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- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

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

- Nagy Brittaniában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://londra.mae.ro  

o Telefon: +44 7738716335  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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Covid-jelentés- Nagy Britannia 

 

Dátum JELENTÉS 

28.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1276al növekedett, 

és 9 halálesetet regisztráltak. 

• A Covid-19-szel kórházba kerülő gyermekek eddigi legnagyobb vizsgálata 

azt mutatta, hogy a vírus „elenyészően kicsi” veszélyt jelent az iskolások 

számára. A gyermekek kockázata, hogy kórházi kezelésre szorulnak a 

koronavírus miatt, „kicsi”, a kritikus ellátás valószínűsége még „kisebb” - 

állapította meg a British Medical Journal (BMJ) tanulmánya. "A fekete 

gyerekeknek, az elhízottaknak és a nagyon fiatal csecsemőknek valamivel 

nagyobb a kockázata" - mondja a BBC. 

• A tanárok majdnem 70% -a nem bízik az Egyesült Királyság kormányának 

teszt-, nyomonkövetési és izolációs rendszerében, mielőtt a jövő héten 

millió iskolás gyerekek visszatérnek az iskolába - mutatta be az új, több 

mint 4000 iskolavezető felmérése. 

26.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1184el növekedett, és 

16 halálesetet regisztráltak.  

• Az elhízás közel 50% -kal növeli a Covid-19 okozta halálozási kockázatot, és 

a globális adatok felhasználásával végzett átfogó tanulmány szerint kevésbé 

hatékony lehet a betegség elleni oltás. 

• A walesi 11 évesnél idősebb diákoknak ajánlott maszkot viselni az iskola 

közös területein, ahol a társadalmi távolság nem tartható fenn - mondta a 

walesi kormány. Az új útmutató kiterjed az iskolai közlekedésben részt vevő 

tanulókra, a főiskolai hallgatókra és a személyzetre is, és arra kötelezi az 

iskolákat és a helyi hatóságokat, hogy végezzék kockázatértékelésüket 

telephelyükön annak meghatározása érdekében, hogy fenn lehet-e tartani 

a két méteres szabályt. 

24.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1041el növekedett, és 

6 halálesetet regisztráltak.  

• "Alapvető fontosságú", hogy a gyerekek visszatérjenek az iskolába, és a 

kockázattal jár egy nemzedék életbeli esélyei - mondta Boris Johnson a 

szülőknek szóló üzenetben. Amikor az őszi ciklus Észak-Írországban 

kezdődött, a miniszterelnök kijelentette, hogy a koronavírus fertőzésének 

kockázata az Egyesült Királyság egész területén az iskolákban "nagyon 

kicsi". Azt mondta, hogy az iskola hiánya "sokkal károsabb" a gyermekek 

számára. Az angliai iskolákat arra kényszeríthetik, hogy ismét bezárjanak, 

ha szigorúbb helyi zárási intézkedésekre lesz szükség a koronavírus 

elterjedésének megakadályozására, de a tanároknak távoli tanulást kell 
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készíteniük a tanulók számára - mondta Downing Street. 

• Skóciában tervezik bevezetni az arcmaszkok használatát a középiskolák 

folyosóin és közösségi területein. A kormány a tanárokkal és a tanácsokkal 

folytatott konzultációk „végső szakaszában” áll azzal kapcsolatban, hogy a 

tanulók arcmaszkot viseljenek az osztályok közötti mozgás közben. Nicola 

Sturgeon miniszterelnök azt mondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet új 

útmutatásainak megfelelően jár el. 

21.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1182el növekedett, és 

6 halálesetet regisztráltak. 

• A Covid-19 tesztek kötelezőnek kell lenniük az egyetemi hallgatók és az 

alkalmazottak számára, a kitörésének megelőzése és a közösségek védelme 

érdekében, állítja egy független tudóscsoport. A tesztelést vagy korábban el 

kell végezni, vagy amint az emberek megérkeznek az egyetemen és további 

vizsgálatokat kellene rendszeresen elvégezni - mondta a független 

bizottság. 

• Oldham, amelynek a múlt héten az Egyesült Királyságban volt a legnagyobb 

fertőzési aránya, elkerülte a „Leicester-stílusú teljes lezárást”, miután azt 

állította hogy keveset tenné a koronavírus terjedésének csökkentésére, 

megrontaná a gazdaságot és serkentené a rasszizmust. 

19.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1089el növekedett, és 

12 halálesetet regisztráltak. 

• A Nemzeti Statisztikai Hivatal fertőzési felmérése októberre 150 000 

embert tesztel Angliában, most 28 000-rel. A felmérés elkülönül a 

tünetekkel rendelkező emberek tömeges tesztelési programjától az esetek 

diagnosztizálása céljából. 

• Az Egyesült Királyság kormánya nem fontolja meg az arcmaszk viselésének 

kötelezővé tételét az irodákban és a munkahelyeken - mondta Matt 

Hancock egészségügyi miniszter. 

• Nicola Sturgeon miniszterelnök bejelentette, hogy Aberdeenben a helyi 

záródást egy hétre meghosszabbítanak. A kocsmákat és éttermeket két 

héttel ezelőtt bezárták, és korlátozásokat szabtak az utazásokra és más 

háztartásokba való látogatásra, miután a Covid-19 esetekben tüske merült 

fel, amelyek a város bárokhoz és éjszakai élethez kapcsolódtak. 

18.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 713al növekedett, és 3 

halálesetet regisztráltak. 

• A bárok, kültéri medencék és szépségszalonok szerdától kezdve újra 

megnyílhatnak Leicesterben, a Covid-19 esetek csökkenése utáni helyi 

záródás enyhítésére - mondta az egészségügyi titkár. Noha a 

magánlakásokban és a kertekben zajló összejövetelekre vonatkozó jelenlegi 

korlátozások továbbra is érvényben maradnak. 
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• A Nottinghamshire-i desszertüzem több mint 70 alkalmazottja pozitív 

tesztet kapott a Covid-19-re. A tesztek szerdáig folytatódnak, lehetővé téve 

az összes 1600 alkalmazott bevonását az NHS által üzemeltetett helyszíni 

vizsgálati állomáson. 

17.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1040el növekedett, 

és 5 halálesetet regisztráltak. 

• A Nagy-Britanniába érkező embereket meg kell vizsgálni a karanténidő 

csökkentése érdekében - sürgették a tudósok, mivel a spekuláció szerint 

több üdülési célpontot törölnek a léghidak listájáról. 

• Egy másik élelmiszer-feldolgozó üzemet ideiglenesen bezártak a Covid-19 

kitörése miatt az alkalmazottak körében. A skóciai Perth és Kinross 

közelében lévő 2 nővéres csirkefeldolgozó üzem négy alkalmazottja 

megbetegedett, míg további két ember pozitívnak bizonyult a Covid-19 

esetében a közösségben. 

14.08.2020 • Az Észak-Anglia és Leicester nagy részei szorosabb záródásban maradnak 

egy harmadik hétig, mivel a koronavírus-fertőzések aránya továbbra is 

hirtelen emelkedik egyes kerületekben - jelentette be az Egészségügyi és 

Szociális Gondozási Minisztérium (DHSC). A döntést Matt Hancock, az 

egészségügyi titkár hozta meg, a helyi vezetõkkel együttmûködve, miután 

az esetek nem estek eléggé le. 

• A kormány csendesen eltávolította az adatokból az 1,3 millió koronavírus-

tesztet az adatokból a dupla számolás miatt, új kérdéseket vetve fel a 

tesztelési adatok pontosságával kapcsolatban. 

13.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1009el növekedett, 

és 20 halálesetet regisztráltak. 

• Az újratervezett NHS kontakt-nyomkövető alkalmazás, amely megkezdi a 

kísérleteket a Wight-szigeten, helyesen azonosítja a tíz ember közül hétöt, 

akik több mint 15 percet töltenek egy 2 méteres távolságon belül egy másik 

alkalmazás-felhasználótól, aki koronavírus szempontjából pozitív volt. Az új 

alkalmazást a Google-lal, az Apple-al és más tech-cégekkel 

együttműködésben fejlesztették ki, így a telefonok 99% -ával működik. Már 

nem rendelkezik az eredeti nagy hibájával, amely nem működött az iPhone 

készülékekkel. 

• Egy nagy otthoni ellenanyag-tesztelési vizsgálat eredményei szerint 

Angliában körülbelül 3,4 millió embernek - a népesség 6% -ának - volt 

Covid-19-e. A React-2 néven végzett vizsgálat eredményei az otthoni 

ujjszúró antitestteszt eredményein alapulnak, amelyiken 100000 személy 

vett részt a 314 helyi hatóságoknál Angliában. 

• Brit üdülők ezrei várják idegesen, hogy kiderítsék, vajon Franciaországot 

eltávolítják-e az utazási folyosók listájáról az utóbbi napokban az országban 



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

 

 
 

 

történt újabb rohamok miatt a Covid-19 esetekben. Hollandia és Málta 

szintén fennáll annak a veszélynek, hogy eltávolítják a biztonságos listán 

szereplő országokból. 

12.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1148-al növekedett, 

és 102 halálesetet regisztráltak. 

11.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 816-al növekedett, és 

21 halálesetet regisztráltak. 

• A tudósok a tanárokat és a tanulókat rutinszerű Covid tesztelésére 

szólítottak fel egy robusztus teszt-és nyomkövető rendszer mellett, vita 

közben az angol iskolák biztonságos újbóli megnyitásáról. Vasárnap az 

angliai gyermekek biztosa, Anne Longfield azt mondta, hogy a tanároknak 

és a tanulóknak heti teszteket kell tartaniuk, de Nick Gibb, az iskolai 

miniszter kizárta az elgondolást, mondván, hogy ehelyett csak a tünetekkel 

járókat kell tesztelni. A kutatók szerint a Delve, a Királyi Társaság 

összehívott multidiszciplináris csoport jelentése mögött rutinszerű 

tesztelésre lesz szükség, amikor a gyermekek nagy része visszatér az 

iskolába. 

10.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1062-el növekedett, 

és 8 halálesetet regisztráltak. 

• A kormány egyik legbefolyásosabb tudományos tanácsadója figyelmezteti, 

hogy a zárolás lazulása már túlságosan messzire ment, és hogy a 

koronavírus tesztelésének sürgõs növelése és a kapcsolat gyorsabb nyomon 

követése fontos az esetek új számának elõkészüléséhez. 

• A kutatások kevés bizonyítékot találtak arra, hogy a koronavírus széles 

körben elterjedhet az iskolákban - mondta az Egyesült Királyság oktatási 

titkára, Gavin Williamson, mivel Boris Johnson ragaszkodott ahhoz, hogy 

„ott van a terv” az angol gyermekek szeptemberi visszajuttatásához. 

Williamson rámutatott egy még közzétett tanulmányra, amely szerint a 

Covid-19 átvitele az iskolákban kevés volt. 

• Boris Johnson ismételten megerősítette a Downing Street figyelmeztetését, 

hogy nem fog hezitálni, ha karanténkorlátozásokat vezet be az országokra, 

mivel attól tartanak a félelmek, hogy Franciaországot a Covid-19 esetek 

számának növekedése mellett el kell távolítani a kormány utazási 

folyosóinak listájáról. 

07.08.2020 • Az ügyfelek elérhetőségének figyelembevétele a jövő héten kötelezővé 

válik Skócia vendéglátóiparában, Nicola Sturgeon bejelentette, hogy az 

Aberdeenben előforduló koronavírus-kitöréshez kapcsolódó esetek száma 

elérte a 101-et. 

• Az NHS fájdalmat, szenvedést és halálos kockázatot fog okozni több tízezer 

betegnél, ha ismét leállítja a normál ellátást, amikor a Covid-19 második 
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hulláma eltalálja, az orvosok és a sebészek vezetői figyelmeztetnek. Arra 

szólítják fel az NHS főnökeit, hogy ne használják ugyanazokat a széles körű 

szolgáltatásokat, amelyeket márciusban vezettek be, hogy segítsék a 

kórházat a Coviddal súlyosan szenvedő betegek hatalmas beáramlásában. 

06.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 950-el növekedett. 

• A Közegészségügyi Ügynökség (PHA) szerint öt csoportot azonosítottak 

Észak-Írországban az elmúlt hét nap során 35 kapcsolódó esettel és 239 

szoros kapcsolattartóval. A városi tanács vezérigazgatója szerint Preston 

lehet a következő terület, ahol kormányzati beavatkozással kell 

szembenézni a koronavírus-ráta emelkedése után. Skócia miniszterelnöke, 

Nicola Sturgeon azt mondja, hogy 79 Covid-esetet az Aberdeenben 

jelenlévő fertőzéscsoporthoz társítottak, amely tegnap 25-nél több. 

• Boris Johnson azt hangsúlyozta, hogy a kormány teszt-és nyomkövető 

rendszere továbbra is „világvezető” annak ellenére, hogy az adatok azt 

mutatják hogy kevesebb kapcsolattartó lép fel. 

• Belgiumot várhatóan hozzá kell adni az Angliai karanténlistához a Covid-

19 esetek számának növekedése után, vagyis az országból érkezőknek 14 

napig kell elszigetelniük. 

05.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 670-el növekedett, és 

89 halálesetet regisztráltak. 

• Nicola Sturgeon skót miniszterelnök azt mondta, hogy 54 esetet 

megerősítettek az Aberdeen Covid-19 klaszterben, miközben 191 szoros 

kapcsolatot nyomon követtek, bár ő számít arra, hogy ez a szám növekedni 

fog, ezért a város elzáródási helyzethez vezet, ideértve az összes pub 

bezárását és az öt mérfölden túli alapvető utazások betiltását. 

04.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 928-el növekedett, és 

9 halálesetet regisztráltak. 

• A legmagasabb fertőzöttségi szintű helyi önkormányzat elindította saját 

kontakt-nyomkövető rendszerét a 10 milliárd font összegű nemzeti 

rendszer lyukainak beillesztésére, amelyet Boris Johnson „világhírűnek” 

nevez. Blackburn és Darwen tanácsa a Lancashire-ben létrehozta a saját 

vírusvadász csapatát, miután a nemzeti rendszer nem sikerült 

• segít a leginkább veszélyeztetett lakosainak százaiban. 

03.08.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 743-el növekedett, és 

8 halálesetet regisztráltak. 

• Az Egyesült Királyság kormánya több millió expressz koronavírus-tesztet 

készít, amelyek csak 90 perc alatt eredményeznek. A teszteket a jövő héttől 

az ápolási otthonok lakosai, valamint egész Nagy-Britannia laboratóriumai 

számára elérhetővé teszik. Matt Hancock, az Egyesült Királyság 

egészségügyi minisztere szerint a tesztek „rendkívül hasznosak” lesznek a 
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közelgő téli időszakban, mivel képesek lesznek felismerni az influenza 

vírusát és más szezonális betegségeket. 

31.07.2020 • Az Egyesült Királyság elhalasztja a következő tisztítási lépést "a vírus 

ellenőrzése alatt tartása". A kormány a Manchester környékén is 

újratervezte a részleges elszigetelési intézkedéseket, azáltal, hogy 

megtiltja az érintett területek lakosainak, hogy keveredjenek az 

emberekkel, akik nem tartoznak ugyanabba a háztartásba, akár 

otthonukban, kertjükben, kocsmákban, éttermekben, üzletekben, 

istentiszteleti helyekben vagy szabadidőben. 

30.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 846-al növekedett. 

• Azoknak az embereknek, akiknek a Covid-19 pozitív eredménye pozitív 

volt, vagy akiknek tünetei vannak, most hét helyett 10 napig kell 

elszigetelniük - mondta az Egyesült Királyság kormánya egy olyan lépésben, 

amely az országot az Egészségügyi Világszervezet tanácsához igazítja. 

