén, a jövedelem felső határának eltörlése a hallgatói támogatásban.
Forrás: https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-jobsand-transition/

2020.03.
18

Az Európai Unión kívülről érkezők Svédországba történő belépését lezárták, ezt a
többi tagállam vezetői kérésére tették;
Az ország középiskoláinak és egyetemeinek javasolják, hogy zárják be kapuikat,
és az oktatást helyettesítsék a távoktatással.
Az összes mozi és színház bezárásra került;
A Nemzeti Bank bejelentette, hogy 50 millió euró értékű kamatmentes hitelt
biztosít a megszorult vállalkozások számára, a kormány pedig egy 30 millió eurós
válságcsomagot állított össze, fizetések, betegszabadságok stb. Támogatására
Svédország úgy reagált a koronavírus-járványra, hogy 30 naptári napra
módosította a munkaidőre vonatkozó előírásokat. A kormány azt akarja, hogy a
járművezetők hosszabb ideig és rövidebb szünetekkel dolgozzanak. Ennek
eredményeként
gyorsabban
szállítanak
üzletekbe,
kórházakba
és
gyógyszertárakba.

STATISTICS
Forrás: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
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