
Hargita Megye Tanácsa 
 

  
 
   

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

 

Dánia 

Covid-19 intézkedések és információk 

Frissítés dátuma: 2020 szeptember 28. 

 

   

Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek 

száma 

27,072  649 19,942 3,759,877 

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Dániában működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://copenhaga.mae.ro/ 

o Telefon: +45 27 35 55 37 

- 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 

Dátum JELENTÉS 

2020.09.11-
28 

Koronavírus - Megdőlt a fertőzöttek napi számának rekordja, kiterjesztik a 
korlátozásokat Dániában: Magnus Heunicke közölte, hogy az egy hete, eredetileg 
október 4-ig életbe léptetett intézkedések hatályát meghosszabbítják október 18-ig. 
A fertőzöttek negyede 20 és 29 év között van. 

https://cimkezes.origo.hu/cimkek/dania/index.html?tag=D%E1nia  

Szombattól a köztereken megtartott magánrendezvények és partik részvételi számát 
legfeljebb ötven főben korlátozzák. Nemrég hasonló szabályozást fogadtak el a 
nyilvános rendezvényekkel kapcsolatban is. Heunicke hangsúlyozta, hogy ennek az 
intézkedésnek a célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülhessék a 
társadalom más részeinek korlátozását. A miniszter ezzel összefüggésben 
megjegyezte, hogy a fertőzöttek negyede 20 és 29 év közötti, ami nagyon magas 
arány. Dániában az utóbbi 24 órában 678 új esetet azonosítottak, az egészségügyi 
hatóságok szerint a járvány februári kitörése óta nem jegyeztek fel ennyi 
fertőzöttet. A fokozott tesztelés részben magyarázatul szolgál a magas esetszámra, 
ugyanakkor a dán hatóságok az utóbbi hetekben helyi járványgócok kialakulására 
figyelmeztettek, különösen a fővárosban, Koppenhágában. Az 5,8 millió lakosú 
országban mintegy 25 500 fertőzöttet azonosítottak, és 647 a halálos áldozatok 
száma. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200925/dolnek-a-rekordok-tovabb-szigorit-
dania-450322  

Dánia: Nem mindenkit engednek be a határon!: A dán hatóságok által kidolgozott 
kritériumrendszer alapján meghatározásra kerül, hogy mely EU/EGT tagállam, illetve 
harmadik ország teljesíti a feltételeket ahhoz, hogy Dánia nyitva tartsa felé a 
határait. Az országbesorolásokról minden héten csütörtökön döntenek, a döntés 
pedig az azt követő szombaton 0.00 órától lép hatályba. A 2020. szeptember 17-i 
felülvizsgálat során a dán hatóságok azt a döntést hozták, hogy Magyarország 
narancssárga kategóriába sorolódik át Andorra, Belgium, Csehország, Franciaország, 
Horvátország, Luxembourg, Málta, Monaco, Románia és Spanyolország, valamint 
Ausztria, Hollandia, Portugália és Svájc mellé. 

https://spabook.net/blog/blog-hu/dania-beutazas-karanten-teszt/  

 

2020.09.10 Dánia: A hatóságok szigorítják a COVID-19 korlátozásokat több településen: 
Szeptember 7-én, hétfőn a dán kormány bejelentette a koronavírus (COVID-19) 
terjedésének leküzdésére vonatkozó korlátozások szigorítását az ország tizennyolc 
településén, az intézkedések szeptember 9-én, szerdán lépnek hatályba. A 

https://cimkezes.origo.hu/cimkek/dania/index.html?tag=D%E1nia
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200925/dolnek-a-rekordok-tovabb-szigorit-dania-450322
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200925/dolnek-a-rekordok-tovabb-szigorit-dania-450322
https://spabook.net/blog/blog-hu/dania-beutazas-karanten-teszt/
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bároknak, kávézóknak és éttermeknek éjfélkor (helyi idő szerint) is be kell zárniuk, 
mivel ezek korábban 02:00 óráig nyitva tarthattak. A korlátozások Koppenhágában 
és Odense-ben, valamint 16 nagyobb, Koppenhágával szomszédos településen 
érvényesek: Frederiksberg, Tarnby, Dragor, Hvidovre, Bronby, Vallensaek, Ishoj, 
Rodovre, Glostrup, Albertslund, Hoje-Taastrup, Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Herlev 
és Lyngby-Taarbaekas. Az elmúlt héten több mint 1000 új COVID-19 esetet 
regisztráltak, ami a tavaszi járvány csúcsa óta a legmagasabb. 

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/377711/denmark-authorities-tighten-
covid-19-restrictions-in-multiple-municipalities-september-9-update-14  

Hogyan működhetne a pandémia idején is a dániai női kutatók esélyegyenlősége: Az 
érdekképviseleti csoport felhívja a finanszírozók és az illetékes intézmények 
figyelmét, hogy hajtsanak végre rugalmas támogatási és ösztöndíj-programokat és 
tőkeprogramokat erre a célra. 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02527-7  

A koppenhágai repülőtér a magas kereslet érdekében kibővíti a Covid-19 tesztelési 
lehetőségeket: A koppenhágai repülőtér koronavírus-tesztelési kapacitása hétfőtől 
megduplázódik, és új tesztközpontok is megnyílnak a dán fővárosban. 

https://www.thelocal.dk/20200909/copenhagen-airport-expands-covid-19-testing-
to-meet-demand  

2020.08.19-
09.07. 

Felügyeleti fellépéssel nézhetnek szembe a dán és holland nyugdíjalapok, mivel az 
utóbbi időben egyre inkább a rövid távú hozamszerzésre összpontosítottak, a 
hosszabb távú célok pedig háttérbe szorultak. A felügyelet szerint ez nincs jól így. 

https://www.portfolio.hu/befektetes/20200905/figyelmeztetest-kaptak-a-vilag-
elvonalaba-tartozo-nyugdijrendszerei-
447468?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hirag
gregator  

A dán hatóságok új intézkedésekre figyelmeztetnek, miután a Covid-19 esetek 
megnövekedtek: A jövő hét elején bevezethetik az egyre növekvő számú 
koronavírus-esetet visszaszorító helyi intézkedéseket. A legfrissebb pénteki 
frissítésben összesen 173 új koronavírus-esetet regisztráltak, a csütörtöki, összesen 
179-et követően.  

https://www.thelocal.dk/20200904/danish-authorities-warn-of-new-measures-
after-covid-19-cases-increase  

Dánia április óta most regisztrálja a legmagasabb napi Covid-19 esetet: A legfrissebb 
csütörtöki napi frissítésben összesen 179 új koronavírus-esetet regisztráltak, ez az 
elmúlt négy hónap legmagasabb napi száma. A Covid-19-szel kórházban ápoltak 
száma Dániában most 17-nél áll, ami kétszeres növekedést jelent tegnap óta. 
Hárman intenzív osztályon vannak, ami eggyel kevesebb, mint tegnap. Mindhárman 

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/377711/denmark-authorities-tighten-covid-19-restrictions-in-multiple-municipalities-september-9-update-14
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/377711/denmark-authorities-tighten-covid-19-restrictions-in-multiple-municipalities-september-9-update-14
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02527-7
https://www.thelocal.dk/20200909/copenhagen-airport-expands-covid-19-testing-to-meet-demand
https://www.thelocal.dk/20200909/copenhagen-airport-expands-covid-19-testing-to-meet-demand
https://www.portfolio.hu/befektetes/20200905/figyelmeztetest-kaptak-a-vilag-elvonalaba-tartozo-nyugdijrendszerei-447468?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/befektetes/20200905/figyelmeztetest-kaptak-a-vilag-elvonalaba-tartozo-nyugdijrendszerei-447468?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/befektetes/20200905/figyelmeztetest-kaptak-a-vilag-elvonalaba-tartozo-nyugdijrendszerei-447468?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
https://www.portfolio.hu/befektetes/20200905/figyelmeztetest-kaptak-a-vilag-elvonalaba-tartozo-nyugdijrendszerei-447468?utm_source=hirstart&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
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lélegeztetőgép-kezelést kapnak, ami szerdához képest egyel több. Nem regisztráltak 
új haláleseteket a Covid-19 alkalmazásával. A hét korábbi napjaiban 111 (szerda), 99 
(kedd) és 94 (hétfő) esetet regisztráltak. A csütörtöki 179 eset a legmagasabb napi 
összesítés április 22. óta. 

https://www.thelocal.dk/20200903/denmark-registers-highest-daily-covid-19-
cases-since-april 

2020.08.19 Dánia ingyenes vírusteszttel vár: A dán fővárosban közben már kevés nyomát lehet 
tapasztalni a koronavírus elleni küzdelemnek. Maszkot csak elvétve látni, viszont 
minden üzletben és közintézményben fel vannak festve a padlóra a távolságtartást 
segítő jelek, mindenütt van ingyenes kézfertőtlenítő, és a dánokra egyébként sem 
jellemző, hogy egymás ölében ülnének. A skandináv ország az időben (szokatlan 
módon Svédország irányába is) bevezetett korlátozások miatt olcsón megúszta a 
járvány első hullámát, és ebben biztosan szerepe volt a minden más európai 
országnál magasabb arányú kerékpáros közlekedésnek is. A kollégiumok nem zártak 
be, az egyetemeken és a magáncégek többségében viszont továbbra is home office 
(otthonról végzett távmunka) van, amit olyannyira komolyan vesznek, hogy még az 
sem tud bemenni, aki szeretne (mellékszál, hogy a fentiekmiatt az idén megszerzett 
diplomákat egyelőre még nem kapták kézhez a végzettek). A skandináv 
fegyelmezettségnek ugyanakkor megvannak a határai: ezekben a napokban, amikor 
Koppenhágában 26-28 fokos kánikula tombol, a tengerparti strandokat gyakorlatilag 
lehetetlen megközelíteni. Arrafelé ugyanis egy-két hétre korlátozódik az igaz nyár: 
aki most lemarad róla, legközelebb egy év múlva pótolhatja. 

https://nepszava.hu/3088473_dania-ingyenes-virusteszttel-var  

2020.08.17-
18 

Állami támogatás: A Bizottság 1 milliárd eurós dán és svéd intézkedést hagy jóvá a 

SAS feltőkésítésére: Az Európai Bizottság jóváhagyta a dán és a svéd terveket, 

amelyek legfeljebb 11 milliárd SEK (körülbelül 1 milliárd euró) hozzájárulást 

jelentenek a SAS légitársaság feltőkésítéséhez. Az intézkedést az állami 

támogatásokra vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá. A feltőkésítési 

intézkedés egy nagyobb feltőkésítési csomag részét képezi. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1488  