• A kormány kibővíti a Covid-19 mentőhitel-rendszerét, hogy fedezze az 

összeomlás szélén lévő kisvállalkozásokat. Ez a lépés, amelyet a 

munkavállalók figyelmeztettek, sok problémás vállalkozás számára túl 

későn jön létre.(The Guardian) 

29.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 581-el növekedett, és 

83 halálesetet regisztráltak. 

• Francia Sanofi laboratóriumok és a brit GSK megígérte, hogy 60 millió 

adagot ad a brit kormánynak a Covid-19 elleni oltáshoz, a globális verseny 

hátterében, hogy megszerezzék az értékes adagokat. Ezt a megállapodást 

"végleges szerződés aláírására figyelemmel" megkötik "- közölte a Sanofi és 

a GSK sajtóközleményében. 

• A Belgiumba, Horvátországba és Luxemburgba brit utazók 

karanténintézkedésekkel szembesülhetnek az Egyesült Királyságba való 

visszatérésük után, a The Times kedden jelentete. 

• A képviselőknek azt mondták, hogy az NHS vezetõi körében az aggodalom 

„nagyon nagy” az Egyesült Királyságban a második koronavírus-hullám 

tünet miatt. A figyelmeztetést átadták, mivel az Egyesült Királyságban 

további 83 coronavírus okozta halálesetet regisztráltak, a számadatok azt 

mutatják, hogy az Egyesült Királyságban a halálesetek száma már nem 

csökken, és most újra növekszik - bár még mindig csekély mértékben. 

28.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 685-el növekedett, és 

7 halálesetet regisztráltak. 

• Boris Johnson figyelmeztette, hogy vannak jelei a koronavírus "második 

hullámának" Európában, amikor 14  

• Az utazóknak az Egyesült Királyságba érkezésüket követõ egy héten 

történõ tesztelésével sikerül elérni a koronavírus-esetek 94% -át és a 
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karanténidõt felére csökkenteni, tudományos modellezés javasolta, mivel 

a miniszterek fontolóra veszik a 14 napos önszigetelés csökkentésének 

javaslatait a magas kockázatú országokból érkezők számára.napos 

karantént védett a spanyolországi utazók számára. 

27.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 745-el növekedett, és 

14 halálesetet regisztráltak. 

• Az Egyesült Királyság vasárnap bejelentette a Spanyolországból 

visszatérők számára azonnali karanténot. Miután az Egyesült Királyság úgy 

döntött, hogy visszaállítja az üdülők körében vitatott karantént, 

Spanyolország vasárnap hangosan kijelentette, hogy biztonságos turisztikai 

célpont a koronavírusok kitörése ellenére. 

• Fertőtlenítőrobotokat telepítettek a Heathrow repülőtérre azon 

intézkedések részeként, amelyek elősegítik az utasok és a személyzet 

biztonságát a koronavírus ellen. A gépeket, amelyeket korábban a 

kórházban szerzett fertőzések kezelésére használtak, a repülőterek 

termináljai áthaladva fertőtlenítik a magas kockázatú érintkezési pontokat, 

például a fürdőszobákat. 

• A Downing Street elutasította azt az elképzelést, hogy a Spanyolországból 

való visszatéréskor karanténba kényszerített személyek számára 

biztosítsák a betegbér lehetőségét, mondván, hogy azoknak, akiknek a 

munkáltatói nem fizetnek nekik távollétük esetén, egyetemes hitelt kell 

igényelniük vagy választottbírósági eljárást kell keresniük. 

24.07.2020 • A védőfelszerelés hiánya, a nem megfelelő tesztelés és az emberek 

kórházakból a gondozóházakba ürítése voltak a legfontosabb hibák, 

amelyeket a kormány tett az angliai koronavírussal kapcsolatos 

megközelítésében, az első válaszok szerint, amelyet egy kizárólag a 

Guardian látott koronavírus-vizsgálat során adott meg. 

• A mozik, a múzeumok és a szépségszalonok hétfőtől újból megnyílhatnak 

Walesben - erősítette meg a walesi első miniszter, Mark Drakeford. A közös 

létesítményekkel rendelkező turisztikai szálláshelyek, például a 

kempinghelyek és az összes szálloda holnap (július 25-től) újból 

megnyílhatnak, valamint a földalatti turisztikai látnivalók is. 

23.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 769-el növekedett, és 

53 halálesetet regisztráltak. 

• A maszk péntektől kötelező lesz az angliai elvihetőkben, bankokban és 

postahivatalokban, valamint üzletekben, szupermarketekben, fedett 

bevásárlóközpontokban és állomásokon - jelentette be a kormány. 

Fedőlapokat, például szövetmaszkokat vagy bandanákat kell viselni, amikor 

ételt és italt vásárolnak az eltávolítás céljából, de ha ugyanabban a 

helyiségben ült le és fogyasztják vásárlásaikat, az ügyfél eltávolíthatja az 
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arcuk burkolóját, hogy ott enni és inni tudjon. Míg a vásárlóknak 

arcvédőket kell viselniük, a szabályok szerint az üzletek vagy a 

szupermarketek alkalmazottai nem kötelesek ezeket viselni. A kormány 

csak azt mondja: „határozottan javasoljuk, hogy a munkáltatók mérlegeljék 

felhasználásukat, ahol lehetséges. 

22.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 445-el növekedett, és 

110 halálesetet regisztráltak. 

• Az ápolási otthonokban élő emberek újraegyesülnek a családtagokkal, 

miután a kormány azt mondta, hogy a látogatások ismét engedélyezettek 

lesznek. A gondozási otthoni látogatások, amelyeket a koronavírus-válság 

idején megállítottak, folytatódnak, amint a helyi tisztviselők úgy döntenek, 

hogy biztonságos. 

• Reálisnak kell lennünk abban a tényben, hogy a koronavírus hosszú távon 

itt van - mondták a vezető tudósok a képviselőknek. Még a potenciálisan 

sikeres oltások és kezelések sem elegendőek annak megszüntetéséhez, és 

az emberiségnek "az elkövetkező évtizedekben" együtt kell élnie vele - 

magyarázta a Wellcome Trust professzora, Sir Jeremy Farrar a Commons 

egészségügyi választóbizottságának. 

21.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 580-el növekedett, és 

12 halálesetet regisztráltak. 

• A koronavírus - halálesetek Angliában és Walesben a legalacsonyabb 

szintre estek a július első heti zárolás óta, jelezve a vírus útdíjának súlyos 

csökkenését. 

• A menedékkérő, aki a lakóhelyén kitörést követően megfertőződött a 

Covid-19-vel - annak ellenére, hogy a belügyminisztérium megerősítette, 

hogy őt nem fenyegeti az ott található vírus - jogi lépéseket tesz a kormány 

ellen. A közegészségügyi tisztviselők megerősítették a Covid-19 kitörését a 

Wakefieldi Urban Házban, ahol ismert, hogy több mint 20 ember 

fertőződött meg a vírussal. 

20.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 726-el növekedett, és 

27 halálesetet regisztráltak. 

• Egy fehérjealapú gyógyszer klinikai vizsgálata áttörést eredményezhet az 

új koronavírus (Covid-19) kezelésében - jelentette ki a BBC hétfőn. A 

Synotegen biotech cég kipróbálta az új gyógyszert, az SNG001-et a kórházi 

hospitalizált coronavírusos betegeken. A gyógyszer béta-interferonon 

alapul, amely olyan protein, amelyet a test termel, amikor egy vírus 

megfertőződik. A betegek egy párologtatónak köszönhetően a gyógyszert 

közvetlenül a tüdőbe lélegzik. A Synairgen 101 önkéntesnél kipróbálta a 

gyógyszert kilenc brit kórházban, akik az új koronavírussal fertőzöttek. Fele 

SNG001-et kapott, a másik fele placebót. A Synairgen szerint a klinikai 
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vizsgálatok első eredményei azt mutatják, hogy a koronavírusos súlyos 

megbetegedése a kórházban 79% -kal csökken. Kiderült, hogy a betegek 

kétszer-háromszor nagyobb valószínűséggel regenerálódnak olyan 

mértékben, hogy a vírusnak nincs hatása a mindennapi életükre. Ezenkívül 

a tesztek kimutatták a légszomj „nagyon jelentős csökkenését” az SNG001-

kezelésben részesülő betegeknél. 

• Az Egyesült Királyság kormánya megállapodásokat írt alá 90 millió dózis 

"ígéretes koronavírus-oltóanyag-jelöltek" vásárlására, mivel a COVID-19 

megelőzésére szolgáló oltásvadászat folytatódik. A kormány most 

partnerkapcsolatokat alakított ki három különféle gyógyszeripari 

társasággal a három különféle oltási jelölés elérése érdekében. 

17.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 641-el növekedett, és 

66 halálesetet regisztráltak. 

• Számos országot, például Olaszországot és Brazíliát kritizáltak azért, mert 

alábecsülik a Covid-19-hez kapcsolódó halálesetek számát. Angliában a 

fordított kritikát az új koronavírus áldozatainak száma irányítja. Az ok: az 

angol egészségügyi hatóságok által alkalmazott módszer a kórházon kívüli 

halálesetek számlálására. A közegészségügyi Anglia (PHE) esetében: "az a 

beteg, aki pozitív eredményt kapott, de sikeresen kezelt és kórházból 

engedték ki, Covid halálnak számít, még akkor is, ha szívinfarktusa volt vagy 

autóbaleset"- mondta az Oxfordi Egyetem - Miért soha senki sem tud 

felépülni az angliai Covid-19-ből - statisztikai rendellenesség - című 

tanulmányában. 

• Boris Johnson előterjesztette karácsonyra a „normalitáshoz való 

visszatérés” tervét, amikor beszámolt az embereknek az angliai munkába 

való visszatérés ösztönzésére tett lépésekről, valamint olyan átfogó 

intézkedésekről, amelyek lehetővé teszik a miniszterek számára otthoni 

tartózkodási parancsok kiadását a koronavírus kitörések kezelésére. 

Johnson elmondta, hogy szombattól kezdve a helyi hatóságok új 

hatáskörrel rendelkeznek bizonyos helyiségek bezárására, a kültéri terek 

bezárására és az események visszavonására.  

• A munkaadók döntenek arról, hogy az alkalmazottak visszatérjenek-e az 

irodákba. Úgy tűnt, hogy Johnson tompítja az alkalmazottak várakozási 

felhívását az irodákba való visszatérésre. Ehelyett a munkáltatóknak kell 

megvitatniuk a munkavállalókkal, hogy augusztus 1-jétől biztonságos-e a 

visszatérés. 

• Bowling, korcsolyapályák és kaszinók nyithatók. A fennmaradó szabadidős 

létesítmények, beleértve a teke, korcsolyapályák, kaszinók és a szoros 

kapcsolattartó szolgáltatások, például a kozmetikusok számára, augusztus 

1-jétől nyithatnak újra. De az éjszakai klubok és a játszóterek bezártak 

lesznek. 
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• Élő előadások újraindítása. Az élő közönség számára készült beltéri 

előadások augusztusban is újraindulnak. A sportstadionokon zajló nagyobb 

összejöveteleket szintén, meg az esküvők akár 30 fő számára is 

engedélyezettek. 

16.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 538-el növekedett, és 

85 halálesetet regisztráltak. 

• A klinikai vizsgálatok korai eredményeinek ösztönzése reményt hozott a 

hatékony koronavírus-oltás iránt. Az Egyesült Államokban és az Egyesült 

Királyságban végzett tanulmányok szerint számos kísérleti vakcina jó 

immunválaszt vált ki önkéntesekben, anélkül, hogy súlyos mellékhatások 

lennének. Közel két tucat koronavírus-oltás van klinikai vizsgálatban, míg 

további 140 korai fejlesztés alatt áll. Néhány tudós azonban felszólít 

önkénteseket a vírusnak való kitettségre a kutatás felgyorsítása érdekében. 

A Nobel-díjasok között állítják, hogy könnyebb lenne észrevenni, hogy 

oltásban részesülők jobban védettek-e. 

• Leicester polgármestere bírálta a kormányt, hogy csak nemrégiben 

szolgáltatott olyan adatokat, amelyek állítása szerint megakadályozhatták a 

város "szükségtelen" lezárását. 

15.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1770-el növekedett, 

és 138 halálesetet regisztráltak. 

• Egy tanulmány kimutatta, hogy a koronavírus-fertőzés aránya Angliában 

jelentősen csökkent a lezárási korlátozások feloldását megelőző hónapban. 

A londoni Imperial College kutatásai szerint az egész országban a fertőzés 

mértéke májusban nyolc-kilenc naponként felére csökkent. 10 000 emberre 

átlagosan 13 pozitív eset volt, teljes szaporodási száma 0,57 - alacsonyabb, 

mint az előzőekben beszámoltak. A kutatás során a kutatók több mint 120 

000 öt évnél idősebb önkéntest vizsgáltak az országban a Covid-19-en. 

14.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 530-el növekedett, és 

18 halálesetet regisztráltak. 

• Hosszú habozás után a brit kormány úgy döntött, hogy július 24-től 

kötelezővé teszi a maszk viselését az angliai üzletekben, hogy elkerüljék a 

koronavírus járvány folytatódását.  

• A lámaból vett antitestekről kimutatták, hogy semlegesítik az új 

koronavírust, és valószínűleg fejleszthetők súlyos Covid-19-es betegek 

kezelésére is - jelentették be az Egyesült Királyság kutatói kedden. A 

kutatók azt remélik, hogy az ellenanyagok - kis méretük miatt nanorészként 
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ismertek - végül kifejleszthetők súlyos Covid-19 szenvedők kezelésére. 

13.07.2020 • Az új megerősített esetek száma továbbra is növekszik 

• Boris Johnson sürgette az angliai közvéleményt, hogy viseljen maszkot az 

üzletekben, mint „extra biztosítási kötvényt” a koronavírus ellen, és 

mondta, hogy a kormány ezen a héten friss útmutatást ad ki a kérdésről. A 

miniszterelnök szerint a növekvő bizonyítékok mutatkoznak a maszkok 

nyilvános helyiségekben való viselésének hatékonyságáról, miután nyomást 

gyakoroltak arra, hogy Angliában kötelezővé tegyék a maszk viselését a 

skóciai szigorúbb iránymutatásokkal összhangban. 

• A Covid-19-ből gyógyuló emberek hónapok alatt elveszíthetik immunitást 

a betegség ellen, a kutatások szerint a vírus évről évre újratelepítheti az 

embereket, mint például a megfázás. 

• Ma az Egyesült Királyság egyes részein a lezárás tovább enyhül. Skóciában 

a bevásárlóközpontokban működő nem alapvető üzletek ma reggel nyitnak 

ma újra - egy új törvény előírja, hogy az maszk viselése kötelező bennük. 

Skóciában a gyermekek és fiatalok ma vehetnek részt szervezett szabadtéri 

sportokon. A fogorvosok és az optikusok képesek lesznek nyújtani bizonyos 

szolgáltatásokat. Walesben a kocsmák, bárok és éttermek szabadban 

kiszolgálhatják az ügyfeleket, míg a fodrászok is újból nyithatnak. Az 

emberek csoportokban képesek sportolni, és akár 30 ember is egyszerre 

szabadon sportolhat. 

10.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1275-el növekedett, 

és 85 halálesetet regisztráltak. 

• Az Egyesült Királyság kormánya források szerint elutasította az Európai Unió 

koronavírus-oltási programjához való csatlakozás esélyét, mivel aggályok 

merültek fel a „költséges késések” miatt. A brüsszeli tárgyalások 

folyamatban vannak, ám Alok Sharma, az üzleti titkár, úgy gondolják, hogy 

kihagyta a lehetőséget, mondja a The Daily Telegraph. Az Európai 

Bizottságot várhatóan pénteken értesítik. 

• Pénteken a Közlekedési Minisztérium (DfT) 74 országgal (köztük 14 brit 

tengerentúli területtel) közzétette az utazási folyosók listáját. Az ezen 

országok listájából érkezők (mind a tengerentúli turisták belépése, mind az 

Egyesült Királyság állampolgárai visszatérése esetén) július 10-től az 

Egyesült Királyságban nem kerülnek karanténba - Spanyolország kivételével 

Skóciában és Észak-Írországban még be kell jelenteni, hogy mikor szünteti 

meg a korlátozásokat. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#countries-and-territories-with-no-self-isolation-on-return-to-england
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• Az Egyesült Királyság kormánya tisztázta, hogy a koncerteket és a 

fesztiválokat a színház mellett számolják el, ha részesülnek a 

vendéglátóiparban alkalmazott hozzáadottérték-adó 20% -ról 5% -ra 

történő csökkentéséből. A mentesség minden, a július 15-től január 12-ig 

terjedő hónapban fizetett jegyre vonatkozik, az előzetes jegyértékesítést 

fogja tartalmazni az ezen időn túli eseményekre. 

09.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 633-el növekedett, és 

126 halálesetet regisztráltak. 

• Az Oxfordi Egyetem szeptembertől kezdve házon belüli koronavírus-

tesztelési szolgáltatást működtet a hallgatók és az alkalmazottak számára. 

Az egyik tesztelési hely a város központjában, a másik Headingtonban lesz. 

• Angliában a "magas szintű érintkezés" szakmájú emberek, például 

taxisofőrök, értékesítési asszisztensek, gyógyszerészek és takarító 

személyzet is képesek lehetnek koronavírusra tesztelni, még akkor is, ha 

nincs tünetek. 

• Skóciában az emberek más háztartásokba is ellátogathatnak, és egy 

éjszakán át maradhatnak, miközben az ország belép a lezárásának 

következő szakaszába pénteken. 

08.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 579-el növekedett, és 

155 halálesetet regisztráltak. 

• Az orvosoktól hiányozhatnak a súlyos és potenciálisan halálos agykárosodás 

mutatói azoknál a betegeknél, akik a Covid-19-ből gyógyulnak vagy enyhén 

érintettek. Ezt mutatja az Egyesült Királyság neurológusainak új 

tanulmánya. Az Oxford-tanulmányban megvizsgált 43 beteg közül 10-nél 

szenvedélyes delíriumot vagy pszichózist szenvedett agyi betegség 

következtében, másoknak idegproblémákat diagnosztizáltak, mint például a 

Guillain-Barré-szindróma, amely miatt az immunrendszer idegeket támad, 

és bénuláshoz vezet. Az esetek 5% -ában a tünetek végzetesnek 

bizonyultak. 

• Rishi Sunak kancellár számos új intézkedést mutatott be, hogy Nagy-

Britannia gazdasága ismét mozogjon. A nehéz helyzetben lévő 

idegenforgalmi ipar fellendítésére irányuló lépésben augusztus folyamán a 

kancellár bejelentette, hogy az Eat Out to Help Out kedvezményrendszert 

fog létrehozni - az étterem és a kocsma számlája felére csökken. A 

vendéglátóipar és az idegenforgalom vállalkozásainak áfáját szintén 20% -

ról 5% -ra kell csökkenteni jövő év januárjáig. 
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07.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 352-el növekedett, és 

16 halálesetet regisztráltak. 

• Tom Jefferson, Oxfordi járványügyi orvos úgy véli, hogy az új koronavírus 

hosszabb ideig fennállt, mint gondolnánk, és valószínűleg nem Kínából 

származik - jelentette be a vasárnap a Telegraph. Jefferson szerint a vírus 

ahelyett, hogy 2019 decemberében Wuhanból származott volna, nyugvó 

helyzetben volt, ideális körülményeket várva a kitöréshez. 

• Számos angol kocsma ismét bezárta az ajtót, miután az ügyfelek pozitívnak 

bizonyultak a koronavírus szempontjából, ami korai csapást jelent az ország 

erőfeszítéseire, hogy újból megnyitják a létesítményeit. Most, legalább 

három helyszínt újra be kellett zárni, miután néhány ügyfél pozitívnak 

bizonyult a Covid-19-en a hétvégén tett látogatásuk után. 

06.07.2020 • A hétvégén regisztráltak 1,659 új megerősített eseteket és 225 halálesetet 

• Az új elemzés szerint mindössze 25 ország szerepel a kormányzati listákban, 

amelyek célja a külföldi ünnepek újraindítása. 

• A legtöbb ember a Covid-19-et rövid távú betegségként kezeli: a fertőzés 

leküzdése után visszatér az egészségre. De bizonyítékok merülnek fel egy 

jelentős kisebbségről - néha „hosszú vontatónak” is hivatkoznak -, akik egy 

hónapig vagy annál tovább küzdenek a hosszú távú tünetekkel. Az 

anekdotikus jelentések rengeteg olyan embert érintettek, akik kimerültek, 

izomfájdalom és koncentrációs nehézségekkel küzdenek. A Facebookon és 

a Slackon működő online támogató csoportok jöttek létre, és már tagok 

ezreit fogadják, akik azt mondják, hogy nem javultak. 

03.07.2020 • Az angol nyaralók Spanyolországba, Olaszországba, Franciaországba és 

Németországba látogathatnak anélkül, hogy visszatérésük során 14 napig 

kellene karanténba állni, és 60 másik ország és terület utazási korlátozásait 

szintén feloldják. A kormány szabályváltozása július 10-én lép hatályba 

Grant Shapps szállítási titkárral, aki ezt a nemzet újbóli megnyitásának 

fontos lépéseként írja le. Boris Johnson miniszterelnök kormánya napok óta 

vitatta a karanténszabályok enyhítését. Skócia, Wales és Észak-Írország, 

amelyek az Egyesült Királyságon belül meghatározzák saját 

egészségpolitikájukat, nem jelentették be az intézkedések 

megszüntetésének terveit. 

• Boris Johnson sürgeti az embereket, hogy szombaton viselkedjenek 

"biztonságosan és ésszerűen", amikor Angliában megkönnyítik a lezárást. 

02.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 829-el növekedett, és 
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176 halálesetet regisztráltak. 

• A kormány közzétette az angliai iskola szeptemberi visszatérésére 

vonatkozó biztonsági terveit - azon az elven alapul, hogy az osztályokat 

vagy az egész éves csoportokat külön-külön "buborékban" tartják szét. De 

ez azt jelenti, hogy ha 14 napon belül két megerősített koronavírus-eset 

fordul elő, akkor a csoport összes tanulóját, vagy akár az egész iskolát is 

haza kell küldeni. Az iskoláknak lesznek tesztkészletei, amelyeket a 

szülőknek adhatnak, ha a gyermekek tüneteket mutatnak. A mobil 

tesztelési egységeket elküldik a járványos iskoláknak. 

• Nicola Sturgeon szerint a maszkok használata július 9-től kötelezővé válik 

a skóciai üzletekben, mivel enyhülnek a koronavírus-korlátozások. Nem 

alapvető üzletek újból megnyílnak Skóciában, és a bárok és éttermek 

később újra megnyílnak ebben a hónapban. 

01.07.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 689-el növekedett, és 

155 halálesetet regisztráltak. 

• A Sky News megtudta, hogy a koronavírus-járvány idején gondozási 

otthonokba szállított műtéti arcmaszkok sorozata hibás. A maszkokat, 

amelyek akár hét évvel is elavultak, de biztonságosnak tekintették, 

visszavonták, miután bejelentették a hibákat az orrvédővel, amely azokat a 

helyükön tartja. 

• Azok akik arra készülnek, hogy elinduljanak a kocsmák és éttermek újbóli 

megnyitására a hétvégén, a hatóságok azt mondták, hogy "soha nem volt 

fontosabb a felelősségteljes ital." Szombat lesz az első nap, amikor 

Angliában az emberek koronavírus kitörése után több mint három hónapon 

keresztül pintot fogyaszthatnak egy kocsmában, vagy étkezhetnek. 

30.06.2020 • Leicester polgármestere arra sürgette az embereket, hogy „tartsanak 

össze” és maradjanak otthon, miután szigorították a lezárási 

korlátozásokat. A nem nélkülözhetetlen üzletek bezárták, és az iskolákat a 

legtöbb tanulónak bezárnia kell, mert a városban a koronavírus-esetek 

rohamosan növekednek. 

• Az Egyesült Királyságban egy hét alatt regisztrált halálesetek száma 

március közepe óta először esett le az ötéves átlag alá. Nagy-Britanniában 

a helyi önkormányzatok több mint 80% -a látta a halálozási arányt normál 

szintre esni. A hivatalos adatok szerint a csökkenés a koronavírus okozta 

halálesetek visszaesését tükrözi. 

• Kilenc összeszerelő vonal dolgozója az Oxfordban található Mini 

autógyárban pozitívnak bizonyult a koronavírus szempontjából. A gyár 

tulajdonában álló BMW azt állította, hogy "figyelemmel kíséri a helyzetet", 



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

 

 
 

 

és a hely nyitva marad a "részletes" tárgyalások után az Angol Köztársaság 

Egészségügyével. 

29.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 814-el növekedett, és 

25 halálesetet regisztráltak. 

• Az Egyesült Királyság "késélen marad", és a nyári hónapokban "ésszerűen" 

kell cselekednie, hogy megállítsa a koronavírus második hullámát - 

figyelmeztette egy tudós. Sir Jeremy Farrar azt mondta, hogy "aggódik" a 

következő hónapban újból megnyíló kocsmák és éttermek előtti túlzott 

növekedés miatt. Priti Patel belügyminiszter szerint az embereknek 

"lelkiismeretesnek" kell lenniük a második hullám kockázatával 

kapcsolatban. Azt mondta, hogy Leicester városa lokalizált záródással 

szembesülhet az esetek számának növekedése után. 

26.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1112-el növekedett, 

és 149 halálesetet regisztráltak. 

• Matt Hancock egészségügyi miniszter azt javasolta, hogy a kormány a 

tengerpartot bezárhatja, ha a fertőzések növekednek. George Eustice 

környezetvédelmi miniszter mondta, hogy a partokat csak "vonakodva" 

fogja bezárni - miután egy súlyos incidenst kijelentettek, hogy több ezer 

ember zsúfolódik Bournemouthba. 

• Liverpoolnak meg kell várnia, hogy megnézze, vajon a futballszurkolók 

ezreinek összegyűjtése tüzet okoz-e a város koronavírusos eseteiben - 

mondta a polgármester. A rendõrség és a politikusok felszólították a 

Liverpool rajongóit, hogy maradjanak otthon, de a tömeg a klub Anfield 

stadionjához érkezett, miután csütörtökön a Premier League bajnokokká 

váltak. 

• Egy elemzés szerint az angliai kórházban lévő koronavírus-betegek 

lassabban halnak meg, mint a járvány csúcspontjában voltak. 

25.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 652-el növekedett, és 

154 halálesetet regisztráltak. 

• Az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma szerint az angliai COVID-

19 teszt és nyomkövető rendszer nem tudta elérni azon emberek 

egynegyedét, akiknél az esetek átkerültek a rendszerbe az új koronavírus 

pozitív tesztje után. 

24.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1021-el növekedett, 

és 280 halálesetet regisztráltak. 

• Skóciában az emberek július 10-től szabadon találkozhatnak két másik 

háztartással, a kocsmák és éttermek pedig július 15-től nyithatnak újra. 
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Nicola Sturgeon miniszterelnök azt is mondta, hogy az öt mérföldes utazási 

korlátot július 3-tól szüntetik meg, míg a sörkertek július 6-tól nyithatók 

meg újra. A fodrászok és a fodrászok július 15-től nyithatók, valamint a 

nyaralási szálláshelyek is. 

• Az egészségügyi vezetők sürgős felülvizsgálatot kérnek annak 

meghatározására, hogy az Egyesült Királyság megfelelően felkészült-e a 

koronavírus második hulláma "valódi kockázatára". A British Medical 

Journalban közzétett nyílt levélben a minisztereket arra figyelmeztették, 

hogy sürgős fellépésre van szükség a további embervesztések elkerülése 

érdekében. 

23.06.2020 • A pubok, fodrászok nyitnak és otthonaikba utazhatnak majd a britek : 

Boris Johnson, a brit miniszterelnök kedden bejelentette, hogy július 4-én 

a tisztítás új fázisát nyitja meg azzal a reménytel, hogy megtakarítja a 

turizmus nyári szezonját. 

• Július elején újból megnyitnak a turisztikai látványosságokat, például a 

múzeumok vagy szórakoztató parkok, a mozik, a könyvtárak és a szabadtéri 

sportlétesítmények. Ezen újbóli megnyitás lehetővé tétele érdekében 

elmondta, hogy a két ember közötti ajánlott távolság egy méterre 

mérséklődik a jelenleg kettőhöz képest, ez egy ellentmondásos kérdés, 

amelyet hetek óta vitatnak. Az éjszakai klubok, a beltéri edzőtermek és az 

úszó medencék zárva maradnak. A színházi előadásokra és koncertekre 

szintén nem kerülhet sor. 

• Kettőnél több háztartásban élő emberek találkozhatnak beltéri társadalmi 

távolodással. Találkozhatnak több háztartásból álló hat emberből álló 

csoportok. 

22.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 958-el növekedett, és 

15 halálesetet regisztráltak. 

• Anglia azt tervezi, hogy július 4-től újból megnyitják a mozikat, a 

múzeumokat és a galériákat - ez egy új lépés a tisztítás folyamatában, 

amelyet a kormány hétfő este bejelentett, mivel az új koronavírus járvány 

okozta szennyezés és halálesetek továbbra is csökkennek.  

• A Downing Street szerint Boris Johnson miniszterelnöknek kedden, a 

Parlamenthez intézett beszédében be kell jelentenie azokat a feltételeket 

és kiigazításokat, amelyek szükségesek ezen kulturális helyek újbóli 

megnyitásához. Felkérhetik őket, hogy állítsanak fel forgalmi 

útmutatásokat, jobb szellőzést vagy akár csak foglalt fenntartással 

dolgozzanak, hogy jobban kezeljék az áramlatokat és megakadályozzák a 

vírus terjedését - mondta egy tisztviselő. 

19.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 24 órában 1218-el növekedett, 

és 135 halálesetet regisztráltak. 
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• A BBC News szerint a kormány július elején tervezi enyhíteni utazási 

karanténját azok számára, akik az Egyesült Királyságba érkeznek. Az 

Egyesült Királyság azonban reméli, hogy június 29-én bejelenti, hogy 

számos "utazási folyosót" biztosított. A kormány korábban azt mondta, 

hogy a karantént háromhetente felülvizsgálják - június 29. az első 

háromhetes időszak vége. 

• Az Egyesült Királyságban a nemzetek mindegyike felelős saját koronavírus-

zárlati korlátozásáért, és ezen a héten Skóciában és Észak-Írországban a 

zárolás kissé megkönnyült. 

• Az elmúlt néhány órában az Egyesült Királyság vezető orvosai bejelentették, 

hogy a koronavírus-riasztást a 4. szintről a harmadik szintre csökkentik. A 

harmadik szint alatt a vírust "általános keringésben" tekintik, de lehet "a 

korlátozások fokozatos enyhítése". Ez az első alkalom, hogy a riasztási szint 

megváltozott annak létrehozása óta, május 10-én. 

• A kormány kiterjesztette a védelmet a koronavírus által sújtott 

vállalkozásokra, hogy megakadályozzák őket nyáron a kilakoltatásban. 