Mit mond Dánia GDP-es csökkenése a munkahelyekről és a gazdaságról?: Dánia 

bruttó hazai terméke (GDP) - a nemzetgazdaság egyik fő mutatója - 2020 második 

negyedévében 7,4 százalékkal esett vissza az első negyedévhez képest. A dán 

gazdaság 2020 első negyedévében körülbelül 2 százalékkal is visszaesett, vagyis az 

ország technikailag recesszióban van. A legfrissebb adatok a Dán Statisztikai 

Országos adatbázis szerint készültek, és a múlt héten tettek közzé.  

https://www.thelocal.dk/20200817/what-does-denmarks-gdp-drop-tell-us-about-

jobs-and-the-economy  

2020.08.06-
14 

Dánia az új COVID-19 esetek növekedéséről számolt be: Mivel további öt város 
számolt be a új COVID-19 esetről a hétvégén, a dán egészségügyi hatóságok külön 

https://www.thelocal.dk/20200903/denmark-registers-highest-daily-covid-19-cases-since-april
https://www.thelocal.dk/20200903/denmark-registers-highest-daily-covid-19-cases-since-april
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1488
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figyelmet fordítanak hét országban jelentkező kitörésekre - mondta Magnus 
Heunicke egészségügyi miniszter hétfőn. Az Århusban és Ringstedben fellépő 
járványkitöréseken kívül Silkeborg, Glostrup, Nyborg, Solrod és Soro városai 100 000 
lakosra számítva több mint 20 fertőzöttet jelentettek - mondta a miniszter egy 
sajtótájékoztatón. Heunicke szerint "aggodalomra ad okot és gyors cselekvésre van 
szükség", mivel az elmúlt hét napban 756 esetet jelentettek Dániában - csaknem 
felét Århus önkormányzatában.  

http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/11/c_139280335.htm  

Koronavírus ügy: A dán vágóhíd bezárása a COVID-19 miatt: egy Koppenhága 
közelében lévő nagy vágóhíd üzemeltetõi bezárták a létesítményt, miután majdnem 
150 alkalmazott pozitív koronavírus-eredményt mutatott ki.  

https://www.dw.com/en/coronavirus-digest-danish-abattoir-closed-over-covid-19-
cluster/a-54492986 

A koronavírus terjedése Dániában felgyorsul, a szaporodási arány 1,4-re emelkedik: 

Az elmúlt héten Dánia 98 településének 67-ben megerősítették a fertőzéseket. Az 

ország második legnagyobb városában, Aarhusban volt a legtöbb új fertőzés. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/coronavirus-
spread-accelerates-in-denmark-reproduction-rate-rises-to-14-idUSKCN2561NW  

Dániában ezreket teszteltek Covid-19 ellenanyag kapcsán: Körülbelül 18 000 
véletlenszerűen kiválasztott embert kértek meg, hogy megvizsgálhassák a 
koronavírus antitestekkel kapcsolatban. A tesztet az Állami Szérum Intézetnek (SSI) 
kell elvégeznie, az ország fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének. A tesztelés 
során meg lehet állapítani, hogy az országban hány ember fertőzött a vírussal. Az SSI 
legfrissebb adatai azt mutatják, hogy Dániában 1301 236 egyént tesztelték a Covid-
19 tekintetében, mivel a járvány Dániába ért. Ez a népesség jóval több mint 
egyötöde.  

https://www.thelocal.dk/20200812/denmark-to-test-thousands-for-covid-19-
antibodies  

Dánia nem tanácsolja a spanyolországi utazást, és elhalasztja az újbóli megnyitást: 
Dánia az EU és a schengeni államok többségében, az Egyesült Királysággal együtt 
nyitotta meg a határait, múlt hónapban, miután a koronavírus járvány kitörésekor 
bezárta határait. A Spanyolországba való utazást azonban most ismét lezárta a 
Külügyminisztérium, amely csütörtökön frissítette iránymutatásait. 

https://www.thelocal.dk/20200807/denmark-advises-against-travel-to-spain-and-
postpones-part-of-re-opening  

2020.08.05  79 koronavírussal fertőzöttet azonosítottak Dániában a Danish Crown 
húsipari vállalat ringstedti vágóhídján. A cég hétfői közlése szerint 17 újabb 
esetet mutattak ki a dolgozók között szombat óta. A járvány megfékezése 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/11/c_139280335.htm
https://www.dw.com/en/coronavirus-digest-danish-abattoir-closed-over-covid-19-cluster/a-54492986
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/coronavirus-spread-accelerates-in-denmark-reproduction-rate-rises-to-14-idUSKCN2561NW
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érdekében minden dolgozó testhőmérsékletét mérni fogják. Háromszáz 
alkalmazottat hétfőn tesztelnek az új típusú koronavírusra. A Danish Crown 
csaknem egy hete értesült az első fertőzöttről ringstedti üzemében, ahol 
hetente normális esetben mintegy 35 ezer sertést dolgoznak fel, időközben 
azonban a termelés jelentősen csökkent. Az üzemben egy mobil teszt-
központot is létrehoztak, ahol a dolgozókat hetente fogják tesztelni az 
elkövetkező hét hétben. 

https://nepszava.hu/3087087_csaknem-nyolcvan-fertozottet-azonositottak-
daniaban-az-egyik-husipari-vallalat-vagohidjan 

 Dánia nem akar egyszerre Eb-t és Tour de France-rajtot is rendezni: Az 
eredeti tervekkel ellentétben jövőre nem Koppenhágából rajtol majd a 
Tour de France országúti kerékpáros körverseny, a dán főváros 2022-ben 
lesz majd a start helyszíne, írja az MTI. 

 A verseny szervezői és a helyi illetékesek hetek óta tartó tárgyalássorozat 
után arra jutottak, hogy egy évvel elhalasztják a koppenhágai rajtot, 
jelentették be hétfőn a dán szervezők. 

 A halasztásra azért volt szükség, mert a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 
(UCI) úgy határozott, hogy jövőre a Tour, valamint a Vuelta a Espana is a 
tervezettnél egy héttel korábban kezdődik majd, Koppenhágának azonban 
ez az időpont nem volt megfelelő. A francia körverseny ugyanis így június 
26-án kezdődik, miközben a dán főváros június 28-án az elhalasztott 
labdarúgó-Európa-bajnokság egyik nyolcaddöntőjének lesz a helyszíne. 

 A jövő évi Tour de France rajtját a tokiói olimpia miatt kell egy héttel 
korábbra tolni, máskülönben a legfontosabb háromhetes verseny ütközött 
volna az olimpia férfi mezőnyversenyének időpontjával. Az UCI múlt 
kedden nyilvánosságra hozott versenynaptára szerint a Tour 2021-ben 
július 18-án ér véget, azaz a résztvevők gond nélkül indulhatnak majd a 
július 24-én az olimpián is. 

https://index.hu/sport/bringa/2020/08/03/tour_de_france_2021_rajt_danie_koppenhaga_

halasztas_tokioi_olimpia/  

2020.07.25-
31. 

 Brit-német-francia egységfront alakul Kínával szemben: A viszály nem 
újkeletű, kereskedelmi háborúval indult nem sokkal Donald Trump 
megválasztása után, a Huawei botrányával folytatódott. A közelmúltban 
Peking Hongkong jogállásának megváltoztatásával és ipari kémkedés 
gyanújával hívta ki maga ellen Washingtont. Az amerikai külügyminiszter, 
Mike Pompeo dániai látogatásán kitért a legutóbbi, kémkedési ügyre. 
Szerinte a kínai Kommunista Párt régóta vadászik szellemi tulajdonokra. És 
nemcsak amerikai, hanem európai szabadalmakat is ellopat, olyanokat, 
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amelyek százezreknek biztosítanak munkát. 

https://hu.euronews.com/2020/07/23/brit-nemet-francia-egysegfront-alakul-
kinaval-szemben  

2020.07.24.  Dániában nincsenek kötelező szabályozások a maszk használatát illetően, noha a 
Koppenhágai és Billund-i repterek megkérték az utasaikat és személyzetüket hogy 
használjanak maszkot. 

https://www.thelocal.dk/20200723/these-are-denmarks-current-coronavirus-
guidelines-for-the-public 

2020.07.23.  14,000 ember lett munkanélküli májusban, azok akik március, április és májusban 
elvesztették munkahelyüket azok száma 87,000-ra tehető.  A 2007/2008-as 
pénzügyi válsággal vetekednek a számok, ugyanis egy hónapban akkor 13,700-an 
veszítették el a munkahelyüket. 

https://www.thelocal.dk/20200721/danish-job-losses-exceed-80000-following-
coronavirus-lockdown 

2020.07.22.  2020.07.22.: Dániában 20 ember került korházba a vírus miatt és további 49 új 
esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Még egy törvény sem szabályozza a 
kötelező maszk használatot, de ez a következő hónapokban megváltozhat. A WHO 
friss javaslataiból kiderül, hogy a maszk használata olyan helyeken ahhol nem 
lehetséges a minimális távolság betartása ott a maszk használatát javasolják. 

https://www.thelocal.dk/20200720/could-face-masks-become-compulsory-in-denmark 

2020.07.21.  A koronavírus-fertőzésnek sokféle tünete lehet: A koronavírus-fertőzés 
sokkal változatosabb formában mutatkozik meg, mint azt az orvosok 
kezdetben gondolták. Szó sincs arról, hogy csak lázat és légzési nehézségeket 
okozna. Az is egyre feltűnőbb, hogy milyen sok esetben lassú a felépülés. 
Egyre több nemzetközi tanulmány tér ki arra, hogy egyáltalán nem ritka a 
COVID-betegek körében a lassú lábadozás. A fertőző betegségek egyik dán 
specialistája, Jens Lundgren azt magyarázta, hogy ez egy nagyon összetett 
betegség. Rendkívül sokféle formában megjelenhet. Okozhat légzési 
nehézségeket, de például fáradtságot is. Drasztikusan megemelkedhet az 
alvásigény, és ez általános levertséggel párosulhat. Mindenzt 
dekoncentráltság kísérheti. 

https://hu.euronews.com/2020/07/21/a-koronavirus-fertozesnek-sokfele-tunete-
lehet  

2020.07.17.   Ezek a nemzetközi járatok indulnak jelenleg Dániából: Dánia nemzetközi 
járatai újrakezdenek, mivel az ország részben újra megnyitja határait, 
amelyeket az év elején a Covid-19 világjárvány miatt bezártak. 

 https://www.thelocal.dk/20200716/these-international-flights-are-
currently-available-from-denmark  