Márciusban üzleteknek, kocsmáknak és éttermeknek három hónapos 

védelmet nyújtott a földesuraktól a bérleti díj megfizetésének elmulasztása 

miatt. Ennek június 30-án kellett lejárnia, de az intézkedést most további 

három hónappal meghosszabbították. 

18.06.2020 • Az új vírus pozitív esetek száma az elmúlt 48 órában 1115-el növekedett, 

és 183 halálesetet regisztráltak. 

• Az NHS elhagyta a közel három hónapos kísérletet egy központi 

koronavírus-kapcsolatfelvételi alkalmazás létrehozására, és ehelyett az 

Apple és a Google technológiai cégek által preferált modellre vált. A kínos 

U-fordulás azután következik, hogy a tisztviselők arra a következtetésre 

jutottak, hogy technikailag lehetetlen olyan hatékony alkalmazást 

létrehozni, amely nem felel meg a Google és az Apple modellnek, de egy 

közvetlen átváltás a modellbe nem oldja meg az összes problémát. Azt 

mondták, hogy jelentős problémák vannak a Google – Apple 

megközelítéssel is, és azt remélték, hogy „harmadik utat” fognak találni 

azáltal, hogy a két céggel együttműködve létrehoznak egy nyomkövető 

alkalmazást, amely működni fog. Az alkalmazás mögött az a gondolat volt, 

hogy bárki nyomon követése, amellyel a koronavírus tünetekkel küzdő 

személy szorosan kapcsolatba került, okostelefonjain a Bluetooth kapcsolat 

használatával. 

• A közegészségügyi szakértők kritizálták azt, hogy az Egyesült Királyság 

elmulasztotta beszámolni, hogy hány ember gyógyult meg a Covid-19-ből, 

és akik szerint az esetek nagy része továbbra is „láthatatlan” az 

egészségügyi szolgálat számára. Nagy-Britannia nemzetközileg túlmutat 

abban, hogy nem számol be a Covid-19-ből gyógyulók számáról, a 



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

 

 
 

 

halálesetek statisztikáival és az azonosított esetek számával együtt. 

17.06.2020 • A dexametazon, amelyet jelenleg az Egyesült Királyságban használnak, az 

első gyógyszer egy randomizált klinikai vizsgálatban, amely javítja a súlyos 

koronavírussal szenvedő betegek túlélését. 

• A kormány rendelte hogy sürgősen vizsgálják felül a D-vitamin azon 

képességét, hogy csökkentsék a koronavírus kockázatát. A növekvő 

aggodalmak miatt a fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai emberek 

aránytalanul nagy számban vesznek részt és halnak meg a betegségből. 

16.06.2020 • Az új vírus pozitív eseteinek száma az elmúlt 24 órában 1279-re 

növekedett, és 233 halálesetet regisztráltak. 

• Jelentős áttörést sikerült elérni a koronavírus elleni küzdelemben. A 

dexametazonnak nevezett gyógyszer hozzájárulhat a koronavírussal 

súlyosan szenvedő betegek életének megmentéséhez. Anglia vezető 

orvosa, Chris Whitty professzor szerint a dexametazon-próba „világszerte 

életmentést eredményez”. 

15.06.2020 • A britek azt tették, amit ma csináltak a legjobban - sorba álltak -, amikor az 

üzletek és az állatkertek hónapok óta tartó zárolás után ismét kinyitják az 

ajtóikat. Hatalmas sorokról számoltak be az ország egész területén, mivel az 

üzletek üdvözölték az ügyfeleket. Birminghamben az Primarkot szinte 

három hónap alatt először 8-kor kellett megnyitni, de a sorok nagysága 

miatt korai időben engedték meg az ügyfelek számára. Hasonló jelenetek 

voltak Londonban, ahol a vásárlók egy órával korábban engedték őket. 

• A koronavírus okozta halálesetek száma Nagy-Britanniában folyamatosan 

csökken, vasárnap mindössze 31 volt - ez a legkevesebb március 22 óta. 

12.06.2020 • Az elmúlt 24 órában az országban 202 haláleset és 1541 új megerősített 

esetet regisztráltak. 

• Matt Hancock egészségügyi miniszter tegnap felfedte a vírus tünetmentes 

átterjedését, ami megnehezítette az ellenőrzést. Azt mondta: "A nagyszerű 

válasz az, hogy igen, vannak olyan emberek, akiknek nincs tünete, de 

vannak vírusuk. "És valójában az ONS tanulmányban azt találjuk, hogy a 

pozitív tesztek 70-80% -ánál nincs tünet. 

11.06.2020 • Boris Johnson megerősítette, hogy a jövő hétfőtől kezdve csak 

részlegesen enyhíti a zárulást Angliában, mondván, hogy a korlátozásoknak 

érvényben kell maradniuk, mivel a koronavírus-fertőzés aránya továbbra is 

túl magas. Az Egyesült Királyság kormányának napi COVID-19 eligazításán 

beszélt, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, hogy az összes üzlet 82 

napra bezárva, nyithat meg mindaddig, amíg tiszteletben tartják a 

szociális távoli feltételeket. 

• A társadalmi kapcsolatok korlátozásait nem szüntetik meg, tekintettel 

arra, hogy hány ember találkozhat. Az egyedül élő felnőttek és a 18 év 
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alatti gyermekekkel rendelkező egyedülálló szülők azonban képesek lesznek 

"támogató buborékok" kialakítására egy másik háztartással a magány 

megkönnyítése érdekében. 

• Az elmúlt 24 órában az ország 1 266 új esetet és 151 halálesetet 

regisztrált. 

10.06.2020 • A koronavírust legalább 1300 külön alkalommal behozták az Egyesült 

Királyságba, a vírus genetikájának fő elemzése azt mutatja. A Covid-19 

Genomics UK konzorcium (Cog-UK) által végzett tanulmány teljesen 

elhárítja azt az elképzelést, hogy egyetlen „nulla beteg” indította el az 

Egyesült Királyság egész kitörését. Az elemzés azt is megállapítja, hogy Kína, 

ahol a világjárvány kezdődött, elhanyagolható hatással volt az Egyesült 

Királyságban elkövetett esetekre. Ehelyett ezek a kezdeti esetek többnyire 

olyan európai országokból érkeztek, mint Olaszország, Franciaország és 

Spanyolország. 

• Az állatkertek, a szafari parkok és a bejáratható mozik hétfőtől várhatóan 

újbóli megnyitásra kerülnek Angliában. Boris Johnson várhatóan szerdán 

napi eligazításon vázolja fel a koronavírus lezárásának megkönnyítésének 

legújabb lépését. 

• Az ország június 15-én bejelentette az istentiszteleti helyek újbóli 

megnyitását, valamint a nem alapvető üzleti tevékenységeket. 

09.06.2020 • Érvénybe lépett hétfőn az a brit kormányzati rendelkezés, amelynek 

alapján kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába 

érkezőknek. A kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak 

megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai 

koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét 

fellángoljon. 

• Az egészségügyi miniszter hétfőn volt az első kormányminiszter, aki 

elismerte, hogy az iskolák még szeptemberben sem képesek teljes 

mértékben újbóli megnyitásra. 

• Az Egyesült Királyság hétfőn 55 további olyan halálesetét számolta be, 

amelyek pozitívnak bizonyultak az új koronavírus szempontjából, ami a 

legalacsonyabb értékelés március 22. óta, az elszigetelés hatálybalépését 

megelőző napon. 

05.06.2020 • Az AstraZeneca brit cég, az Oxford University-vel együttműködésben 

előállított oltást az év végére világszerte két milliárd adagban tervezik 

forgalmazni. A cég tegnap bejelentette, hogy partnerséget kötött az 

Epidemiára való felkészültség fejlesztésének Koalíciójával (CEPI) és a Gavi 

the Vaccine Alliance-vel az előállított mennyiség növelése érdekében. Nem 

biztos hogy a AZD1222 oltás hatékonyan fog működni. A szakemberek 

szerint a végeredmény augusztusban lesz ismert. A brit kutatók pénteken 



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

 

 
 

 

leállították a malária elleni gyógyszer hidroxiklorokin alkalmazását a 

Covid-19-es betegekben, miután az eredeti eredmények nem mutatták a 

kezelés előnyeit - mondja a Reuters. 

• Az Egyesült Királyságban, az egészségügyi és szociális gondozási 

minisztérium adatai szerint a pandémia kezdete óta több mint 40 000 

koronavírussal kapcsolatos halálesettel haladta meg a zord mérföldkövet. 

04.06.2020 • Az Egyesült Királyságban a kormány 279 856 esetet és 39 728 halálesetet 

jelentett. A mai nap óta 359 haláleset 24 órán belül (tegnap 324). Ezek a 

számok azonban csak azokat a személyeket tartalmazzák, akiket már 

tesztelték, és a koronavírussal kapcsolatos halálesetek száma valószínűleg 

nagyobb lesz. 

• Két hetes karantént kell előírni a Franciaországból érkező utazók számára. 

Az Egyesült Királyság hétfőn továbbra is kilép az elszigetelésből és újra 

megnyitja az iskolákat. Jelenleg hat ember gyűlése megengedett, és a 

legérzékenyebb emberek, akiket arra kényszerültek, hogy önszigeteljenek, 

ismét óvatosan kiléphetnek. Néhány üzlet és piac újból megnyílik. A brit 

kormány úgy véli, hogy a karantén elkerülése érdekében néhány országban 

enyhén fertőzött repülőgépeket indíthat. 

• Boris Johnsonnak két hétig önmagát kell elszigetelnie, ha Alok Sharma 

üzleti titkár pozitív koronavírussal rendelkezik, a Downing Street 

megerősítette. 

• Az uniós főnökök a koronavírus kitörése során a londoni szállítást 

"törékenynek" írták le, miután azt mondták, hogy 2021 márciusáig nem 

lesznek éjszakai metró szolgáltatások. A pénteki és szombati 24 órás 

szolgálatot a járvány elején felfüggesztették, és a jövő év március 31-ig nem 

folytatódnak - mondta az RMT szakszervezet a Sky News-nak. 

03.06.2020 • Priti Patel, belügyminiszter,nyilatkozatot tesz a karanténrendszerről. 

Szerinte az emberek egészségének védelme a legfontosabb és ez a rendszer 

fontos szerepet fog játszani. Patel szerint a karanténintézkedések június 8-

tól lépnek hatályba. Azt állítja, hogy korlátozott számú mentesség 

engedélyezett az új érkezések esetében az önizolációs szabály alól. 

• Az érkezőknek ki kell tölteniük a kapcsolatkereső űrlapot, amely 

tartalmazza az elválasztási hely részleteit és a kapcsolatfelvétel módját. Az 

űrlapot érkezés előtt ki kell tölteni. Az utasoknak igazolásra lesz szükségük, 

amely igazolja, hogy kitöltötték. A határőrök tisztviselői 100 GBP összegű 

pénzbírságot szabhatnak ki azoknak, akik nem tesznek eleget, mondja. 

• A Nemzeti Statisztikai Hivatal új adatai szerint az Egyesült Királyságban a 

koronavírussal járó halálesetek száma 7 hét alatt a legalacsonyabb 

értéket érte el. 

• Eközben a fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai emberek „sokkal nagyobb 
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kockázatnak vannak kitéve”, hogy meghaljanak a koronavírusból, mint a 

fehér emberek, megerősítette a Public Health England (PHE). 

02.06.2020 • Az Egyesült Királyság bejelentett 14 napos karantént a franciaországi 

utazók számára - Franciaország bejelentette a viszonossági intézkedést, 

ebben az esetben. Az Egyesült Királyság hétfőn folytatja iskoláinak 

megnyitását. Anglia általános iskolás gyermekei 10 hetes lezárás után 

kezdnek visszatérni az osztályokba, mivel az Egyesült Királyság kormánya 

enyhíti néhány koronavírus-korlátozást. 

• Most 6 ember gyűlése megengedett, és a legsebezhetőbbek, akiket arra 

kényszerülnek, hogy teljesen elszigeteljék magukat, óvatosan kimenhetnek. 

Egyes üzletek és piacok folytatódhatnak. 

• A brit kormány tudományos tanácsadó testületének harmadik tagja 

figyelmeztette, hogy túl korai a COVID-19 zárolásának megszüntetése, 

mivel a teszt- és nyomkövető rendszer még nem működik teljesen. 

29.05.2020 • Legfeljebb hat emberből álló csoportok hétfőtől kezdve gyűlhetnek össze 

Anglián kívül - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Boris Johnson szerint 

az ország COVID-19 lezárásának enyhítésére szolgáló öt teszt már teljesült. 

Az öt teszt magában foglalja a betegek számára megfelelő kritikus ellátást, 

a napi halálozási arány tartós csökkenését, a fertőzés arányának 

csökkenésének bizonyítását, a vizsgálati képesség és az egyéni védőeszköz-

ellátás magabiztosságát, valamint azt, hogy az intézkedésekhez való 

alkalmazkodás nem kockáztathatja a járvány második hullámát. 

• Anglia hétfőtől kezdve újból megnyitja az általános iskolákat. 

• Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere elmondta, hogy most két 

háztartás találkozhat szabadban, mindaddig, amíg legalább 2 méter 

távolságra vannak. Legfeljebb nyolc ember találkozhat Skóciában, de csak 

két háztartásból. Az embereknek a háztartások számát napi egyre is 

korlátozniuk kell. 

• Nagy-Britannia túlzott halálozási száma a Covid-19 világjárvány csúcsán 

volt a legmagasabb a Guardian által elemzett 11 ország közül. Az Egyesült 

Királyságban volt a legnagyobb tüske olyan országok között, mint 

Svédország, Franciaország, Németország és Spanyolország. A csúcspontban 

az Egyesült Királyságban a halálos áldozatok száma több mint kétszerese 

volt az átlagos hét 109% -ának, összehasonlítva Spanyolországban a 14. 

héten tapasztalt csúcsteljesítménnyel, ahol a halálozások száma kétszeres 

volt az átlag 100% -ánál. 

28.05.2020 • Átfogó kontaktkutatási program kezdődik Angliában. Boris Johnson brit 

miniszterelnök a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta, összekötő 

bizottság nevű testület meghallgatásán közölte, hogy a kormány 25 ezer 

kontaktkutatót toborzott. Az ő feladatuk lesz annak felderítése, hogy a 
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koronavírus által szűrővizsgálattal bizonyítottan megfertőződöttek kikkel 

kerülhettek a szűrés előtt olyan közeli kapcsolatba, hogy átadhatták nekik a 

fertőzést. A program jelentős részben önbevallásra, illetve a későbbiekben 

egy erre a célja kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazásra épül. Pozitív 

koronavírusteszt esetén az érintettel a kontaktkutató szolgálat SMS-

üzenetben, e-mailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot, és megkéri, 

hogy fedje fel, kivel került szorosabb kapcsolatba a korábbi időszakban. A 

megnevezetteket a szolgálat felkutatja és indokolt esetben – ha valóban 

fennáll a fertőződés kockázata – megkéri őket, hogy 14 napra vonuljanak 

elkülönítésbe. Johnson szerint a szolgálat napi tízezer emberrel tudja 

felvenni a kapcsolatot. Az eljárást a következő hetekben várhatóan 

kiegészíti egy olyan mobiltelefonos alkalmazás, amellyel automatikusan, 

Bluetooth-jelekkel visszakövethető, hogy aki észleli magán a Covid–19-

betegség tüneteit, a megelőző időszakban kivel került fizikai közelségbe. Az 

iOS és Android operációs rendszereken egyaránt futó alkalmazást május 

eleje óta próbálják a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigeten, és 

várhatóan a következő hetekben országszerte hozzáférhetővé válik. Ha 

valaki koronavírus-tüneteket észlel magán és az alkalmazáson keresztül 

értesíti erről a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS), az értesítés 

nyomán azok is automatikus riasztást kapnak, akiket az illető ugyan nem 

feltétlenül ismer, de a megelőző napokban 15 percnél hosszabb időt töltött 

közvetlen közelükben, például egy buszon utazva. A hatóságok őket is 

megkérhetik, hogy vagy vonuljanak elkülönítésbe, vagy vessék alá magukat 

koronavírus-szűrésnek. Ha e szűrés eredménye negatív, akkor nem 

szükséges az elkülönítés. 

27.05.2020 • Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatán (NHS) belül 

kiválasztott koronavírus-betegek hamarosan hozzáférhetnek egy 

élvonalbeli gyógyszerhez, hogy felgyorsítsák a gyógyulást - mondta az 

Egyesült Királyság Egészségügyi és Szociális Gondozási Minisztériuma 

(DHSC) kedden. A DHSC nyilatkozata szerint a kormány a Gilead Sciences 

gyártóval együttműködve szállítja a remdesivir-et az NHS-hez. A gyógyszert 

jelenleg az Egyesült Királyságban klinikai vizsgálatok során tesztelik, a korai 

adatok azt sugallják, hogy körülbelül négy nappal lerövidítheti a betegek 

gyógyulási idejét - tette hozzá a DHSC. 

• Legalább 37 048 ember halt meg koronavírusban az Egyesült Királyságban - 

mondta az ország egészségügyi és szociális gondozási minisztériuma 

kedden. Az Egyesült Királyságban legalább 265 227 személy számolt be a 

betegség eseteiről. A kormány szerint több mint 3,5 millió tesztet végeztek 

országszerte. 

25.05.2020 • Engedélyezett a csapattréning Angliában. A brit kormány vasárnap este 

jelentette be, hogy a versenysportban újraindulhatnak az edzések a 
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biztonsági távolság betartása nélkül. Ezzel együtt a javaslat az, hogy csak 

két-három játékos gyakoroljon egy közös csoportban. Az első szakaszban, a 

múlt hét elejétől engedélyezték a csapatoknak az edzést, de a testi 

kontaktus még tilos volt. A játékhoz való visszatérés harmadik és egyben 

utolsó fázisa az lesz, amikor ténylegesen újraindulnak a bajnoki küzdelmek.    

A Premier League vezetője, Richard Masters június 12-i folytatással számol, 

de lehetséges, hogy június 19. lesz a visszatérés dátuma. Az angol 

bajnokság március 13-án szakadt félbe a koronavírus-járvány miatt, még 

kilenc forduló van hátra. A tabellát az FC Liverpool vezeti 25 pontos 

előnnyel, és már csak két győzelemre van attól, hogy 1990 után először 

ismét bajnok legyen. 

22.05.2020 • Minden Egyesült Királyságba érkező személyre 14 napos karantén vár. A 

brit belügyminiszer, Priti Patel bejelentése szerint június 8-tól minden 

utasnak, aki az Egyesült Királyságba érkezik, kötelezően 14 napra izolálnia 

kell magát. Ez érvényes a külföldiekre és a britekre egyaránt. Aki megszegi a 

karanténrendelkezést, 1000 fontos büntetésre számíthat, de ha a brit 

esetszámok emelkednek, a büntetés mértéke is emelkedni fog. 

 

• A rendelkezés nem érvényes az Írországból, a Csatorna-szigetekről, illetve a 

Man-szigetről érkezőkre, ők tehát szabadon utazhatnak Nagy-Britanniában. 

Emellett néhány szakmát is kiemeltek a karanténra kötelezettek köréből, 

így a szállítmányozásban dolgozókat. Akik a gyümölcstermés betakarítására 

érkeznek az országba, azoknak sem kell a belépés helyén karanténba 

vonulniuk, de a munkavégzés környezetét nem hagyhatják el. 

 

• A jelenlegi helyzet a kormány szerint nem teszi lehetővé, hogy bármiféle 

társas összejövetelt engedélyezzenek.  napi sajtótájékoztatón a határőrség 

parancsnoka elmondta, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez 

szükséges eszközök szállítmányait a csempészek arra használják, hogy 

közéjük illegális árukat rejtsenek. Találtak már közöttük egy AK-47-es 

(Kalasnyikov) gépkarabélyt is. 

 

• Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 351 koronavírus-fertőzött hunyt el, 

és egy nap alatt 140 ezer tesztet végeztek el. A regisztrált esetek száma egy 

nap alatt 3287-tel gyarapodott. 

 

 

21.05.2020 • Megnehezíti a járvány az ingázók életét az Egyesült Királyságban. Az 

Egyesült Királyságban a munkába visszatérés egyenlő az ingázással . A 

vonatokon, metrón és buszokon utazóknak a kormány a kétméteres 

távolság betartását és a maszkviselést javasolja, bár ez utóbbi nem 
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kötelező. London egyik legnagyobb forgalmú átszállóhelyén, az Ealing 

Broadway-en a koronavírus változásokat hozott magával. Kézfertőtlenítőket 

helyeztek ki, és az utasoknak ajánlott maszkot viselniük, valamint két 

méterre állniuk egymástól.  

 

• De vajon hogyan alakul át az állomások infrastruktúrája a járvány miatt? 

“Valószínűleg több alkalmazott fogja felügyelni a sorbanállást ezeken az 

állomásokon- vélekedik a vasutasok egyik vezetője, Russell Jackson. 

“Valószínűleg jobban fogják ellenőrizni a jegyeket is, hogy a peronokon csak 

olyanok legyenek, akik valóban utaznak valahová. “ “A kormány azt ajánlja, 

hogy ha valaki autóval is el tud jutni munkába, akkor inkább azt használja, 

mint a tömegközlekedést" - mondja tudósítónk, Victoria Smith. A 

Londonban és környékén élők azonban a magas dugódíj miatt egyre többet 

szállnak buszra és vonatra. 

 

• Emiatt sokan azt kérik: tegyék kötelezővé a maszkviselést a 

tömegközlekedési eszközökön.” “A Brüsszelbe és Párizsba is közlekedő 

Eurostaron dolgozóknak viselniük kell maszkot, és az ezzel utazóknak is – 

magyarázza a vasutasok, tengerészeti és szállítmányozási dolgozók 

szakszervezetének főtitkára, Mick Cash. “De ha az ember leszáll, és 

belföldön folytatja az útját vonattal, akkor nem kell maszkot viselnie.” A 

londoni buszvezetők közül a járvány eleje óta 28-an haltak meg a 

koronavírus okozta betegség miatt. Az utasok megteszik a tőlük telhetőt. 

“Néha valaki az ember mellé ül, és csak nézed, hogy mégis mit művel. De a 

legtöbb ember visel maszkot” - meséli élményeit egy fiatal nő. A kormány a 

biciklizést is ajánlja a munkába jutáshoz. A bicikliutak minőségi javítása 

érdekében egy 250 millió fontos alapot is létrehozott. De ez nem 

mindenkinek megfelelő megoldás. Ráadásul éppen a munkába 

visszatéréskor jelentették be a vonatjegyek árának emelését. Úgy tűnik, az 

ingázóknak kreatívan kell megoldaniuk a munkába jutás problémáját. 

 

• Védőoltás: a brit tesztelés előrehaladott. 30 millió védőoltás készülhet el 

Nagy-Britanniában szeptember végéig, amennyiben a klinikai tesztelés 

sikeres lesz – közölte Alok Sharma, brit gazdasági miniszter a minap. A 

koronavírus elleni vakcinát az Oxfordi Egyetem kutatói fejlesztik ki. A 

védőoltás humán tesztelése éppen egy hónapja kezdődött. A három 

szakaszban 1110 egészéges felnőtt vesz részt a klinikai vizsgálatokban. A 

brit védőoltás laboratóriumi elnevezése: ChAdOx1 nCoV-19. A brit 

miniszter szerint a tesztelés „jó irányba halad”. A Downing Street negyed 

milliárd fontot (97 milliárd forintot) különített el a védőoltás kifejlesztésére. 

Sharma szerint ennek ellenére a kudarc sem kizárt: előfordulhat, hogy nem 
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sikerül kifejleszteni egy hatékony védőszert. A betegség végső legyőzéséhez 

egy biztonságos és eredményes védőoltást kell kifejleszteni. Alok Sharma, 

brit gazdasági miniszter 

20.05.2020 • Nem jöttek a románok, rárohad a termény az angolokra, ha nem szedik 

össze maguk. A mezőgazdaságban segédkező kelet-európai idénymunkások 

ilyenkor szokásos számának hozzávetőleg a harmada érkezett Nagy-

Britanniába a koronavírus-járvány miatt – mondta kedden George Eustice 

brit környezetvédelmi és élelmezésügyi miniszter. A szigetországban az 

utóbbi években a kelet-európai vendégmunkások végezték a betakarítást, 

így most az a veszély fenyeget, hogy a termény ott rohad meg a földeken.  

Az MTI beszámolója szerint a miniszter a Downing Streeten arról beszélt: az 

idén a koronavírus okozta új helyzet miatt az agrárszektornak - 

mindenekelőtt a gyümölcs- és a zöldségtermelőknek - brit munkavállalókat 

is be kell vonniuk a betakarítási munkálatokba. 

 

•   A brit kormány az elmúlt hetekben együttműködést kezdett a 

mezőgazdasági vállalkozásokkal azért, hogy brit dolgozókat lehessen 

rávenni a részvételre a betakarításban, különösen olyanokat, akiket eredeti 

alkalmazójuk a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások miatt 

kényszerszabadságra küldött. A miniszter elmondta azt is, hogy a brit 

kormány keddtől pickforbritain.org.uk címen külön online tájékoztató 

felületet működtet, amelynek célja az érdeklődők és a munkavállalókat 

kereső mezőgazdasági termelők közötti kapcsolatfelvétel elősegítése. A brit 

kormány kedd este külön közleményben is arra biztatta a 

kényszerszabadságon lévő munkavállalókat és a diákokat, hogy 

jelentkezzenek mezőgazdasági idénymunkára.  

 

• A Downing Street által közzétett felhívás szerint azok a továbbra is 

alkalmazotti állományban lévő munkavállalók, akiknek fizetését a 

koronavírus-járvány elhatalmasodása után meghirdetett 

munkahelymegőrző program keretében jelenleg jórészt kormány folyósítja, 

nem esnek el ettől a juttatástól akkor sem, ha mezőgazdasági idénymunkát 

vállalnak. 

https://index.hu/gazdasag/2020/05/20/nem_jottek_a_romanok_rarohad_

a_termeny_az_angolokra_ha_nem_szedik_ossze_maguk/  

19.05.2020 • Huszonnégy éve nem jelentkeztek ennyien munkanélküli segélyért Nagy-

Britanniában. A koronavírus-járvány 1996 óta nem látott szintre lökte a 

munkanélküliséget az Egyesült Királyságban, az Office for National Statistics 

(ONS) adatai szerint összesen 2,1 millióan regisztráltak munkanélküli 

segélyért, közülük 856 500-an a múlt hónapban – írja a Sky News.  

 

https://index.hu/gazdasag/2020/05/20/nem_jottek_a_romanok_rarohad_a_termeny_az_angolokra_ha_nem_szedik_ossze_maguk/
https://index.hu/gazdasag/2020/05/20/nem_jottek_a_romanok_rarohad_a_termeny_az_angolokra_ha_nem_szedik_ossze_maguk/
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• Ez rekordnak számít, amióta nyilvántartják ezt a statisztikát, soha nem nőtt 

egy hónap alatt ennél drasztikusabban a munkanélküli segélyre jelentkezők 

száma.  A regisztrált munkanélküliek száma is jelentősen, 50 ezerrel nőtt a 

múlt hónapban, ezzel 1,35 millió regisztrált munkanélküli van az országban. 

Az ONS adatai szerint márciusban még nem nőtt jelentősen az állástalanok 

száma, ekkor még sok dolgozót inkább fizetés nélküli szabadságra küldtek, 

ami alatt statisztikai értelemben még foglalkoztatottnak számítanak. 

Áprilisban viszont látszott, hogy a munkaadók nem látnak más megoldást a 

válságra, mint hogy meg is váljanak a dolgozóiktól, így akkor komolyan 

emelkedni kezdett a munkanélküliek száma. 

 

• 9500-an haltak meg a vírus miatt az angliai idősotthonokban. Közel 

tízezren vesztették életüket idáig Angliában és Walesben az idősotthonok 

lakói közül december 28. és május 8. között – írja a CNN a brit Nemzeti 

Statisztikai Hivatal kedden közzétett adatai alapján. Az érintett területeken 

összesen 37 375, koronavírus miatti halálesetet regisztráltak a vizsgált 

időszakban.  Angliában 9495 fő, Walesben 480 fő vesztette életét május 

nyolcadikáig idősotthonokban a vírus miatt.  

• A régiókban összesen több mint 22 ezer halálesetet regisztráltak az 

idősotthonokban, ezek egy része közvetlen, más része közvetett 

kapcsolatban állhat a koronavírus-járvánnyal – írja a London School of 

Economics, a világ egyik vezető társadalomtudományi és közgazdasági 

oktatási és kutatási intézete az egyik jelentésben. A statisztikai hivatal 

beszámolója szerint már csökkenő tendenciát észlel a kórházakban és a 

magánlakásokban az elhalálozások tekintetében, ugyanakkor az ápolási 

intézetekben 42,4 százalékos emelkedést regisztráltak a május 8-i héten. 

18.05.2020 • Az iskolák részleges újranyitását fontolgatják Nagy-Britanniában. Nagyon 

korlátozott mértékben és feltételesen újraindulhat júniustól a tanítás a 

koronavírus-járvány miatt bezárt nagy-britanniai iskolákban, írja az MTI. 

Gavin Williamson brit oktatási miniszter, aki a szokásos napi kormányzati 

sajtótájékoztatót tartotta szombat este a Downing Streeten, elmondta, 

hogyha a koronavírus-fertőzési ráta tovább csökken, június 1-jétől az 

általános iskolák nulladik, első és hatodik osztályos tanulói visszatérhetnek 

iskoláikba. Az angol-walesi közoktatási rendszerben a nulladik osztály - 

reception class - gyakorlatilag az óvoda utolsó évének felel meg és 4-5 éves 

gyerekek járnak oda. Az első osztályba az 5-6, a hatodik osztályba a 10-11 

éves gyerekek járnak. Williamson elmondta, hogy nyitás esetén is a 

szokásosnál kisebb osztálylétszámokkal kezdődhet az iskolai oktatás. Az 

országban már készülnek a tervek az oktatás szakaszos és korlátozott 

elkezdésére a tizedik és a tizenegyedik osztályokban, amelyek az angol-

walesi rendszerben már a középiskolának felelnek meg. A tizenegyedikesek 
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a tanév végén záróvizsgát tesznek, amelynek eredményétől további 

tanulmányi előmenetelük függ. 

15.05.2020 • Az angliai kórházban elhuny Covid-19 betegek negyede cukorbetegségben 

szenvedett. A hivatalos adatok most először jelentették be. Abból az is 

kerül, hogy mindössze 5%-nak nem volt semmilyen lappangó betegsége.  A 

március 31. óta elhunyt 22 332 beteg közül, mintegy 5873 (26%) 

cukorbeteg volt. Ez a körülmény – körülbelül 4 millió brittet érint – 

hajlamosabbá teszi az embereket a fertőzés kialakulására.  

 

• A magas vércukorszint gyengítheti a betegek immunrendszerét, ezáltal az 

sokkal lassabban képes reagálni az olyan vírusokra, mint a Covid-19. Azt is 

bejelentették, hogy a COVID-19 áldozatok csaknem egyötöde a 

demenciában szenvedett, 15% -uk pedig COPD-ben szenvedett. 