2020.07.16.  Ezek a jelenlegi szabályok az Európán kívüli országokból Dániába utazóknak: 
Július 4. óta Dánia hat Európán kívüli ország turistái számára nyitott. Ezek 
Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Dél-Korea és Thaiföld. Ez azt jelenti, 
hogy ezen országok lakosai turistákként érkezhetnek Dániába. Ha azonban 
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idegenforgalmi célokkal érkezik az országba, be kell mutatnia a 
dokumentációt, amely igazolja, hogy érvényes szállásfoglalással rendelkezik 
legalább 6 éjszakára Dániában. 

 https://www.thelocal.dk/20200715/these-are-the-current-rules-for-travel-
to-denmark-from-outside-of-europe  

2020.07.15.  A dán KPMG új jelentõs elemzést kezdeményezett, amely felhívja a figyelmet 

a COVID-19 válság következményeire a dán üzleti közösség számára. Az 

elemzés eredményeként létrejött egy online eszköz, a www.kpmgtrends.dk , 

amely makrogazdasági és pénzügyi kulcsfontosságú adatokat szolgáltat, 

ideértve a fogyasztói magatartás változásait. 

 https://home.kpmg/dk/en/home/insights/2020/06/new-tool-predicts-covid-
19-s-financial-impact-on-danish-business.html  

2020.07.14.  A dán tudósok „ígéretes” Covid-19 oltási teszteket jelentenek be: A dán 
fertőző betegségekkel foglalkozó kutatóintézet, az SSI azt állítja, hogy 
„ígéretes” eredményeket ért el az esetleges Covid-19 oltóanyag egereknél 
történő tesztelése után. 

 https://www.thelocal.dk/20200714/danish-scientists-announce-promising-
covid-19-vaccine-tests  

2020.07.13.  Korea, Dánia megosztja a Covid-19 stratégiákat: a koreai és dán egészségügyi 

hatóságok nemrégiben találkoztak, hogy megvitassák a Covid-19 világjárvány 

leküzdésének módját. Az Országos Egészségbiztosítási Szolgálat (NHIS) 

szerint a dán koreai nagykövetség, a dán egészségügyi minisztérium és a 

koppenhágai városi kormány tisztviselői találkoztak az egészségügyi és jóléti 

minisztérium, a szöuli nagyvárosi kormány és a koreai parlamenti fórum 

koreai tisztviselőivel, pénteken egy nemzetközi műhelyen. 

 http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=8741  

2020.07.10.  Dánia a vírus megfékezése érdekében maszkok viselését javasolja: Dánia 

csütörtökön bejelentette, hogy az koronavírus-járvány miatt bizonyos 

körülmények között arcmaszkot ajánl. Az egészségügyi hatóságok korábban 

szükségtelennek tartották az arcmaszkok viselését a nyilvános 

helyiségekben, ám június végén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

tanácsa alapján megváltoztatta ajánlásaikat. A maszkok felhasználhatók 

mások védelmére bizonyos helyzetekben, amikor a terjedés 

megakadályozására egyéb eszközök nem elegendőek" - mondta Helene 

Probst, a dán egészségügyi hatóság igazgatóhelyettese. 

 https://medicalxpress.com/news/2020-07-denmark-masks-curb-virus.html  

2020.07.09.  Dániában letölthető less a Covid-19 útlevél: Dánia kormánya elindított egy 
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„koronavírus-útlevél” -et, amelyet minden felnőtt lakos szabadon letölthet a 

nemzeti egészségügyi weboldalról, és felhasználhatja külföldre utazásakor. 

 https://www.thelocal.dk/20200708/denmark-launches-downloadable-covid-
19-passport  

2020.07.08.  Dánia visszamondta a 2021-es vb-rendezést: A dán szövetség visszalépett a 
jövő évi torna-világbajnokság megrendezésétől a koronavírus-járvány negatív 
gazdasági hatásaira hivatkozva. 

 http://www.nemzetisport.hu/egyeni/torna-dania-visszamondta-a-2021-es-
vb-rendezest-2771533  

2020.07.03.  Koronavírus-tilalom: Dánia haragja a kettős dán normák miatt: A svédeket 
frusztrálja, hogy az északi országok rosszá tették őket. A dán turisták és a dán 
háztulajdonosok elárasszák Svédországot, svéd társaikat nem engedik be az 
országba. 

 https://www.dw.com/en/sweden-denmark-coronavirus/a-54009795  

2020.06.30.  A koronavírus családfa új átviteli láncokat fedezhet fel: A koppenhágai 

egyetem kutatói nem konvencionális módszereket alkalmaztak a koronavírus 

átviteli láncának azonosítására. A vírus fejlõdésének fejlett családfája 

kivételesen pontos áttekintést nyújthat arról, hogy a vírust Dániába vitték és 

annak késõbbi hazai elterjedésével éltek. A kutatók remélik, hogy az eszköz 

hasznosnak bizonyul a kapcsolat felkutatásában. 

 https://news.ku.dk/all_news/2020/06/coronavirus-family-tree-can-reveal-

new-transmission-chains/  

2020.06.26.  Dánia határai 2020. június 27-től nyílnak meg a legtöbb európai ország 
számára, egészségügyi intézkedések és elemzések alapján. Svédországgal, az 
Egyesült Királysággal, Írországgal, Portugáliával és Romániával fennálló 
határok azonban továbbra is zárva vannak.A Dániába való belépéshez az 
elfogadott országból származó turistáknak a belépéskor legalább 6 napos 
érvényes foglalás dokumentációját kell bemutatniuk. Ha a belépni kívánó 
turista a betegség jeleit mutatja, például köhögést, lázat vagy hasonlót, 
akkor nem léphet át a határon. A dán állampolgárok újra beléphetnek az 
országba, és más országokból érkező látogatók bizonyos feltételek mellett 
ismét beléphetnek Dániába. 

 https://www.visitdenmark.com/denmark/travel-essentials/coronavirus  
 

2020.06.24.  Dánia a bankok sürgősségi alapját nullán tartja 2020 második negyedévében: 
A dán miniszter szerint szerdán az úgynevezett anticiklikus tőkepuffer nulla 
marad az év második negyedévében annak érdekében, hogy a bankok 
továbbra is folytassák hiteleiket a koronavírus-válság nyomán. "Szerencsére 
a pénzügyi piacok március óta megnyugodtak, de úgy gondolom, hogy van 
értelme várni a puffer újjáépítését, mivel a gazdaságban továbbra is nagy a 
bizonytalanság" - mondta Simon Kollerup miniszter nyilatkozatában. 

 https://www.reuters.com/article/denmark-banks-capital-buffer/denmark-
to-keep-banks-emergency-buffer-at-zero-in-second-quarter-of-2020-
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idUSC7N2B201O  
 

2020.06.23.  Ez volt életem legjobb élménye" - újra több ezer néző előtt játszottak le egy 
dán bajnokit: Újra több ezer néző előtt rendeztek labdarúgó-mérkőzést 
Dániában. Miközben Magyarországon már semmilyen korlátozás nincs a 
stadionokban, Szerbiában pedig egy meccsen nemrég tizenhatezer szurkoló 
volt kint, Nyugat-Európában egyelőre nem engedik vissza a nézőket a 
lelátókra. A házigazda Brønby szimpatizánsai nagyon örültek a különleges 
alkalomnak. 

 https://hu.euronews.com/2020/06/22/ez-volt-eletem-legjobb-elmenye-ujra-
tobb-ezer-nezo-elott-jatszottak-le-egy-dan-bajnokit  

 

2020.06.22.  A vércsoport is befolyásolhatja a koronavírus-fertőzés súlyosságát: A betegek 
génelemzése alapján egy nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy a 
vércsoport befolyásolhatja a COVID-19 súlyos kimenetelét. Több ezer 
európai beteg génjeinek összehasonlításával azt az eredményt kapták, hogy 
az A vércsoportúak betegsége nagyobb eséllyel volt súlyos, mint a 0 
vércsoportúaké, tudatja az MTI. 

 Az olasz, spanyol, dán, német és más országbeli tudósok bevonásával készült 
tanulmány mintegy kétezer súlyos koronavírusos beteg egyes génjeit 
hasonlította össze több ezer olyan emberével, akik egészségesek voltak, a 
COVID-19 enyhe tüneteit hordozták vagy tünetmentesen estek át a 
fertőzésen. 

 https://www.vajma.info/cikk/tudomany/6383/A-vercsoport-is-
befolyasolhatja-a-koronavirus-fertozes-sulyossagat.html  

2020.06.18.  Dánia június 27-étől megnyitja a határait olyan európai országok 
állampolgárai előtt, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttek száma - jelentette 
be csütörtökön a külügyminisztérium. Az uniós és schengeni övezethez 
tartozó államokra, illetve Nagy-Britanniára vonatkozóan külön-külön 
döntenének objektív kritériumok alapján. Svédország és Portugália egyelőre 
nem felel meg ezeknek a kritériumoknak. A tárca közölte: a beutazás 
feltétele, hogy egy országban heti bontásban a százezer főre jutó fertőzöttek 
száma húsznál kevesebb legyen. 

 https://www.portfolio.hu/uzlet/20200618/dania-is-megnyitja-hatarait-
nehany-europai-orszag-elott-437662  

2020.06.17.   A dán bankárok az alacsony kamatlábak hosszabb időtartamára számítanak: 
A dán kamatlábak hosszú ideig alacsonyak maradnak - mondta Dánia 
központi bankjának elnöke szerdán, hangsúlyozva, hogy a referencia-
kamatláb összhangban áll az Európai Központi Bankkal. A legtöbb más 
központi bankkal ellentétben Dánia nem csökkentette a kulcsot a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásának enyhítésére. De ez volt az egyik 
első ország, amely 2012-ben vezette be a negatív kamatlábakat, és továbbra 
is az egyik legalacsonyabb betéti kamatláb a világon, negatív 0,60% -kal. 

 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-denmark-
economy/update-1-danish-central-banker-expects-prolonged-spell-of-low-
rates-idUSL8N2DU2JE  
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2020.06.16.  Az újjáépítési és a hétéves keretköltségvetési javaslat kulcskérdéseit illetően 
mérföldekben mérhető távolságok vannak a tagállamok pozíciói között – 
ismerte el pénteken Rómában mondott beszédében Charles Michel, aki 
június 19-én videókonferencián próbálja majd elérni az álláspontok 
közeledését. A V4-ek külön pólusként való megjelenését a tárgyalásokon 
megnehezíti a lengyeleknek és a szlovákoknak tett kifejezetten nagyvonalú 
ajánlat, miközben magyar szempontból tűnik a legkedvezőtlenebbnek a 
mérleg. A V4-ek erre némileg rácáfolva közös elvárásokat rögzítettek a 
tárgyalásokra. 

 Az újjáépítési terv zöld és digitális prioritásaival ugyan egyetért, a csomag 
finanszírozásának módszerét viszont elutasítja az a négy nettó befizető 
ország (Ausztria, Hollandia, Dánia és Svédország), amelyekre a „fukar” jelzőt 
ragasztották a Brexit utáni első MFF-hez való nagyon takarékos hozzáállásuk 
miatt. Nekik problémájuk van a csomag méretével, a közös 
adósságkibocsátással, miként azzal is, hogy a kölcsön vissza nem térítendő 
támogatássá váljon. Ehelyett csak kölcsönöket nyújtanának, amelyeket a 
kedvezményezetteknek kellene egy pontos ütemezés szerint visszafizetni. A 
négy ország nettó pénzügyi hozzájárulásának ugrásszerű növekedésétől tart 
és ennek ellensúlyozására ragaszkodik a költségvetési visszatérítésekhez, 
amelyeket még a brit rebate (visszatérítés) miatt vezettek be, de amelyek 
mára sokak szerint okafogyottá váltak. 

 https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200616/oriasi-vitak-varhatok-az-
unios-penzek-korul-magyarorszag-jarhat-a-legrosszabbul-437150  

2020.06.12.   Dánia 1,5 milliárd dolláros alapot tervez a koronavírus által sújtott vállalatok 
számára: A dán kormány 10 milliárd dán korona (1,52 milliárd dollár) alap 
létrehozását tervezi a koronavírus-válság által sújtott vállalatok 
támogatására – jelentették be pénteken.  

 https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-denmark/update-1-
denmark-plans-1-5-bln-fund-for-coronavirus-hit-companies-
idUSL8N2DP0M8  

2020.06.11.  Hamarosan külföldön tartózkodó dán családok is hazalátogathatnak nyaralni: 
A dán állampolgárok külföldön élő közeli családjai Dániában látogathatnak, 
amikor a határok megnyitásának következő szakasza június 15-én lép 
hatályba - jelentette be Dánia kormánya. 

 https://www.thelocal.dk/20200611/families-of-danes-abroad-able-to-visit-
for-holidays  

2020.06.10.  Dániában nem növekedett a  COVID-19 esetek száma a zárolás további 
enyhítése után:  Dánia, belépett a társadalom újbóli megnyitása második 
szakaszába. Az északi ország engedélyezte az éttermek, kávézók és 
bevásárlóközpontok üzleti tevékenységének folytatását májusban, a lezárási 
korlátozások enyhítése második szakaszában. Áprilisban lehetővé tette a 
napközpontok, iskolák, fodrászok és néhány kisvállalkozás újbóli 
megnyitását. 

 https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/10/denmark-sees-no-rise-
in-covid-19-cases-after-further-easing-of-lockdown.html  

 

2020.06.09.  Dánia megengedi augusztusban a 200 fős rendezvényeket: Dánia azt tervezi, 
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hogy júliusban 50-ről 100-ra, augusztusra pedig 200-ra emeli a nyilvános 
összejövetelek korlátait, mivel ez megkönnyíti a koronavírus terjedésének 
megfékezését célzó intézkedéseket - mondta a kormány hétfőn. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-
to-allow-public-gatherings-of-200-in-august-idUSKBN23F0FI  

2020.06.05.  Az európai bárok újra megnyílnak: A dán sörfőző, a Carlsberg (CARLb.CO) 

bárban lévő kuponokat kínált azoknak a fogyasztóknak, akik palackokat vagy 

kannákat vásároltak üzletekből az „Adopt a Keg” program keretében. Az 

ötlet az volt, hogy a vásárlókat visszahozzuk az ingyenes italokkal, és 

reméljük, hogy később még többet fognak vásárolni. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bars/a-million-

beers-await-drinkers-as-europes-bars-reopen-idUSKBN23B1VC  

2020.06.04.  Dánia várhatóan június 15-től nyitja meg határait németországi, norvég és 
izlandi turisták számára egy olyan megállapodás keretében, amely még nem 
tartalmazza a svéd turistákat. Azok a svéd lakosok, akik Dániában dolgoznak, 
akiknek nyári otthonuk van, dániai partnerük vagy más közeli családjuk 
Dániában, beléphetnek az országba. Svédországból Dániába is lehet belépni 
a koppenhágai repülőtérről (a dél-svédországban élő emberek fő nemzetközi 
repülőtere) vagy Dánián keresztül történő továbbutazásra. A svédek számára 
frissítik az utazási szabályokat. Mind a svéd, mind a dán kormány megvitatta 
kezdetben a dél-svédországi régió határának megnyitását, Svédország többi 
részének azonban nem. 

 https://www.thelocal.se/20200603/where-can-you-travel-from-sweden-
this-summer  

 

2020.06.03.  Dansk Erhverv bírálta a kormány Dánia határainak újbóli megnyitására 
vonatkozó korlátozásait - különösen Koppenhága és Frederiksberg kizárását 
azokról a helyekről, ahol a turisták éjszakát tölthetnek. A dán kereskedelmi 
kamara vezetője, Brian Mikkelsen a fővárosot „a dán turizmus legnagyobb 
mágnesének” és az újbóli megnyitás szabályainak „kétértelműnek” nevezte. 

 http://cphpost.dk/?p=114543  
 

2020.06.02.  Dánia robotot hoz létre a koronavírus tesztek elvégzéséhez: A dán kutatók 
kifejlesztettek egy robotot, amely képes a COVID-19 szűrővizsgálatok 
elvégzésére - jelentette be a dél-dán egyetem szerdán. "A robotika kutatói 
kifejlesztették a világ első teljesen automatikus robotját, amely képes 
torokminták elvégzésére a COVID-19-hez, így az egészségügyi szakembereket 
nem szabad kitéve a fertőzés kockázatának" - nyilatkozta az egyetem. 

 

 https://www.thelocal.dk/20200527/denmark-creates-robot-to-give-
coronavirus-tests  

2020.05.29.  Dánia és Norvégia turisztikai határmegállapodást köt ... Svédország nélkül: 
Dánia és Norvégia kormányai megállapodtak abban, hogy június 15-től 
engedélyezik egymás turistáinak belépését egy olyan megállapodás 
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keretében, amely kizárja szomszédaikat, Svédországot. Míg Dánia a 
németországi és izlandi turisták számára is megnyitotta a határait, Norvégia 
jelenleg csak a dán turisták számára nyitja meg határait. A Svédország nélküli 
továbblépésről szóló döntés csapásként jött Svédország kormányának, amely 
az elmúlt hetekben diplomáciai nyomást gyakorolt szomszédaira, hogy ne 
zárja ki az országot az északi határról, annak ellenére, hogy a 
koronavírusfertőzés magasabb. 

  https://www.thelocal.dk/20200529/denmark-and-norway-open-borders-
for-eachothers-tourists  

 

2020.05.28.  Az adatok azt mutatják, hogy a dán iskolák újbóli megnyitása nem 
súlyosbította a járvány terjedését: A hivatalos adatok szerint az intézkedés 
nem növelte a koronavírus-fertőzéseket, megerősítve a finnországi 
csütörtökön végzett hasonló megállapításokat. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-
reopening/reopening-schools-in-denmark-did-not-worsen-outbreak-data-
shows-idUSKBN2341N7  

2020.05.27.  Koronavírus: Dánia határokat nyit családegyesítésre: Dánia kinyitotta a 
határokat azon párok számára, akiket a koronavírus zárolása elválasztott. 
Hétfőtől kezdve a határon akik északi országokban vagy Németországban 
tartózkodnak, most meglátogathatják Dániát. A szabályok jelenleg előírják az 
embereknek, hogy bizonyítsák a kapcsolataikat a fényképekkel, szöveges 
üzenetekkel és e-mailekkel. 

 De az igazságügyi miniszter bejelentette, hogy ezek a rendeletek enyhülnek 
az elkövetkező napokban, tehát mindössze egy mindkét fél által aláírt levélre 
van szükség. 

 https://www.bbc.com/news/world-europe-52806472  

2020.05.26.  Dánia a második világháború óta idén számít a legnagyobb gazdasági 

visszaesésre: A dán gazdaság a legnagyobb összehúzódással szembesül a 

globális koronavírus-zárlati intézkedések eredményeként a második 

világháború óta - mondta a pénzügyminisztérium kedden. 

 https://www.reuters.com/article/us-denmark-economy/denmark-expects-

biggest-economic-contraction-since-ww2-idUSKBN2321A0  

2020.05.25.  Covid-19: Dánia szívesen osztja meg a legjobb gyakorlatokat Indiával: 
Mindkét ország megosztja a bevált gyakorlatokat, információt cserél az 
orvosi kutatásokban, a vizsgálati készletekben és az oltások fejlesztésében. 
Dánia - egyike azoknak az első európai országoknak, amelyek 
visszafordították a Covid-19 korlátozásait anélkül, hogy esetenként tünetet 
tapasztaltak volna - kész együttműködni Indiával a legjobb gyakorlatok és 
információk cseréje révén olyan területeken, mint orvosi kutatás, vizsgálati 
készletek és oltások kidolgozása, - mondta egy magas rangú tisztviselő. 

 https://www.thehindubusinessline.com/economy/battling-covid-19-
denmark-keen-to-share-best-practices-with-india/article31672130.ece 
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2020.05.22.  Dánia felgyorsítja az újbóli megnyitást, mivel a vírus terjedése lelassult: A 
múzeumok és állatkertek csütörtökön kezdtek újra megnyitni Dániában, 
mivel az ország úgy döntött, hogy felgyorsítja kilépését a zárolásból, és az 
egészségügyi tisztviselők szerint az új koronavírus terjedése lassul. Dánia 
eredeti terve avolt, hogy a múzeumok, állatkertek, színházak, mozik és 
hasonló létesítmények zárva maradnak június 8-ig. Miután szerdán későn 
egyezség született az ország parlamentjében, azonnal megnyították őket. 

 https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/denmark-speeds-up-
reopening-as-virus-spread-slows.html  

2020.05.21.  Dánia pontatlan ellenanyag-teszteket küld vissza a kínai Livzonhoz: Dánia 
negyedmillió antitest-tesztkészlet új szállítását kérte a kínai Livzon 
diagnosztikai cégtől, miután egy vizsgálati tétel túl pontatlannak bizonyult - 
mondta az egészségügyi hatóság szerdai közleményében. Az antitest-tesztek 
azt mutatják, hogy valakit korábban megfertőztek-e a COVID-19-rel, a vírus 
kitörése óta a tesztkészlet kereslete megugrott és arra késztette a nagy 
gyógyszeripari cégeket, hogy fellendítsék a termelést. Dánia összesen 1,4 
millió készletet rendelt a kínai Livzon szállítótól kutatási célokra - mondta a 
Dán Régiók kormányzati szervezet, amelynek feladata a dán egészségügyi 
rendszer minőségének biztosítása. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-
kits/denmark-to-send-back-inaccurate-antibody-tests-from-chinas-livzon-
idUSKBN22W2TC  