14.05.2020 • Törölték a legnagyobb brit kerékpáros körversenyt. A koronavírus-járvány 

miatt törölték a szervezők az idei Tour of Britain kerékpáros körversenyt, 

írja a BBC. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban egyetlen fontosabb versenyt sem 

rendeznek Nagy-Britanniában.  A nők versenyét és a Tour de Yorkshire-t 

szintén lemondták.  Egyedül a RideLondon-Surrey Classic verseny szerepel a 

brit versenynaptárban, amit elméletileg augusztus 16-án rendeznek. A Tour 

of Britain-t szeptember 6. és 13. között rendezték volna, de a várható 

tömegre és a  fertőzésveszélyre való tekintettel nem tartják meg. A 

szervezők szerint a verseny nézők nélküli megrendezése szembe menne a 

kerékpározás szellemiségével. Tavaly 1,5 millió nézőt vonzott a verseny. 

Jövőre az idei útvonalat fogja használni a Tour of Britain, az időpontja pedig 

szeptember 5-12. lesz. A tavalyi versenyt a holland Mathieu van der Poel 

nyerte. 

 

• Anglia és Franciaország is enyhíti a korlátozásokat – A szakemberek a 

járvány második hullámától tartanak. A héten kezdték meg enyhíteni a 

különböző intézkedéseket. Így azok a dolgozók, akik számára az otthoni 

munkavégzés nem lehetőség, visszatérhettek munkahelyeikre, például a 

gyártásban és az építőiparban dolgozók. Emiatt a londoni metrón szerdán 

látványosan megnőtt az utasok száma. „Világos tervünk van a gazdaság 

újraindítására" – idézte az ATV Rishi Sunak brit pénzügyminiszter 

nyilatkozatát. 

13.05.2020 • A Premier League labdarúgóklubjai szerint még akkor is 340 millió fontot 

kell visszafizetniük a televíziós társaságoknak, ha újraindul az angol 

élvonalbeli bajnokság. A BBC honlapjának beszámolója szerint PL vezetői az 

egyesületek hétfői tanácskozása után nyilatkoztak úgy, hogy a 

jogtulajdonosoknak azért jár vissza jelentős összeg, mert a mérkőzésekre 

nem várt módon, azaz nézők nélkül és más időpontokban kerülne sor, 
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amennyiben folytatódik a pontvadászat. A Premier League folytatásáról 

még nem született döntés, az sem kizárt, hogy a találkozókat semleges 

pályákon rendezik, hogy ezzel elkerüljék a szurkolók esetleges 

csoportosulását. Mindeközben a bajnokság egyik klubtulajdonosa szerint 40 

százalék az esély arra, hogy nem tudják folytatni és befejezni a 

felfüggesztett 2019/20-as idényt. https://nb1.hu/nemzetkozi-

labdarugas/koronavirus-kaosz-angliaban-megtoro-sorozat-kolnben  

 

• Az angliai és walesi dolgozók közül az alacsony végzettségű férfiak 

körében a legmagasabb a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak aránya. Az 

orvosok és ápolók körében az átlagnál nem magasabb a vírus miatt 

elhunytak aránya, írja a Reuters. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) hétfőn 

hozta nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy a 

dolgozó korú lakosság körében hogyan alakul a vírus miatt elhunytak 

aránya. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az elhunytak foglakozása 

szükségszerűen nincs összefüggésben azzal, hogy kik haltak meg a 

koronavírus-fertőzés miatt. A vizsgálat során az olyan tényezőket nem 

vették figyelembe, mint az etnikai háttér és a lakóhely. Április 20-ig 

százezer, legalacsonyabb képzettségű férfiból átlagosan 21,4-en haltak meg 

a koronavírus miatt. Ez több mint kétszerese a közepes végzettségű férfiak 

körében elhunytak átlagának, ebben a társadalmi csoportban százezer 

dolgozó közül átlagosan 9,6-an halnak meg a vírus miatt. A biztonsági 

őrként dolgozó férfiak halálozási aránya négyszer magasabb az átlaga, 

ahogy a szakácsok, taxisofőrök és buszvezetők körében is átlag feletti a 

koronavírus-fertőzés miatt elhunytak aránya. 

12.05.2020 • Nem lenne szabad a futballról beszélni az angol válogatott játékos szerint. 

A Newcastle United futballistája, Danny Rose élesen kritizálta a Premier 

League vezetőit azért, mert az angol bajnokság júniusi újraindítását 

tervezik, írja a BBC. Az idei szezon március 13-án szakadt félbe a 

koronavírus-járvány miatt.  

 

• A brit kormány hétfőn jelentette be, hogy június 1-jéig semmilyen 

sportesemény nem lesz Nagy-Britanniában, ugyanakkor Boris Johnson 

miniszterelnök azt is mondta, hogy később még a zárt kapuk mögött 

lejátszott meccsek is jelentősen javíthatnak a nemzet morálján. Ezen a 

napon tartottak ülés az angol első osztályú klubok és a liga vezetői, ahol 

arról egyeztettek, hogy június 12-től folytatódhatna a bajnokság. Ennek 

azonban nem minden játékos örül, a 29-szeres angol válogatott Danny Rose 

hangot is adott az aggályainak.  “Mindaddig nem lenne szabad a futballról 

beszélni, amíg ilyen sokan kapják el a vírust, és a számok nem kezdenek el 

jelentősen csökkenni. Ez veszélyezteti az emberek életét” – mondta a 

https://nb1.hu/nemzetkozi-labdarugas/koronavirus-kaosz-angliaban-megtoro-sorozat-kolnben
https://nb1.hu/nemzetkozi-labdarugas/koronavirus-kaosz-angliaban-megtoro-sorozat-kolnben
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Newcastle United 29 éves játékosa.  

 

• Egy közvélemény-felmérés szerint a brit felnőttek 73 százalékának 

különösebben nem javítaná a közérzetét, ha újraindulna a bajnokság. 

Szombaton a Brighton egyik játékosának lett pozitív a koronavírustesztje, ő 

már a harmadik a csapat játékosai közül, aki megfertőződött. A hírre reagált 

a Norwich City játékosa, Todd Cantwell, aki azt írta közösségi oldalán, hogy 

ők, azaz a futballisták is csak emberek. Korábban a Manchester City sztárja, 

Sergio Agüero is arról beszélt, hogy tart a szezon folytatásától. 

 

• A kötelező karantén teljes csődbe viheti a brit légi közlekedést. Willie 

Walsh, a British Airways anyacége, az International Airlines Group (IAG) 

vezérigazgatója hétfőn azt mondta, hogy a jelenleginél is rosszabb 

helyzetbe kerülhet a British Airways és a brit légi közlekedés, ha Boris 

Johnson kormánya kötelező karantént ír elő az országba légi úton lépők 

többsége számára.  

 

• Az IAG-t megalakulása óta vezető szakember a brit parlament közlekedési 

bizottsága előtt mondta el, hogy mindent elkövettek azért, hogy a cég 

csökkentse a kiadásait, de azzal számoltak, hogy júliustól bővíthetik a 

kínálatot. A kormány karanténjavaslata azonban rossz helyzetbe sodorná a 

légitársaságot és a teljes szektort. Az IAG cégcsoport tagjai közt a British 

Airways mellett ott van az Iberia, a Vueling, az Aer Lingus és a Level is. A cég 

egyelőre nem szorul kormányzati mentőcsomagra, mert sikerrel 

csökkentették a pénzkiáramlás mértékét, de a készpénzállomány így is 

rohamosan fogy. Walsh arra kérte a kormányt, hogy álljon el a kötelező 

karantén elképzelésétől, mert az az egész légi közlekedési iparban véget 

vethet a fellendülésnek. Javaslata szerint Európa legforgalmasabb 

repülőtere, a Heathrow vezetése dolgozzon ki egy nemzetközi 

eljárásrendet, de tegyék lehetővé, hogy az alacsony kockázatú országokból 

szabad legyen a beutazás. Az első negyedéves pénzügyi jelentésében az 

előző évi nyereséges üzemelést követő adózás után 556 millió euró 

veszteség szerepel, melynél még rosszabb eredményre számítanak a 

második negyedévben. 

 

11.05.2020. • Hétfőtől könnyítenek a járványügyi szabályokon Nagy-Britanniában. A 

folyamat nagyon fokozatos lesz, és az enyhítési lépések feltétele az, hogy 

folyamatosan javuljanak a járványügyi mutatók. Mindezt vasárnap este 

jelentette be a brit miniszterelnök. "Emberek milliói rettegnek ettől a 

szörnyű betegségtől, de ugyanakkor attól is félnek, hogy ez a hosszú 

kényszeridőszak milyen hatással lesz a megélhetésükre, és a mentális és a 
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fizikai jólétükre - közölte televíziós beszédében Boris Johnson. 

 

• A brit kormány ötfokozatú járványriasztási rendszert vezet be. A 

legmagasabb riasztási szint a vörös. A gazdasági és társadalmi életet három 

lépésben tervezik visszaállítani, ha minden jól megy június-július körül. 

 

• "Túlvagyunk a csúcson, de a hegyről lejönni gyakran veszélyesebb, mint 

felmenni. Ébernek kell maradnunk, kontroll alatt kell tartanunk a vírust és 

életeket kell mentenünk" -mondta a miniszterelnök. 

 

• Hétfőtől visszatérhetnek a munkahelyükre azok, akik otthonról nem 

tudnak dolgozni. Ez főleg az építőiparban és a feldolgozóiparban 

dolgozókat érinti.  

 

• Szerdától pedig korlátlanul kint lehet lenni a szabadban, lehet napozni, 

sportolni a parkokban, vagy autós kirándulásra menni, de közterületen 

továbbra is csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt. 

 

• Júniusban indulhat a sportélet az Egyesült Királyságban. Ennek 

értelmében folytathatják majd a labdarúgó bajnokságot is. A mérkőzéseket 

a klubok zárt kapuk mögött, élő televíziós közvetítéssel, a helyszíni 

közönség teljes kizárásával rendezhetik. A kormány dokumentumban 

részletezi, hogyan lazítja fel a koronavírus-járvány miatti szigorú 

intézkedéseket. A kulturális és sportesemények engedélyezésére a terv 

szerinti második ütemben kerül sor. A döntés minden sportágra vonatkozik, 

május végéig viszont semmiféle profi sporteseményt nem tarthatnak Nagy-

Britanniában. A brit kormány azt is közölte, közönséget várhatóan csak 

sokára, a koronavírus-fertőzések számának jelentős visszaesését követően 

engednek be a sportlétesítményekbe. 

 

07.05.2020 • 30 ezer felett a brit halálos áldozatok száma. A szerdán ismertetett 

legfrissebb adatok szerint meghaladta a 30 ezret a koronavírus-járvány 

nagy-britanniai halálos áldozatainak száma, írja az MTI. Robert Jenrick, az 

önkormányzatokért felelős miniszter, aki a szokásos napi kormányzati 

sajtótájékoztatót tartotta szerda este a Downing Streeten, elmondta:  az 

előző 24 órában 649-en haltak meg a járványban, így a nagy-britanniai 

halálos áldozatok száma 30 076-ra nőtt. Yvonne Doyle, az angliai 

közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) orvosigazgatója 

hozzátette, hogy a halálozási számok lassan ugyan, de már csökkennek. 

Doyle professzor a grafikonokkal illusztrált sajtótájékoztatóján kiemelte, 

hogy a napi halálozások számának hétnapos mozgó átlagát követő görbe - 

https://hu.euronews.com/2020/05/11/premier-league-lesz-folytatas
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amely kisimítja a napi ingadozásokat - a múlt hónap második fele óta 

folyamatosan lefelé tart. 

 

• Angliában különleges biztonsági intézkedéseket terveznek a boksz 

újraindításához. A brit profi ökölvívást felügyelő szervezet (BBBofC) több 

tucat javaslatot tárgyal annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb 

körülmények között indulhasson újra a bokszélet. Jelen állás szerint 

júliusban lehetne először mérkőzéseket rendezni, a BBBofC pedig már 

összeállított egy ötoldalas anyagot a biztonsági intézkedésekről. A szervezet 

vezetője, Robert W. Smith szerdán elmondta, hogy abban csupán javaslatok 

szerepelnek, minden elemén lehet változtatni. A brit 

mérkőzésszervezőkhöz is eljuttatott tervek szerint a bokszolók a ringben 

maszkot viselnének, ahogy a meccsek alatt a bírók és az edzők is, 

címmérkőzést nem rendeznének egy ideig, mert ahhoz nagyobb 

apparátusra van szükség. Az egyik felvetés a hírek szerint meghökkenést 

keltett a promóterek körében, mivel tiltaná az öklözőknek, hogy köpjenek a 

ringsarokban, márpedig a frissítés során a versenyzők mindig vízzel 

öblögetnek, amit kiköpnek. Smith ezzel kapcsolatban igyekezett mindenkit 

megnyugtatni, hogy a sportolók kaphatnak majd vizet és gargalizálhatnak 

vele majd, azon viszont még dolgoznak, hogy hogyan "szabadulhatnának" 

meg a szájukban lévő víztől biztonságos formában. Mint mondta, több 

megoldáson is gondolkodnak a szakemberek. Szintén a tervek között van, 

hogy csak negatív koronavírus-teszttel lehessen jelen lenni egy-egy gálán, 

amelyre például megfázásos tünetekkel senki sem mehetne be, ahogy 

várandós nők és 70 év feletti személyek sem.  

 

• Közelében sincsenek az angol bajnokság folytatásához: Az Aston Villa 

ügyvezető igazgatója, Christian Purslow szerint bár az angol 

futballbajnokság, a Premier League elkötelezett a koronavírus-járvány miatt 

félbeszakadt idény befejezése mellett, egyelőre a közelében sincsenek a 

megoldásnak. Angliában március közepén állt le a profi futball, a pandémia 

időközben több mint 30 ezer halálos áldozatot követelt Nagy-Britanniában. 

A 20 élvonalbeli klub abban állapodott meg, hogy lehetőség szerint 

júniusban, semleges helyszíneken újraindítják a szezont, de a liga addig 

nem tehet konkrét lépéseket, amíg a kormány nem enyhít a 

korlátozásokon. Az Aston Villa jelenleg az utolsó előtti helyen áll a PL 

tabelláján, Purslow pedig korábban azt mondta, a kiesés 200 millió fontos 

katasztrófát jelentene bármelyik klubnak. „Természetesen a saját 

egyesületem érdekeit kell szem előtt tartanom, de a 20 klub együttes 

feladata, hogy megoldást találjon a mostani helyzetre. 

06.05.2020 • Továbbra is aggasztó brit adatok. Már az Egyesült Királyságban haltak meg 
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a legtöbben Európában a koronavírus-járvány következtében. A brit halálos 

áldozatok száma meghaladta a 29 ezret, és szintén aggasztó, hogy 

Európában a szigetországban a legmagasabb a halálozási arány.  

 

• Minden hatodik-hetedik regisztrált fertőzöttre jut egy ember, aki belehalt a 

fertőzésbe. London School of Hygiene and Tropical Medicine: - A járvány 

kezdetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt mondta: „Tesztelni, 

tesztelni, tesztelni!" Az Egyesült Királyságnak azonban nem voltak meg az 

eszközei, mert az egészségügyi infrastruktúra igencsak legyengült, a 

kormány pedig más prioritásokat tartott szem előtt az elmúlt négy évben. 