2020.05.20.  Miért javasolta Dánia minden felnőttnek a koronavírus-tesztet, és hogyan 

fog működni?: A dán egészségügyi miniszter hétfőn sajtóközleményt adott ki, 

amelyben minden felnőtt feliratkozhat koronavírusvizsgálatra. De kiderült, 

hogy csak a 18-25 éves fiatalok voltak jogosultak, és közülük csak 4500 

sikerült bejelentkezni. Dánia képes mintegy napi 20 000 ember tesztelésére, 

akiknek fele a Testcenter Danmark által üzemeltetett sátrak hálózatán 

keresztül, a fele pedig kórházakon és laboratóriumaikon keresztül. De eddig 

16 391 személyt teszteltek. Azóta a napi mintegy 6000-re esett vissza, a 

koronavírus-esetek hiánya miatt. Ez arra késztette a hatóságokat, hogy 

engedjék meg az embereknek, hogy orvos kinevezése nélkül rendeljenek 

vizsgálatokat. 

 https://www.thelocal.dk/20200519/what-is-denmarks-testing-strategy-and-

how-will-it-work  

2020.05.19  Négy héttel azután, hogy Dánia megkezdte a zárolás megkönnyítését, a 

dánok hétfőn visszatértek a kávézókba és éttermekbe, bízva abban, hogy a 

koronavírus kitörése ellenőrzés alatt áll. A gyors intézkedések és az a tény, 

hogy a dánok valóban meghallgatták a hatóságok üzeneteit a higiéniáról és a 

társadalmi távolságról, a fő ok, amiért ilyen messzire jutunk ”- mondta Hans 

Jorn Kolmos, a dél-dániai egyetem klinikai mikrobiológiai professzora. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/fast-in-
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first-out-denmark-leads-lockdown-exit-idUSKBN22U1TC  

2020.05.18  Dániában minden felnőtt tesztelhető lesz a koronavírusra: ez Dánia új 
nemzeti tesztelési stratégiájának része - minden felnőttnek lehetősége van 
arra, hogy ezen a héten foglaljon időpontot tesztelésre. Minden felnőtt 
lefoglalhat egy COVID-19 tesztet a www.coronaprover.dk webhelyen.  

 

 Ezeket a fehér mezősátrak egyikében tesztelik, amelyek a közelmúltban 
felbukkantak az ország egész területén.  

 http://cphpost.dk/?p=114253  
 

2020.05.15.   A dán turisztikai ipar sürgős döntést sürget a német határon: A dán nyaralók 
tulajdonosai arra szólítják fel a kormányt, hogy május végéig nyissák meg a 
határokat, hogy a németek jöhessenek és ünnepeljék a hosszú pünkösdi 
hétvégét a dán nyaralókban. 

 

 https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-
government-to-open-german-border  

2020.05.14.  Koronavírus: Újraindított általános iskolák a Covid-19 idején: Dániában az 
általános iskolás gyermekek már egy hónapja visszatértek az iskolába.Az első 
ország volt Európában, amely újból megnyitotta általános iskoláit, miután a 
vírust már korábban visszatartotta. Eddig kevesebb mint 550 haláleset 
történt. 

 

 https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-
inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19  

 Dánia megmutatta, hogy az iskolák biztonságosan újból megnyílhatnak - 
mondta Gavin Williamson a szakszervezeteknek: Az oktatási államtitkár azt 
mondta a tanári szakszervezeteknek, hogy Dánia tapasztalata azt mutatja, 
hogy a koronavírus-fertőzések aránya csökkenhet, miután a gyerekek 
visszatérnek az osztályba. Minden tanár, gyermek és családtagja hozzáférhet 
a teszteléshez, ha rosszul érzik magukat. Dániában a fertőzöttségi szint 
csökkent az óvodák és az általános iskolák egy hónappal ezelőtti újbóli 
megnyitása óta, ami az első jelentősebb enyhítés a lezárási korlátozásokon 
Európában 

 
 

 https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-
safely-gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf  

2020.05.13.   Iskolanyitás után: Dániában megugrott a fertőzöttek száma, Norvégiában 
nem: Megugrott Dániában az iskolanyitás után a regisztrált fertőzöttek 
száma, mégsem a járvány terjedésének felgyorsulására utal a statisztikai 
adat. Norvégiában is bizakodnak: azt közölték kedden, hogy nem rontott a 
járványügyi helyzeten a nyitás. 

 Dániában lassan egy hónapja, április 15-e óta járhatnak újra iskolába a 
gyerekek. Norvégiában pár nappal később, 20-ától fogadtak újra 
gyermekeket a bölcsődék és az óvodák, az iskolák pedig 27-től várták újra a 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/fast-in-first-out-denmark-leads-lockdown-exit-idUSKBN22U1TC
http://www.coronaprover.dk/
http://cphpost.dk/?p=114253
https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-government-to-open-german-border
https://www.thelocal.dk/20200515/pressure-grows-on-denmarks-government-to-open-german-border
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52649919/coronavirus-inside-a-reopened-primary-school-in-the-time-of-covid-19
https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-safely-gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf
https://www.thetimes.co.uk/article/denmark-shows-schools-can-reopen-safely-gavin-williamson-tells-unions-jxbxj65nf
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diákokat. Mindkét országban szigorú előírások betartásával működnek az 
oktatási intézmények, többek közt bevezették a gyakori kézmosást, sokat 
vannak a gyerekek a szabadban, illetve kis csoportokban foglalkoznak velük. 

 Annak ellenére, hogy a két ország szinte egyszerre kezdte el fokozatosan 
újranyitni az oktatási intézményeket, látszólag más eredményt sugall a 
járványügyi helyzetre való hatásról a statisztika. Míg Norvégiában lapos 
maradt a görbe, addig Dániában érezhetően megugrott a fertőzöttek száma. 
A nyitáskor még fej-fej felett volt az 5,8 millió lakosú Dánia és az 5,3 millió 
lakosú Norvégia, körülbelül 6500 fertőzöttet regisztráltak országonként. 

 
 

 https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-
megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem  

 A második vírushullám "nagyon valószínűtlen" Dániában - mondja a szakértő: 

Dániát "nagyon valószínűtlen", hogy egy második hullám a koronavíruson 

sújtja - mondta az ország fő járványügyi szakértője kedden, miután a 

kormány kidolgozta a fokozott vizsgálatok és a kapcsolatfelvételi rendszer 

terveit. 

 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-

virus-wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L  

2020.05.12.  Dánia és Norvégia már egy lépéssel a többiek előtt jár: Dánia és Norvégia az 
elsők között vezetett be a koronavírus-járvány alatt korlátozásokat március 
elején Európában, aztán az esetszámok stabilizálódása után az egyik 
elsőkként kezdtek bele az enyhítésekbe is. Miközben pedig az elmúlt 
hetekben már számos nyugat-európai országban szintén elkezdődtek az 
óvatos lazítások, a dánok és a norvégok szinte párhuzamosan, egy lépéssel 
előrébb már az enyhítés következő szakaszába értek, és részletes 
menetrendet mutattak be arról is, milyen ütemben próbálnának szinte 
mindent újranyitni. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis hogyan lehet 10 hónapos – 5 éves 
gyerekeket szociális távolságtartásra bírni. A bölcsődék és óvodák a következő 
intézkedéseket vezették be (a teljesség igénye nélkül): 

 A nagyobb intézmények dönthettek úgy, hogy rotációban fogadják a 
gyerekeket. 30 gyerek jön például hétfőn és kedd délelőtt, 30 kedd délután 
és szerdán, és így tovább. 

 A szülők nem léphetnek be az intézmények területére, a legtöbb esetben 
még az udvarra sem. A gyereket a kapuban egy erre kijelölt pedagógus veszi 
át. Minden család megkapta, hogy pontosan mikor kell leadnia és felvennie a 
gyereket, így kerülve el a zsúfoltságot a „gyerekcserénél”. 

 A gyerekek első dolga megérkezés után a kézmosás, és ezt naponta legalább 
óránként megismétlik. 

 Tilos otthonról játékot bevinni, viszont a gyerekek kizárólag a saját ivó 
kulacsukból isznak. 

 A külső és belső területeket jól elhatárolt kisebb részekre osztották. Egy-egy 

https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem
https://hu.euronews.com/2020/05/12/iskolanyitas-utan-daniaban-megugrott-a-fertozottek-szama-norvegiaban-nem
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-virus-wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/second-virus-wave-very-unlikely-in-denmark-says-expert-idUSKBN22O15L
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ilyen kis területi egységen 3 gyerek és egy felnőtt tartózkodhat. Ez a 3 
gyerekből és 1 felnőttből álló csapat minden nap ugyanaz, így minimalizálva 
az érintkezések számát. 

 A gyerekek lényegében egész nap kint vannak, akár esik, akár fúj (ez 
egyébként elég alap egy dán bölcsődében vagy óvodában, de most még 
kevesebb időt töltenek beltérben). Még az ebédjüket is kint kapják meg, csak 
aludni mennek be az épületbe (kivételek ez alól a legkisebb, járni nem tudó 
bölcsisek). 

 Az ágyneműket néhány intézményben naponta, de legalább heti kétszer 
hazaadják 60 fokos mosásra. 

 Ha a gyerek a betegség legkisebb jelét mutatja, otthon kell maradnia. 
A tervek szerint csak augusztus elején, a negyedik szakaszban nyithatnának ki 
például a night klubok, a diszkók, a konditermek, az uszodák és az egyetemek, 
valamint az addig még zárva tartó oktatási intézmények. A csütörtökön elfogadott 
menetrendben azonban azt is hangsúlyozzák a pártok, hogy legalább augusztus 31-
ig marad a tiltás az 500 fős vagy annál is nagyobb rendezvényekre. 
https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedors
zag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/  

2020.05.11.  Harmadik és negyedik szakasz: Megállapodás a dán társadalom újbóli 

megnyitási tervéről: A fizikai távolságról, a higiéniáról stb. szóló 

iránymutatások vonatkoznak minden olyan vállalkozásra, szervezetre stb., 

amelyek úgy döntenek, hogy újból megnyitnak. Az iránymutatások keretét az 

ágazati partnerségek készítik el az egészségügyi hatóságok iránymutatásai 

alapján. Az iránymutatások dinamikusak, és a helyzet alakulásával 

folyamatosan módosulnak. 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-

on-reopening-plan-for-the-danish-society  

 

2020.05.08.  Dánia június 8-tól tovább enyhíti a koronavírus korlátozásokat: A dán 
múzeumok, parkok és mozik június 8-tól újból nyitnak. Dánia az újbóli nyitási 
terv harmadik szakaszában a tíz személyes korlátozást növeli, így a 
nyilvánosan megengedett együtt tartózkodó személyek maximális létszáma 
30-50 fő. 
 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-
restrictions-further-from-june-8.html  
 

 Dánia, Norvégia enyhített a  koronavírus korlátozásokon, de a határaik 
továbbra is zárva vannak: Dánia és Norvégia kormánya egyaránt bejelentette 
a koronavírus-korlátozások feloldásának részletes ütemtervét. Mindkét 
skandináv nemzet arra törekszik, hogy a mindennapi élet többé-kevésbé 
normalizálódjon a következő négy hétben, bár a nagy nyilvános 
összejöveteleket továbbra is tiltják, és a nemzetközi turizmus továbbra sem 
lehetséges. 

https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedorszag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/
https://index.hu/kulfold/2020/05/11/koronavirus_jarvany_dania_norvegia_svedorszag_lazitas_korlatozasok_enyhites_menetrend_ujranyitas/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-on-reopening-plan-for-the-danish-society
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/latest-news-and-hotlines/agreement-on-reopening-plan-for-the-danish-society
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-restrictions-further-from-june-8.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/08/denmark-to-ease-coronavirus-restrictions-further-from-june-8.html
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https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-
coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557  
 

2020.05.07.  A dán bevásárlóközpontok, kávézók és éttermek jövő hétfőn nyílnak meg, és 
a nagyobb gyermekek visszatérnek az iskolába a dán koronavírus lezárásának 
második szakaszában, a közeljövőben megvitatandó kormányzati javaslat 
alapján. 

 "A kormány javasolja a teljes kiskereskedelmi ágazat újbóli megnyitását, 
beleértve a bevásárlóközpontokat, hogy az éttermek és kávézók újra 
megnyílhassanak, és hogy az idősebb diákok is visszatérhessenek a 
mindennapi életükhez" - mondta Mette Frederiksen miniszterelnök. A 
kormány az ellenzéki pártokkal tárgyal tervéről, amelyet május 10-ig 
közzétesz. 

 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-
coronavirus-denmark.html  
 

2020.05.06. Dánia költségvetése lehetővé teheti, hogy képes legyen több képzett munkaerőt 
behozni külföldről. 
A Szociálliberális (Radikale Venstre) part megköveteli a kormánytól, hogy vegye 
fontolóra a kérdést, és megemlítette azt a közelgő költségvetési javaslatában. 
A szociálliberálisok részt vettek a kormány által a múlt héten előterjesztett 
költségvetési javaslatról folytatott tárgyalásokon. 
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-
provide-for-more-skilled-foreign-workers  
A koronavírus-válság súlyosan sújtja Dánia költségvetését 2020-ban: Attól függően, 
hogy Dánia milyen gyorsan alkalmazkodik a jelenlegi válsághoz, 2021-ben várhatóan 
újabb, 43–86 milliárd koronás veszteséget szenved majd az ország. 
Nem elkerülhető, hogy 2020-as év jelentősen hanyatló év lesz, és az állami szektor 
nagy hiányt szenved - írta a pénzügyminisztérium. 
http://cphpost.dk/?p=113852  

2020.05.05. A dán külügyminisztérium új információs portált hozott létre, ahol a dán külföldi 
vállalkozások áttekintést kapnak a lehetséges segélyekről, amelyeket a COVID-19 
járvány idején kaphatnak - jelentette be a dán külügyminisztérium 
sajtóközleményében. A gazdasági kezdeményezés célja a világ polgárainak 
támogatása és az üzleti iparágak támogatása, csökkentve ezzel a vírust követő 
negatív következményeinek mértékét. A kezdeményezés célja elsősorban Dánia 
legfontosabb piacainak - Ázsiában, azaz Kínában - történő segítségnyújtása. 
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-
to-danish-businesses-in-china/  
 

2020.05.04 Csehország, Dánia: a lazítást nem követte a járvány fellobbanása: Csehországban és 
Dániában a járvány miatt elrendelt korlátozások részleges feloldása után nem 
kezdett hevesebben terjedni a koronavírus-fertőzés. Az Egészségügyi Világszervezet 
ugyanakkor körültekintő lépésekre szólította fel Németországot, ahol néhány 
szigorításon enyhítettek, több korlátozást azonban meghosszabbítottak. 

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/#3f6fe6884557
https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-coronavirus-denmark.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/05/06/world/europe/06reuters-health-coronavirus-denmark.html
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-provide-for-more-skilled-foreign-workers
https://www.thelocal.dk/20191007/danish-government-ally-wants-budget-to-provide-for-more-skilled-foreign-workers
http://cphpost.dk/?p=113852
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-to-danish-businesses-in-china/
https://scandasia.com/danish-foreign-ministry-establish-overview-for-covid-19-aid-to-danish-businesses-in-china/
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Európa 44 országából 21-ben enyhítettek a korlátozásokon, további 11-ben lazítást 
terveznek – idézi a Guardian Hans Kluget, a WHO európai igazgatóját. 
Dániában két hete nyíltak meg újra az óvodák és iskolák. Április 20. óta 
működhetnek a fodrászatok és a többi kisvállalkozás. 
Nincsenek arra utaló jelek, hogy a részleges lazítás után fokozottan kezdett volna 
terjedni a fertőzés” – mondta az Aarhusi Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó 
kutatója. „És annak sincs jele, hogy egy újabb járvány hulláma felé tartanánk. Az 
aggodalom alaptalan” – nyilatkozta Christian Wejse. 
Dániában egyébként korán megkezdték a járvány elleni védekezést is. 
https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-
jarvany-fellobbanasa  

2020.04.30  Dánia volt az első ország Európában, amely április 15-én újból megnyitotta 

iskoláit a legfiatalabb tanulók számára: jelenleg szabadtéri órákat szerveznek 

a dán diákok számára a COVID-19 közepette. A kötelező távolságtartás és a 

rendszeres kézmosás mellett az osztályokat a lehető legtöbbet szabadban 

kell tartani a vírus terjedésének korlátozása érdekében. 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-

students-covid-19-coronavirus-12689800  

2020.04.29  A dán termelés 10-20% -kal csökkent a leállás, a globális gazdasági visszaesés 
miatt: A dán termelés az összes iparágban 10% -kal 20% -kal csökkent a 
kormány i intézkedései és a koronavírus kitörése által okozott globális 
lelassulás miatt - mondta a pénzügyminisztérium kedden közzétett 
elemzésben. Összességében a rendelkezésre álló adatforrások azt mutatják, 
hogy a termelés 10 és 20% között esett vissza, ám az iparágak között jelentős 
eltérések mutatkoztak. 
 

 

 Az elemzés szerint, amelyet az előzetes munkanélküliségi adatok és a 
vállalatok fizetési kompenzáció iránti kérelmein alapultak, a szállodákat és az 
éttermeket az sújtotta leginkább. 

 
 

 Dánia lezárása a gazdasági termelés 16% -ába került: A dán 
pénzügyminisztérium által készített elemzés szerint a Dánia által a 
koronavírus terjedésének lelassítására hozott intézkedések hozzájárultak a 
gazdasági termelés 16% -os visszaeséséhez az elmúlt hetekben. 

 Az elemzés célja, hogy segítse a dán politikai pártokat a gazdaság újbóli 
megnyitás következő szakaszának tárgyalásaiban. A felmérés szerint az 
éttermek és bárok esetében van a korlátozásnak a legsúlyosabb hatása, 
amelyet a határellenőrzés és a bevásárlóközpontok bezárása követ. 

 
 https://www.thelocal.dk/20200428/asda  
 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-

https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-jarvany-fellobbanasa
https://hu.euronews.com/2020/05/03/csehorszag-dania-a-lazitast-nem-kovette-a-jarvany-fellobbanasa
https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-students-covid-19-coronavirus-12689800
https://www.channelnewsasia.com/news/world/open-air-classes-denmark-students-covid-19-coronavirus-12689800
https://www.thelocal.dk/20200428/asda
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
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production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-
idUKKCN22A2ES  
 
 

2020.04.28 A fertőzés kockázatának mérséklése érdekében a gyermekeket két méter távolságra 
ültetik egymástól. A szünet alatt csak kis csoportokban játszhatnak, és nem 
kerülhetnek kapcsolatba egymással; ölelés és birkózás nem megengedett. Egyes 
iskolákban óránként kezet kell mosniuk. A gyermekek több bejáraton keresztül 
lépnek be az iskolába. 
https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-
children-back-to-school-amid-covid-19/ 
 

2020.04.27 Több koronavírus-sátort húztak fel országszerte COVID-19 tesztelésére: A múlt 
héten a kormány öt nagy terepi sátrat állított fel mind az öt dán régióban annak 
érdekében, hogy növeljék az ország koronavírus-tesztelési képességét. Az 
Egészségügyi Minisztérium szerint a kormány arra törekszik, hogy tovább javítsa a 
tesztelést azáltal, hogy a jövő héten további 11 sátor felütésére kerül sor Dániában 
egy sikeres kísérleti időszakot követően. 
http://cphpost.dk/?p=113522  
 
Támogatások a COVID-19 fertőzés és a fertőzés klinikai súlyosságának 
előrejelzésére: A Dán Független Kutatási Alap támogatásával Jørgen Kjems 
professzor a DTU és a Rigshospitalet kutatóival együttműködésben kidolgoz egy 
módszert, amely a vírust a fertőzés nagyon korai szakaszában képes felismerni, és 
ezzel egyidejűleg előrejelzi a beteg klinikai tüneteinek súlyosságát. 
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-
of-covid-19-infection-and-clinical-severity/  

2020.04.24 Az UNHCR megköszönte Dániának a jelentős támogatást, amellyel a világ 

menekülteit megóvja a koronavírus veszélyétől: A dán hozzájárulás az UNHCR-hez 

pontosabban 650 millió DKK összegű támogatás, amely válasz az ENSZ szélesebb 

körű és humanitárius felhívására, amely a világ legsebezhetőbb embereit védi a 

vírus hatásaitól.  

https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-

to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html 

A dán kormány digitális megoldásokat indít a biztonságos és ellenőrzött újbóli 

megnyitási stratégia támogatására a COVID-19 után 

https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-

support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/  

2020.04.23  Dániában és Norvégiában a kisebbek már elmehettek iskolába, számukra 
véget ért a több hetes karantén. Csak az óvodák és az általános iskolák 
nyitottak ki, a középiskolákban és az egyetemeken folytatódik a távoktatás. 
Németországban már van olyan tartomány, ahol az érettségi előtt állókat 
behívták az iskolák. 

https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-denmark-economy/danish-production-down-10-20-due-to-lockdown-global-economic-slowdown-idUKKCN22A2ES
https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-children-back-to-school-amid-covid-19/
https://montrealgazette.com/news/local-news/how-other-countries-sent-their-children-back-to-school-amid-covid-19/
http://cphpost.dk/?p=113522
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-of-covid-19-infection-and-clinical-severity/
https://mbg.au.dk/en/news-and-events/news-item/artikel/fundings-for-prediction-of-covid-19-infection-and-clinical-severity/
https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html
https://www.unhcr.org/neu/36531-unhcr-thanks-denmark-for-substantial-support-to-help-protect-the-worlds-refugees-from-the-threat-of-coronavirus.html
https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/
https://thejournalofmhealth.com/danish-government-launches-digital-solutions-to-support-a-safe-and-controlled-covid-19-reopening-strategy/
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 Nem minden maradt a régiben: Azért, hogy minél kisebb legyen a fertőzés 
veszélye, a dán gyerekek 3-5 fős állandó csoportokban tanulnak, és idejük 
nagy részét a szabadban töltik. Ahol csak lehet, a kezük ügyében van a 
kézfertőtlenítő, hogy ne feledkezzenek meg róla. A személyes távolságtartás 
is nagyon fontos szabály, amit - ha eddig nem - itt biztosan nem fognak 
tanulni a gyerekek. 
 