2016-ban én magam készítettem egy egészségügyi vészhelyzetre vonatkozó 

tanulmányt, illetve tervezetet, melynek eredményeit soha nem tették 

közzé, és nem is vették figyelembe – válaszolta Martin McKee professzor, 

aki elmondta véleményét a kísérleti stádiumban lévő víruskövető 

alkalmazásról is. - Hajlamosak vagyunk a saját utunkat járni, így más 

országokétól eltérő alkalmazással kísérletezünk, a helyi vezetők pedig nem 

támaszkodnak a helyi egészségügyi szakértők szaktudására. A miénk 

egyfajta központi program, ami az alacsony jövedelmű országokra jellemző, 

de sajnos nem vált be – vélekedik a professzor. 

 

• Az Egyesült Királyságban március vége óta kijárási tilalom van érvényben a 

koronavírus-járvány miatt. A korlátozó intézkedéseket – több nyugat-

európai országgal szemben – még részlegesen sem oldották fel. 

04.05.2020 • Koronavírus: március vége óta nem volt ilyen alacsony az esetszám Nagy-

Britanniában. Több érdekesség is elhangzott hétfőn este a brit kormány 

szokásos napi, a koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatóján. Matt 

Hancock egészségügyi miniszter egyrészt elmondta, hogy március vége óta 

nem volt a jelenlegihez hasonlóan alacsony a koronavírus-járvány okozta 

halálesetek napi száma Nagy-Britanniában, másrészt pedig közölte, hogy 

hamarosan elindul egy kontaktkutató alkalmazás az országhoz tartozó 

Wight-szigeten.  

 

• Hancock elmondta, az előző 24 órában 288 halálesetet jelentettek a brit 

hatóságoknak, ami az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat a március 

vége óta eltelt időszakban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hétvégeken 

általában kevesebb halálozási adatot dolgoznak fel, és az összesítésből 

most kimaradt halálesetek várhatóan a következő napokban megemelik 

majd a számokat, azt azonban érdemes kiemelni, hogy az utóbbi 24 órában 

feljegyzett 288 haláleset akkor is a legalacsonyabb az elmúlt bő egy 

hónapban, ha a hétvégéket is számoljuk. 
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• A miniszter emellett arról is beszélt, hogy az Angliától délre található 

Wight-szigeten a héten elindítják a maguk kontaktkutató alkalmazását, 

amivel az elmúlt időszakban az ázsiai országok után egy sor más helyen, 

köztük Ausztráliában és Csehországban is elkezdtek kísérletezni. Egy 

nemrég megjelent kutatás szerint a kontaktkutató alkalmazásoktól nem 

várható átütő siker, egyrészt mert a technológia is korlátozott, másrészt 

pedig mert egyszerűen nincs hozzá elég felhasználó, Hancock azonban bízik 

a sziget lakóiban. Mint mondta, az app első körben az egészségügyi 

dolgozóknak lesz majd elérhető, szélesebb körben csak csütörtökön lehet 

majd letölteni, akkor azonban mindenkit arra fognak buzdítani a szigeten, 

hogy szálljon be a kísérletbe. 

02.05.2020 • Elesik a segélyektől sok Nagy-Britanniában élő uniós állampolgár. Sok, az 

Egyesült Királyságban élő uniós állampolgár segélykérelmét elutasították a 

brit hatóságok – írja a Politico. A lap szerint a visszautasított uniós polgárok 

úgy érzik, igazságtalanul bánik velük a brit kormány a járvány idején. Bár a 

britek uniós kilépését szabályozó egyezményben a brit kormány vállalta, 

hogy az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok nem veszítenek a 

jogaikból, és egyenlően kezelik őket a brit állampolgárokkal. Csakhogy azok, 

akik kevesebb, mint öt éve élnek Nagy-Britanniában, még akkor sem 

feltétlenül tudnak hozzájutni az állásukat elvesztőknek járó segélyhez, ha 

amúgy kiváltották a letelepedett státuszt. 2004-ben, amikor 

Magyarországgal együtt 10 újabb tagállam lépett be az EU-ba, a brit 

kormány hozott egy olyan rendelkezést, hogy az öt évnél kevesebb ideje 

kitelepült állampolgároknak bizonyítaniuk kell,  hogy munkát keresnek, 

önfoglalkoztatók, diákok vagy van elég megtakarításuk ahhoz, hogy 

eltartsák a családjukat. A Politico cikke szerint viszont erre a 2004-es 

szabályra hivatkozva olyanoknak is elutasították a segélykérelmét, akik 

regisztrált álláskeresők. Voltak viszont olyanok, akik fellebbeztek a 

munkaügyi hatóság elutasító döntésével szemben, és sikerült elérniük, hogy 

kapjanak segélyt. Sok uniós bevándorlónak viszont, akik nem beszélnek 

annyira jól angolul, gondot okoz, hogy eligazodjanak a munkaügyi hatóság 

oldalán, és nem értik, miért nem jutnak hozzá a támogatáshoz. A 

The3million egy, az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok jogaival 

foglalkozó civil szervezet ezért azt kéri a brit kormánytól, hogy a járványra 

és a vele járó válságra tekintettel hárítsa el a munkájukat elveszítő, emiatt 

nehéz anyagi helyzetben lévő uniós állampolgárok helyzetét.   

01.05.2020 • Nagy-Britannia: több mint 100 ezer koronavírus-teszt egy nap alatt. 

 

•  Sikeresen teljesítette a tömeges koronavírus-szűrésre tett vállalását Nagy-

Britannia: április utolsó napján százhuszonkét-ezer embert teszteltek le. 

Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint a tömeges szűrés 
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kulcsfontosságú feltétele annak, hogy feloldhassák a korlátozó 

intézkedéseket, és az ország ismét talpra állhasson. — Az országban április 

végéig el kellett érnünk a napi százezer tesztelést. Tudtam, hogy ez merész 

vállalás, de merész célt kellett kitűznünk. És most bejelenthetem, hogy 

elértük a célt – mondta a brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock. 

 

30.04.2020  

• Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén 

- mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit miniszterelnök. 

• Nagy-Britannia legnépszerűbb emberévé vált a koronavírus-járvány idején 
egy világháborús veterán. Tom Moore eredetileg csak ezer fontot szeretett 
volna adakozásból szerezni, hogy a kertjében járókeretével 10 nap alatt 
megtehessen összesen száz kört a brit egészségügyi dolgozók tiszteletére. 
De gyűjtése nem vált sikerrel járt, több mint 30 millió fontot küldtek neki. Ő 
pedig a teljes összeget felajánlotta a brit egészségügynek.  A jókedvű 
veterán pedig hetek alatt az ország legnépszerűbb polgárává vált. 
Csütörtökön tartotta 100. születésnapját, az ünnepléshez pedig sokan 
csatlakoztak. Százhúszezren küldtek neki üdvözlőlapot, két II. világháborús 
Spitfire repülőgép tiszteletére áthúzott a háza fölött, személyes üdvözletet 
küldött neki nemcsak Boris Johnson miniszterelnök, hanem még II. Erzsébet 
királynő is. A Royal Opera House művészei pedig videóüzenetben játszották 
el neki a Happy Birthdayt. 

29.04.2020 • Nagy-Britanniában az üzletek újranyitásával kezdik:  Nagy-Britanniában 

nagyon gyorsan terjedt a járvány az elmúlt hetekben, ugyanis a brit 

kormány csak nagy késéssel vezette be a korlátozó intézkedéseket. A 

halálos áldozatok száma meghaladta már a húszezret. Nem hivatalos 

információk szerint a kormány május közepén részlegesen újranyitná az 

üzleteket. Gyorsan kell cselekedni, mert a brit gazdaság is intenzív osztályra 

kerül, nyilatkozta a BBC rádiónak Philip Hammond volt pénzügyminiszter, 

hozzátéve, hogy a gazdaság újraindításával nem lehet megvárni az oltás 

megérkezését, mert azt a brit gazdaság egyszerűen nem élné túl. Boris 

Johnson azonban egyelőre nem mondott konkrét dátumot. „Egyszerűen 

nem tudjuk most megmondani, mennyire gyorsan vagy lassan, egyáltalán 

mikor tudunk változtatni” – nyilatkozta a Guardiannak a miniszterelnök, aki 

most tért vissza a Downing Streetre azóta, hogy elkapta a koronavírust, és 

az intenzív osztályt is megjárta.  

 

• Bár szerinte az országban javul a helyzet, lassan túlesnek a járvány csúcsán, 

és az egészségügy túlterhelését is sikerül megelőzni, addig nem akar lazítani 

a korlátozásokon, amíg nem teljesen biztos, hogy nem jön egy második 

fertőzési hullám. Azt mondta, megérti, hogy most sokan azon 
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gondolkoznak, mikor kaphatják végre vissza a szabadságukat, és megérti a 

türelmetlenséget is. Ugyanakkor szerinte nem szabad kockáztatni, hogy a 

vírus reprodukciós rátája újra 1 fölé menjen, mert az katasztrófát jelentene. 

„Azt akarom, hogy a gazdaság olyan gyorsan beinduljon, amilyen gyorsan 

csak lehet, de nem vagyok hajlandó sutba vágni azt az erőfeszítést és 

áldozatot, amit a brit nép hozott” – jelentette ki Johnson.  

 

• Egy új tanulmány szerint a hirdetett állásajánlatok több mint 50% -kal 

estek vissza a lezárások és a szigorítások óta. A foglalkoztatás 

szempontjából nehéz ágazatok - például a vendéglátás - bezárása az elmúlt 

hetekben az ágazatban az üres álláshelyek 82% -ának, a kiskereskedelmi 

üres álláshelyek 57% -ának csökkenését eredményezte. A gyártó vállalatok, 

az ingatlan, az értékesítés adminisztrációja és a számítástechnika területén 

megüresedett álláshelyek szintén csökkentek - mondta a jelentés. 

 

• Brit kutatás: 18 ezer rákbeteg életébe kerülhet a koronavírus Angliában. 

Hosszú távon csaknem 18 ezerrel többen halhatnak meg rákban Angliában, 

mert a koronavírus-járvány miatt kezeléseket függesztett fel az 

egészségügyi rendszer, és visszatartja a pácienseket az egészségügyi 

szolgáltatások igénybe vételétől – hívja fel a figyelmet egy új tanulmány, 

amelyről a The Guardian brit napilap számolt be. Ezt a University College 

London (UCL) és a Data-Can egészségügyi kutatóközpont új kutatása 

állapította meg. Ez az első olyan kutatás, amely számszerűsíti az elmaradt 

rákkezelések következményeit, beleértve ebbe a diagnosztikai 

vizsgálatokat, műtéteket, és azt is, hogy az emberek nem akarnak 

kockáztatni azzal, hogy kórházba mennek. Több mint 3,5 millió páciens 

adatait vizsgálták a kutatásban, amelyet egyébként az angliai állami 

egészségügyi ellátásért felelős Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 

finanszírozott. Szakértők szerint 6 270 újonnan diagnosztizált rákos beteg 

halhat meg a következő egy évben a koronavírus okozta fennakadások 

eredményeképpen. Az éves angliai rákos halálozások száma 20 százalékkal 

nőhet a kutatás szerint, most 89 ezer 567 a legfrissebb elérhető statisztikák 

szerint. A koronavírus miatti kórházi halálozások száma jelenleg 21 ezer 

678, és további 4300 ember halt meg bentlakásos intézményekben, így a 

teljes halálozás 26 000 főre tehető a járvány kitörése óta Angliában.  

 

• Az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) kampányt is indított, arra 

biztatva a lakosságot, hogy bármilyen komoly betegség lehetséges 

tüneteivel a szokásos módon keressék fel az egészségügyi szolgáltatókat 

28.04.2020 • Nagy-Britanniában kedden 11 órakor egyperces csönddel adtak tiszteletet 

a koronavírus-járvány elleni védekezésben meghalt egészségügyi 
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dolgozóknak.  A tiszteletadáson az ország miniszterelnöke, Boris Johnson is 

részt vett. Őt kórházban, sőt az intenzíven is kezelték koronavírusos 

megbetegedése miatt. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, hogy a 

kormányzati dolgozókat megkérték, hogy ők is adózzanak egyperces néma 

csenddel az egészségügyis áldozatoknak, de azt remélik, hogy országszerte 

csatlakoznak majd a megemlékezéshez.  

 

• A kormány köt életbiztosítást az egészségügyi dolgozóknak Nagy-

Britanniában: Ingyenes életbiztosítást köt a brit kormány az állami 

egészségügyi szolgálat (NHS) és a szociális ellátórendszer dolgozóinak arra 

az esetre, ha a koronavírus-járvány a halálukat okozná - közölte hétfőn a 

brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock az MTI szerint. Matt Hancock a 

brit kormány szokásos napi tájékoztatóján azt mondta: eddig 21 092-en 

haltak meg Nagy-Britanniában a járványban. A brit kormány ezért egy 

életbiztosítási programot dolgozott ki, amelynek alapján azoknak az NHS-

dolgozóknak és szociális gondozóknak a családja, akik a koronavírus okozta 

betegségben halnak meg, 60 ezer font (több mint 24 millió forint) 

juttatásban részesülnek. 

 

• A szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma egy nap 

alatt 4310-zel emelkedett. Egy héttel ezelőtt 4676 új fertőződést 

azonosítottak, a korábbi hetekben 5500-5600 közötti napi esetszám-

emelkedéseket mértek. 

 

• Az Egyesült Királyság kormányának sportért is felelős államtitkára 

tárgyalásokat folytatott az angol labdarúgó Premier League irányítóival 

abból a célból, hogy a lehető leghamarabb újrainduljon a bajnokság. 

Oliver Dowden a parlamenti felszólalásában arról számolt be, hogy 

egyeztetett a PL vezetőivel, akikkel közösen azt szeretnék elérni, hogy a 

futballtársadalmat segítve minél előbb folytatódhassanak a küzdelmek. 

"Természetesen bármilyen intézkedés is történik, annak összhangban kell 

lennie az egészségügyi előírásokkal" - jelentette ki Dowden. Az angol 

élvonalbeli bajnokság március 13-a óta szünetel, és csütörtökig biztosan 

marad a felfüggesztés, miközben a szigorú korlátozó intézkedések május 7-

ig vannak érvényben az Egyesült Királyságban. Közben három londoni 

futballklub, az Arsenal, a West Ham United és a Tottenham Hotspur már 

megnyitotta az edzőpályáit, és korlátozásokkal, valamint szigorú 

szabályozás mellett ugyan, de újra engedélyezett tréningeket. Hasonlóan 

járt el a Brighton is, pénteken pedig a PL-ben szereplő egyesületek 

képviselői telefonos konferenciabeszélgetésen egyeztetnek majd a 

folytatási lehetőségekről, a tétmérkőzések rendezése azonban legkorábban 
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júniustól tűnik megvalósíthatónak. Kedden a Watford elnöke, Scott 

Duxbury azt nyilatkozta, nem szabadna elsietni a félbeszakadt szezon 

újraindítását, és csak akkor lehet ezt megtenni, amikor az ország 

egészségügyi rendszerének ezzel nem okoznak további terhelést. 

27.04.2020 • A brit kormány háromhetente vizsgálja felül a március 23-án bevezetett 

korlátozó intézkedéseket, ez legközelebb május 7-én esedékes. 

 

• Nagy-Britannia a negyedik európai ország - Olaszország, Spanyolország és 

Franciaország mellett - ahol meghaladja a 20 ezret a járvány halálos 

áldozatainak a száma. 

 

• A koronavírusos kormányfőt helyettesítő Dominic Raab külügyminiszter 

szerint az Egyesült Királyság "nem csak visszatér a normálishoz, hanem egy 

új normálishoz." 

 

• Boris Johnson pedig a Downing Street 10-be térhetett vissza vasárnap 

este. Az 55 éves politikus egy hetet volt kórházban, ebből három napot 

intenzíven töltött, majd otthonában gyógyult. Hétfőtől ismét ellátja 

miniszterelnöki feladatait. 