 

 Legalább kétóránként muszáj mindenkinek kezet mosnia. És persze 
megtesznek mindent, hogy haladjanak a tananyaggal. 
 

 Dánia egyike azoknak a nyugat-európai országoknak, ahol már kitartóan 
csökken nemcsak az újonnan regisztrált fertőzöttek, hanem a kórházi 
kezelésre szorulók száma is: márciusban több mint 500 beteget ápoltak, de 
április közepén már csak alig háromszázat. 
 

 

 A múlt héten a dán parlament elfogadta a 650 millió DKK (Sh10 milliárd) DKK 
(globális Covid-19) sürgősségi támogatási csomagot, amelynek Sh513 
millióját Kenyának különítették el. 

 
https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-
more/1056-5531308-sxy88i/index.html  
 
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-
europaban  
 

2020.04.22  A dán IT-szolgáltató, a Netcompany kifejlesztette a dán egészségügyi 
hatóságok és a polgárok számára egyaránt olyan széles körű nemzeti 
sürgősségi alkalmazásokat, amelyek támogatják a koronavírus erőfeszítéseit, 
és két héten belül elérhetők lesznek az egész országban. 

 
 

1. COVIDmeter - a COVID-19 prevalenciájának nyomon követése: COVIDmeter 
információkat gyűjt a polgároktól a COVID-19-rel kapcsolatos betegség-
tünetekről. Az új digitális megoldást minden dán polgár használhatja. A 
rendszer a hatóságok COVID-19-ről szóló naprakész információival is 
tájékoztatja a felhasználókat. A felhasználókat arra ösztönzik, hogy hetente 
töltsék ki az egészségi állapotukra vonatkozó digitális kérdőívet, amely 
lehetővé teszi a hatóságok számára a járvány kialakulásának felmérését.  
 

2. Mobile Proximity App: A Bluetooth-kompatibilis mobil közelség-alkalmazás 
1-2 méteren belül felismeri azokat, akiknek szintén van az alkalmazásuk, és 
alapvető információkat biztosít mind a kormánynak, mind az 
állampolgároknak a kapcsolatfelvételi mintákról. 

https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-

https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-more/1056-5531308-sxy88i/index.html
https://www.nation.co.ke/news/Covid-19-Denmark-gives-Kenya-Sh513m-more/1056-5531308-sxy88i/index.html
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-europaban
https://hu.euronews.com/2020/04/23/jarvany-dania-lett-az-egyik-tesztorszag-europaban
https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-denmark-lift-its-covid-1/
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denmark-lift-its-covid-1/  

2020.04.21 Dánia a koronvírus tüneteivel küzdő személyek átfogó vizsgálatát kezdeményezte, a 
dán egészségügyi miniszter, Magnus Heunicke elmondta, hogy az átfogó tesztelés a 
leghatékonyabb módja annak, hogy megállítsák a fertőzés terjedését. 
Dániát egész Európa figyeli, mert a legelső országok között volt a korlátozások idején 

és most elsők közt enyhíti néhány korlátozását, mint például az óvodák és az 

általános iskola első öt osztályának újbóli megnyitása. 

https://www.ft.com/content/a31e3db9-9e85-4e30-9ce2-210f5ffc4d36  

Dánia továbbra is tiltja a nyilvános összejöveteleket legalább szeptember 1-ig - 

mondta a dán egészségügyi minisztérium kedden (április 21.) nyilatkozatában. A 

nyilatkozat ellentmond a korábbi médiajelentéseknek, amelyek szerint a kormány 

május 10-től engedélyezi a nagyobb nyilvános összejöveteleket.  

https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-

gatherings-will-not-exceed-500-12662038  

Az új adóintézkedéseket vezettek be Dániába a vállalati likviditás növelése céljából: 

A dán parlament és a kormány megállapodtak új intézkedésekről, amelyek célja a 

vállalatok fokozott likviditása a koronavírus (COVID-19) pandémiára reagálva. 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-

measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html  

2020.04.20  Dánia és Lengyelország megtagadja az offshore adóparadicsomokban 
regisztrált társaságok kedvezményes adócsomagban való részesítését: A világ 
minden táján a kormányok hatalmas ösztönzőcsomagokkal igyekeznek 
megmentni gazdaságukat a koronavírus-válság közepette. 
 

 Dánia és Lengyelország elsőként kizárják azokat a cégeket, amelyek 
beépülnek a híres adóparadicsomokba, vagyis elkerülhetik a belföldi üzleti 
adókat. 
 
 

 "Az adóparadicsomokon alapuló, az EU iránymutatásai alapján működő 
vállalatok nem részesülhetnek kompenzációban" - mondta a dán 
pénzügyminisztérium szombati nyilatkozatában. 
 

 Azok a vállalatok, amelyek az adószámlák csökkentésével el akarják kerülni a 
szélesebb társadalom felé fennálló kötelezettségeiket, nem számíthatnak 
arra, hogy megmeneküljenek, ha a dolgok rosszul alakulnak ki" - mondta 
Robert Palmer, az Egyesült Királyság adóügyi igazságügyi igazgatója. 
 
 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-

https://www.med-technews.com/news/how-two-digital-solutions-will-help-denmark-lift-its-covid-1/
https://www.ft.com/content/a31e3db9-9e85-4e30-9ce2-210f5ffc4d36
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-gatherings-will-not-exceed-500-12662038
https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-denmark-says-public-gatherings-will-not-exceed-500-12662038
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/tnf-denmark-new-tax-measures-aim-to-increase-corporate-liquidity-covid-19.html
https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-denmark-poland-bailout-2020-4
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denmark-poland-bailout-2020-4  

2020.04.17  Dánia a jövő héten további vállalkozásokat fog nyitni - jelentették be a 
tisztviselők pénteken.A fő politikai pártok közötti késő esti tárgyalásokat 
követően a kormány bejelentette, hogy meghosszabbítja az ország 
normalitásának visszatérésének első szakaszát. 
 

 A fodrászok és a tetováló szalonok hétfőtől kezdik meg aktivitásukat, és az 
autósiskolák ismét megkezdik az órákat. 
 
 

 A dán bíróságok több ügyet is elkezdenek majd tárgyalni, miután csak a 
kritikus ügyekkel foglalkoztak. 
 

 Az Egészségügyi Világszervezet európai hivatala sürgette az országokat, 
hogy a korlátozások megkönnyítése elõtt gyõzõdjenek meg arról, hogy 
elegendõ biztosíték létezik-e. 
 
 

 Ha az országok nem tudtak bizonyos kritériumokat biztosítani, a WHO 
európai regionális igazgatója, Hans Kluge sürgette őket, hogy gondolják újra. 
 

 Ugyanakkor az összes Dán határ zárva van, csak a dán állampolgárok, árukat 
szállító teherautók vagy külföldiek számára, akik dolgoznak Dániában.  
 
 

 Néhány egyéb adminisztratív szabályt is lazítanak a járművezetők napi 
munkájával kapcsolatban, mivel manapság lehetetlen megújítani bizonyos 
engedélyeket stb.  
 

 A teherautók és a sofőrök napi munkájukat folytatják, bár nehézségekbe 
ütköznek az egészségügyi létesítményekhez való szállítás során. A dán 
határok lezárása legalább május 10-ig tart. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52322249  
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-
coronavirus-restrictions-.html  

2020.04.16  Szerdán Dánia mentesíti legfiatalabb állampolgárait egy hónapos 
elszigetelődés alól egy olyan lépés során, amely már jelentős vitákat váltott 
ki. 

 

 A kisgyermekek visszatérnek a napköziotthonokba, az óvodák nyitják meg 
kapuikat, és az általános iskolák folytatják a tanórákat 13 éves kor alatti 
gyermekek számára. A kormány szerint ezzel a lépéssel a dán korlátozások 
megtérülnek, lehetővé teszik a szülőknek, hogy a munkájukra 
összpontosítsanak, így a gazdaság fellendül. De ez a döntés sok kritikát 
vonzott. 

 

 A szülők azt mondják, hogy túl sok az ismeretlen a COVID-19-el kapcsolatban, 

https://www.businessinsider.com/coronavirus-companies-tax-havens-banned-denmark-poland-bailout-2020-4
https://www.bbc.com/news/world-europe-52322249
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-coronavirus-restrictions-.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/17/denmark-further-eases-coronavirus-restrictions-.html
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hogy nem biztonságos a gyermekeiket a fertőzés veszélyének kitenni. Sok 
szülő azzal fenyegetett, hogy boikotálja a kormány tervét. 
 
 

 A vállalkozások üdvözölték Frederiksen megközelítését. Lars Sandahl 
Sorensen, a Dán Ipari Konföderáció igazgatója a miniszterelnök keddi 
bejelentését "jó hírnek nevezte a nehéz helyzetben". Ugyanakkor az 
országok közötti különféle modellek megmutatják, mennyire kevés 
egyetértés van a jelenlegi válság kezelésében.  

 

 Dánia, más országokhoz hasonlóan, mérlegeli az egészségügyi kockázatokat 
az elhúzódó leállás katasztrofális gazdasági kárával szemben. Frederiksen 
kormányának becslései szerint a lassú normál visszatérés a GDP 6% -át 
csökkentené, megkétszerezve a gazdaság gyors újbóli megnyitásakor 
tapasztalt visszaesést. 
 