 

• A miniszterelnök visszatérése után kijelentette, hogy az intézkedések 

esetleges lazítása napirenden szerepel, de nem akarják elsietni a második 

fertőzési hullámtól való félelem miatt.  

 

24.04.2020 • Az EU szerint London megint kimazsolázza, ami neki a legjobb: Azzal 

vádolta meg a brit vezetést az Európai Unió brexit-főtárgyalója, Michel 

Barnier, hogy akadályozzák a kilépés utáni rendezésről folyó 

tárgyalásokat. "Hölgyeim és uraim, nem fogadhatjuk el, hogy mindössze 

korlátozott számú problémára találunk megoldást. Fontos, hogy minden 

kihívással kapcsolatban párhuzamos haladást érjünk el. Megoldást kell 

találnunk a legnehezebb problémákra. Az Egyesült Királyság nem 

tagadhatja meg az átmeneti időszak meghosszabbítását, ha azzal egyidőben 

lassítja az előrehaladást a fontos területekről folytatott tárgyalásokon." 

London júniusig kérheti az átmeneti időszak meghosszabbítását.  "Az EU 

brexit-főtárgyalója azt mondta, London lényeges kérdésekkel nem akart 

komolyan foglalkozni a jövőbeli kapcsolatokról zajló tárgyalásokon. Főképp 

az olyanokkal nem, mint például a halászat, amit júliusig le kéne zárni. Az 

Egyesült Királyság az olyan vitás kérdésekben sem tesz javaslatokat, mint 

például az egyenlő versenyfeltételek. London közölte: nem fogja 

meghosszabbítani az átmeneti időszakot, ami azt jelenti, hogy minden 

tárgyalást le kell folytatni legkésőbb decemberig. EU-tisztségviselők azért is 
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bírálják a brit vezetőket, mert azok szerintük ki akarják mazsolázni az EU-

piaccal kapcsolatban a számukra kedvező feltételeket, miközben nem 

akarnak komolyan foglalkozni a jövőbeli kapcsolat kérdésével." 

 

• Kijárási tilalom szempontjából a britek egyelőre otthon maradnak. 

Csütörtökön náluk haltak meg a legtöbben az európai országok között, így a 

korlátozások feloldását egyelőre nem tervezik. 

 

• Oxfordban már elkezdődött egy védőoltás klinikai tesztje. „A MERS 

koronavírussal már volt dolgunk, így erről könnyű volt átállni a tavaly év 

végén megjelent új koronavírusra. Ugyanazt a vakcinatípust használjuk, 

ennek biológiájáról és hatásairól már sokat tudunk” – mondta Andrew 

Pollard, az oxfordi egyetem gyerekgyógyász professzora, a vakcinakutatás 

főfelügyelője. A brit kutatók azt remélik, áttörést érhetnek el a COVID-19 

elleni harcban. 

 

21.04.2020. • Egy Nemzeti Statisztikai Hivatal által végzett felmérés szerint a koronavírus 

járvány által okozott gazdasági válságot eddig a szállás- és vendéglátóipar 

szenvedte el leginkább. Ez az ágazat a szállodákat, éttermeket, kocsmákat 

foglalja magába és a kutatás szerint a lezárás után ezek a szolgáltatók 

elbocsátották a munkavállalók legnagyobb részét. 

 

• További két tanulmány kimutatta hogy a családgondozók, akiknek a 

támogatását a koronavírus krízis során eltörölték vagy csökkentétték, 

túlterheltek és közel állnak a kiégéshez. Az egyik felmérés szerint (Carers UK 

által vezetett felmérés 5000 ápoló körében)  a csökkentett ápolási 

támogatás miatt sok család rákényszerült, hogy éjjel nappal ápolják a 

magas egészségügyi kockázatu betegeket, vagy fogyatékkal élő 

hozzátartozóikat. 

 

• Matt Hancock, egészségügyi államtitkár mai sajtótájékoztatóján elmondta, 

hogy 18 ezer személyt toboroztak a potenciálisan fertőzött személyek 

felkutatására, azoknak akik kapcsolatban állhattak már igazolt esetekkel.  

 

• Továbbá Hancock államtitkár kijelentette, hogy péntektől az alap ellátási és 

szolgáltatási munkások ingyen végezhetnek koronavírus teszteket. 

 

19.04.2020. • Április 19-én a rögzített halálesetek száma 596 -kal 16 060-ra nőtt. Dr. 

Jenny Harries szerint az alacsonyabb halálesetek száma "nagyon jó hír", ám 

arra figyelmeztet, hogy senki ne vonjon le elhamarkodott 

következtetéseket az adatokból.  

https://www.paediatrics.ox.ac.uk/team/andrew-pollard
https://www.paediatrics.ox.ac.uk/team/andrew-pollard
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• Miután a Sunday Times újság javasolta, hogy az iskolák május 11-én újból 

megnyílhassanak, Gavin Williamson, az oktatási államtitkár elmondta a 

Downing Street napi eligazítása keretén belül, hogy nem adhat időpontot, 

mikor történik meg ez, és hogy a hangsúly a gyermekek segítésére kell 

irányuljon az otthontanulásban, elérhetővé kell tenni az online órákat és a 

hátrányos helyzetű gyerekeket szükséges megsegíteni laptopok ingyenes 

bérlésével. 

18.04.2020 • Április 18-tól 14 napig felfüggesztve maradnak a repülőjáratok Angliából 

Romániába és Romániából Angliába, a 9. számú romániai katonai rendelet 

értelmében. 

 

• Ugyancsak április 18-án, Imran Ahmad-Khan, Wakefield képviselője 110 000 

orvosi maszkot szállított a Közép-Yorkshire-i Kórháznak, a Solidarites 

nemzetközi jótékonyságon keresztül.  

 

• Az orvosokat és az ápolókat képviselő szakszervezetek aggodalmuknak 

adtak hangot a kormányzati irányelvek változása miatt, amelyek azt 

tanácsolják az orvosoknak, hogy újból használják fel a köpenyt, vagy 

viseljenek más készletet, ha a készletek alacsonyak. Aznap később a 

Downing Street napi eligazításán Robert Jenrick államtitkár beszéde szerint 

további 400 000 ruha érkezik Törökországból másnap.  

 

• A Care England, az Egyesült Királyság legnagyobb ápolási otthonának 

képviselő testülete szerint, becslések értelmében 7500 gondozói otthoni 

lakos halt meg a koronavírus miatt, ami ellent mond a néhány nappal 

korábban kiadott 1400 hivatalos adatoknak.  

 

• Jenrick további 1,6 milliárd fontnyi támogatást jelentett be a helyi 

hatóságoknak, pontosabban 1,6 milliárd fontot. Azt is mondta, hogy a 

vírusnak "aránytalan hatása van" a fekete, ázsiai és kisebbségi etnikai 

közösségekre, míg Stephen Powis azt nyilatkozta, hogy felkérte az angol 

közegészségügyet, hogy vizsgálja meg, mi magyarázhatja ezekben a 

csoportokban a megnövekedett kockázatot.  

 

Jenrick továbbá azt is nyilatkozta, hogy a parkoknak és a temetőknek nyitva kell 

maradniuk.  

 

17.04.2020 Matt Hancock megerősítette, hogy a koronavírus-teszteket több közszolgálati 

munkatársra, például rendőrökre, tűzoltókra és börtönökre fogják kiterjeszteni. 
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Rishi Sunak kancellár újabb hónappal, június végéig meghosszabbította az 

elszakadt munkavállalók támogatott bérrendszerét.  

16.04.2020. Dominic Raab április 16-án elmondta a Downing Street napi eligazításán, hogy a 

lezárási korlátozások "legalább" további három hétig kell folytatódjanak, és ezek 

túl korai enyhítésük "kockázatot jelent". 

Öt feltételt fogalmazott meg, amelyeknek teljesülniük kell a korlátozások enyhítése 

előtt:  

A napi halálozási arány csökkenése 

A napi fertőzések száma is szükséges csökkenjen 

Annyi védőeszköz és teszt szükséges, amely segítségével megtudnak bírkozni a 

jövőbeni esetek kezelésére 

Bármelyik kiigazítás nem kockáztatja, hogy egy második fertőzési csúcs 

megjelenjen.  

 

Ugyancsak április 16-án a Herceg megnyitotta hivatalosan a Birmingham-i NHS 

Nightingale Kórházat.  

06.04.2020 Április 5-től minden Romániai járat felfüggesztve, 14 napig.  

23.03.2020 Március 23-án jelentették be NB-ban a sürgösségi állapotot, amelynek 

rendelkezései március 26-tól lépnek érvénybe. 

Az országba való belépési korlátozások: 

- Azok a közvetlen járatok, amelyek Nagy Brittaniába magas fertőzési veszély 

térségből érkeznek, 60 perccel a repülő landolása előtt kell értesítsék az 

angliai légforgalmi hatóságokat (General Aircraft Declaration), amellyel 

közlik az utasok általános egészségügyi állapotát. Hasonló nyilatkozat 

leközlése kötelező hajók érkezése esetében. Ezen felül, az angliai 

reptereken nincs egyéb, különösebb óvintézkedés bevezetve.  

- Gatwick reptér bezárva. 

- Az angliai külügyminisztérium javasolja, hogy az elkövetkező 30 napban 

minden külföldi utazás halasztását, valamint az ovintézkedések követését 

az illetékes intézmények honlapjain: gov.uk  

Kivételek és intézkedések: 

- A lakósok az alábbi esetekben hagyhatják el a lakhelyüket: élelmiszer és 

gyógyszer vásárlás, munkaügyben (amennyiben nem lehetséges az otthoni 

munkavégzés), napi, kültéri sportolás, bármilyen orvosi intézkedésért vagy 

idősek gondozása. 

- Azok a személyek akik hirtelen megfázásos tünetet észlelnek 7 napos 

otthoni elkülönítésre vannak felkérve, hogy megfékezzék a vírus terjedését. 

- Amennyiben az otthoni elkülönítés során a tünetek súlyosbodnak, az NHS 

111 online ügyfélszoláglattal kell felvenni a kapcsolatot (telefon vagy 

online-https://111.nhs.uk/), vagy 7 nappal az elkülnítés után. Amennyiben 

az internet hozzáférés korlátozott, a 111-es telefonszámon lehet elérni az 
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NHS ügyfélszolgálatot.  

- Kulturális, sport és szorakoztató események felfüggesztve. 

- Minden üzletet bezártak március 24-től, kivéve: élelmiszer és 

gyógyszertárak, valamint az egyházi helyszínek.  

- Parkok nyitva maradnak, de a játszóterek a parkokon belül zárva maradnak. 

- Március 23-tól az iskolák és ovodák zárva. 

- Éttermek, bárok, kávézók zárva. 

- A britt kormány javasolja minden családi vagy baráti összejövetelek 

kerülését, valamint a 70 évnél idősebb személyek, terhes nők és krónikus 

betegek otthoni elkülönítését. 

- Az esküvők, keresztelők és más hasonló események betiltva (minden 

összejövetel ami több mint 2 személy résztvételét igényli), kivéve a 

temetések. 

- A rendőrség fogja felügyelni az intézkedések betartását, valamint büntetést 

szabhat ezek megszegése esetében, esetenként akár szükség esetén fizikai 

erő alkalmazásával. 

- 3 héten belül lesznek felülvizsgálva a jelenlegi sürgösségi rendelkezés 

intézkedései. 

 

A román állampolgárok, Nagy Brittaniában folytatott tevékenysége során, 

amennyiben problémával szembesülnek, az alábbi intézkedéseket szükséges 

figyelembe vegyék: 

Hatályban levő munkaszerződéssel 

rendelkeznek: 

Lejárt munkaszerződésel 

rendelkeznek: 

Javasolt felvegyék a kapcsolatot a 

munkáltatóval, hogy a britt kormány által 

előírt intézkedések szerint tudják végezni 

a munkát, mint például az alábbi 

intézkedések: 

- Távmunka. Abban az esetben ha ez 

nem lehetséges, akkor rugalmas 

programmal, a 2 méter távolság 

betartásával a kollégák, kliensek 

között.  

- Alap betegszabadság igénylésa 

(Statutory Sick Pay) a fertőzés 

gyanuja első napjától, vagy 

amennyiben a munkaszerződés 

kitér erre a lehetőségre, akkor a 

- Jogosultak a munkaszerződés 

periódusában végzet 

munkavégzés fizetségére, 

valamint a munkanélküliség 

segélyre és a szociális segélyre 

- Amennyiben nem részesültek 

a munka végzéséért jogosult 

járulékokban, vegyék fel a 

kapcsolatot az ACAS mediator 

közszolgáltatóval (telefon 

0300 123 1100), vagy a 

pénzügyi hatóságokkal (HM 

Revenue and Customs) mielőtt 

elhagynák az országot, annak 

érdekében hogy jelezzék a 
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Contractual Sick Pay opció. 

- Áprilistól érvényes: Coronavirus 

Job Retention Scheme – 3 hónapos 

kényszer munkanélküliség COVID 

esetében – 80%-os fizetés 

megállapítással.  

- Szociális segély igénylése 

(Universal Credit) 

 Önálló munkaerő (Self employed) 

- Sürgösen forduljanak a szociális 

segélyekhez (Universal Credit és 

Employment and Support 

Allowance), amennyiben nem 

alkalmas a betegszabadság, illetve 

nincs pénzügyi támogatásuk 

- Júniustól érvényes a Self-

employment Income Support 

Scheme, az elmúlt 3 év átlag havi 

bérezésének 80%-át támogatja 

(nem több mint 2500 Font/hónap). 

- Már elérhető: Business 

Interruption Loan Scheme (hitel 

keret) –kamat mentes hitel keret 

12 hónapra. 

- A 2020 július 31-ig esedékes adók 

befizetésének halasztása 2021 

januárig. 

rendellenesééget a 

munkaszerződésben leírtak 

végzéséért.   

 

Források: 

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

https://hu.euronews.com/2020/04/24/az-eu-szerint-london-megint-kimazsolazza-ami-neki-

a-legjobb  

https://hu.euronews.com/2020/04/24/kifele-a-karantenbol  

https://index.hu/kulfold/2020/04/27/egy_perces_nema_csend_nagy-

britannia_tiszteletadas_egeszsegugyi_dolgozok_11_orakor/  

http://www.mae.ro/node/51935
https://hu.euronews.com/2020/04/24/az-eu-szerint-london-megint-kimazsolazza-ami-neki-a-legjobb
https://hu.euronews.com/2020/04/24/az-eu-szerint-london-megint-kimazsolazza-ami-neki-a-legjobb
https://hu.euronews.com/2020/04/24/kifele-a-karantenbol
https://index.hu/kulfold/2020/04/27/egy_perces_nema_csend_nagy-britannia_tiszteletadas_egeszsegugyi_dolgozok_11_orakor/
https://index.hu/kulfold/2020/04/27/egy_perces_nema_csend_nagy-britannia_tiszteletadas_egeszsegugyi_dolgozok_11_orakor/
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https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125897-fokozatosan-lazitanak-a-korlatozasokon-

elkezd-dott-europa-ujrainditasa  

https://index.hu/gazdasag/allas/2020/05/19/nagy--

britannia_munkanelkuliseg_koronavirus/ 

 

 

 

 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125897-fokozatosan-lazitanak-a-korlatozasokon-elkezd-dott-europa-ujrainditasa
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/125897-fokozatosan-lazitanak-a-korlatozasokon-elkezd-dott-europa-ujrainditasa
https://index.hu/gazdasag/allas/2020/05/19/nagy--britannia_munkanelkuliseg_koronavirus/
https://index.hu/gazdasag/allas/2020/05/19/nagy--britannia_munkanelkuliseg_koronavirus/