 
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-
boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-
630ce11ddcaf.html  

2020.04.15  Dánia kormánya azt tervezi, hogy a vártnál gyorsabban nyitja meg újra a 
társadalmi életet, mivel a koronavírussal kapcsolatos kórházi esetek száma 
továbbra is csökken - mondta Mette Frederiksen miniszterelnök kedden. 
 

 Dánia szerdán újból megnyitja a napközbeni óvodaközpontokat és iskolákat 
az első és ötödik osztályos gyermekek számára. 
 
 

 De a kormány némi kritikával szembesült számos kisvállalkozás, például 
éttermek, kávézók és fodrászatok bezárása miatt. A dán kormány feladata 
nem az, hogy bizonyos csoportok érdekeit vigyázzák, hanem egy olyan 
kiegyensúlyozott megoldást találjanak, amely jó mind az egészség 
szempontjából, mind pedig a munkahelyek szempontjából jelentősen jobb 
feltételeket biztosít. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-
proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223  
 

2020.04.14  A gyermekek, akik koronavírus-szerű tünetekkel beteggel élnek, nem 

járhatnak óvodába vagy iskolába - jelentette be Dánia egészségügyi 

minisztere, válaszul az ország iskoláinak újbóli megnyitása körüli széles körű 

aggodalomra.  

 Magnus Heunicke egy vasárnap elküldött sajtóközleményben jelentette be 

az új politikát, miután széles körben kritizálták a Dán Egészségügyi Hatóság 

(Sundhetsstyrelsen) útmutatásait, miszerint a beteg rokonok otthon tartása 

nem akadályozhatja meg a gyermekeket, hogy visszatérjenek az iskola újbóli 

https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.postguam.com/the_globe/world/danish-parents-threaten-to-boycott-plan-to-ease-lockdown/article_99cdbdb8-7ed0-11ea-a4a0-630ce11ddcaf.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-proposes-faster-easing-of-lockdown-as-coronavirus-cases-fall-pm-idUSKCN21W223
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megnyitása után.  

 A helyi önkormányzatok nemzeti szövetsége (Kommunernes Landsforening, 

KL) szerint Dánia önkormányzatainak körülbelül fele áll készen az iskolák és a 

napközi intézmények újbóli megnyitására. 

https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-

staggered-and-restricted-reopening  

https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySC

P-qw2CJA/edit  

2020.04.09  Az áruk exportja, importja és tranzitja továbbra is zajlik. A Vámügynökség 
továbbra is jelen van a határokon, ahol vámkezelést és vámellenőrzést 
végez.  

 A vámkezelő irodák továbbra is nyitva vannak, de egyesek a kompútvonalak 
változása és a kevesebb utasforgalom miatt változtatták nyitvatartási 
idejüket. 

http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en  

2020.04.07 BELSŐ INTÉZKEDÉSEK: 2020. április 15-től: 
 
- Újra megnyitják az óvodákat, az általános iskolákat és az 5. osztályt. 
- A 6–10. Osztályos diákok május 10-ig otthon maradnak. Az iskola utáni tanulási 
központok ugyanazon a napon zárva vannak. 
- A 9. osztályos diákok már nem tesznek záróvizsgaot. Az elmúlt év végső átlagát a 
következő periódusban kell figyelembe venni. 
- Az egyetemi vizsgákra készülő hallgatók is elkezdik az idei vizsgákat. 
A magánszektor munkáltatói és alkalmazottai visszatérhetnek a munkába április 14-
től, ha bizonyítják, hogy képesek betartani az egészségügyi hatóságok által kiadott 
egészségügyi szabályokat. 
A következő korlátozó intézkedések sorozatát május 10-ig meghosszabbították: 
- Határellenőrzés és utazási szabályok. 
- Több mint 10 személlyel folytatott nyilvános ülések tilalma. 
- Ahol lehetséges, a köztisztviselők otthoni szakmai tevékenysége. 
- Bevásárlóközpontok bezárása, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. 
- Éttermek, bárok, klubok, kávézók, edzőtermek, masszázsszalonok, tetováló 
szalonok, fodrászatok bezárása. 
- Fogorvosi rendelők bezárása, kivéve a vészhelyzeteket. 
- Templomok bezárása. 
A fesztiválok és koncertek augusztus végéig nem engedélyezettek. 
 
https://www.mae.ro/node/51908  

2020.04.06 4369 fertőzött, 179 halott, 1327 – gyógyult 
 

 Az április 13-ig érvényes intézkedések szerint tilos a 10 főnél nagyobb 

https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-staggered-and-restricted-reopening
https://www.thelocal.dk/20200413/schools-and-day-care-centres-gear-up-for-staggered-and-restricted-reopening
https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySCP-qw2CJA/edit
https://docs.google.com/document/d/1m3VDsxLDbnU8bhIP7V6ekz32PZEGaKb1ySCP-qw2CJA/edit
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_denmark_en.pdf?la=en
https://www.mae.ro/node/51908
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csoportokban történő találkozók, mind nyilvános, mind 
magánhelyiségekben. A szabálysértésért 200 euró / fő pénzbírságot 
alkalmaznak. 

 

 Az összes bevásárlóközpont és áruház április 13-ig zárva van, a 
gyógyszertárak és az élelmiszerboltok kivételével, amelyeknek azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy fertőtlenítő berendezéssel rendelkezzenek az 
ügyfelek számára és jelölve legyenek a távolság megtartása között. 

 

 Az összes étterem, bár, klub, kávézó, tornaterem, masszázs szalon, tetováló 
szalon, fodrász és fodrászat április 13-ig zárva tart. A házhozszállítási 
éttermek tevékenysége nem korlátozott. 

 
    A tömegközlekedési szolgáltatások továbbra is működőképesek. 
    Az állam jogosult: 

 a polgárokat karanténba vagy elszigeteltségbe vonni; 

 megtiltani a családtagok kórházakba és ápolási otthonokba történő 
látogatását;  

 korlátozni a tömegközlekedéshez való hozzáférést;  

 tiltani számos nyilvános rendezvényt;  

 ésszerűsítreni a gyógyszertárakban rendelkezésre álló alapvető 
gyógyszereket;  

 elrendelni az ételek racionalizálását a készletek gyors és indokolatlan 
kimerülésének megakadályozása érdekében;  

 kisajátítani a magántulajdont 
 

 Az intézkedéseket 2021. március 1-jéig kell alkalmazni, a szakaszos értékelést pedig 
novemberben végzik. 
https://www.mae.ro/node/51908  
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-
domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5 
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-
airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31 
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-
megjelent-a-koronavirus.html 
 
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-
aprilis-kozepe/ 
 
Április 6-án Mette Frederiksen miniszterelnök bejelentette Dánia újbóli 
megnyitásának "első szakaszát": bejelentette, hogy április 15-én újból megnyitják az 
óvodákat, és a 0–5 osztályokat, emellett a 10. évfolyam utolsó évének záróvizsgait 
visszavonták. Az éttermeket, kávézókat és fodrászokat május 10-ig zárva kell tartani, 
a nagyobb összejövetelek szervezése szeptemberig tilos. 

2020.03.30 Több mint 2500 fertőzöttet és 77 halálesetet. Hírügynökségek szerint a fertőzések 
valós száma jóval magasabb lehet. A dán miniszterelnök kijelentette, hogy az új 
típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) szembeni intézkedések hatásosnak bizonyultak. 

https://www.mae.ro/node/51908
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-implemented-march-18-update-5
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/
https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/
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A kormányfő szerint úgy tűnik, hogy a fertőzés lassabban terjed Dániában, mint 
amitől eleinte tartottak. 

2020.03.24 Átutazhatnak Dánia területén:  

 légi összeköttetésben lévő utasok, akik érvényes jegyet mutathatnak be a 
következő rendeltetési helyre Dánián kívül; 

 azok az utasok, akik bemutatják a koppenhágai repülőtéren lévő parkolóval 
kapcsolatos dokumentumokat, és szükségesek ahhoz, hogy Dánián (pl. 
Svédország) kívül utazzanak; 

 Dánián keresztül utazó emberek, akik bizonyítani tudják, hogy a következő 
rendeltetési hely a dán területen kívül található (nem vonatkozik nagyobb 
csoportokra / minibuszokra, buszokra vagy tömegközlekedésre); 

 (Bármilyen nemzetiségű) sofőr, aki árut hoz Dániába vagy bizonyos 
árukategóriákat vesz. 

A dán hadsereg feladata a határ őrzése, és eseti alapon értékeli a Dániába való 
belépés jogos és legitim célját. A dán hatóságok figyelmeztetnek, hogy a várakozási 
idő minden határon nagyon hosszú. 
Az árut szállító személyek tranzitja (még akkor is, ha a tehergépjárművezetők 
külföldi állampolgárok) megengedett. 
Dániából árukat szállító személyek (pl. Élő állatok vágóhidakra) belépése 
engedélyezett. 

2020.03.21 Dánia világszerte önkénteseket mozgosít a határokon kívül ragadt dán lakosok 
segítésére 

2020.03.19 A COVID-19 dániai fejleményei okán 2020. március 14-én 12 órakor Dánia lezárta 
határait. A határzár előreláthatólag április 13-ig marad érvényben. 
Dánia területére a belépés az alábbi rendkívüli esetekben lehetséges továbbra is:  
1) Dán állampolgárok számára, akik érvényes dán útiokmánnyal rendelkeznek. 
2) Dániában élő EU-s állampolgárok számára, akik érvényes útiokmánnyal és dán 
társadalombiztosítási kártyával (Sundhedskort) rendelkeznek.  
3) Harmadik országbeli állampolgárok, akik érvényes útiokmánnyal és dán 
tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.  
4) Azon külföldi állampolgárok számára, akiknek beutazási célja az alábbi esetek 
legalább egyikével megegyezik: 
a. Kritikus vagy végső stádiumban lévő beteg családtag látogatása;  
b. Temetésen való részvétel 
c. Bírósági meghallgatásra való beidézés; 
d. Látogatási jog gyakorlása kiskorú esetén;  
e. Kiskorú törvényes képviselőjéként eljárók számára; 
f. Azok számára, akik folyamatban lévő egészségügyi kezelés alatt állnak; 
g. Dán munkaviszonnyal rendelkezők számára; 
h. Átszálló utasok számára, akik érvényes, Dánián kívüli végső úti célra szóló jeggyel 
rendelkeznek;  
i. Azon utasok számára, akik érvényes dokumentációval rendelkeznek arra 
vonatkozóan, hogy személyautójuk a koppenhágai repülőtér parkolójában van és 
nélkülözhetetlen, Dánián kívüli tovább utazásukhoz.  
Minden esetben megfelelő, érvényes dokumentummal / okmánnyal szükséges 
igazolni. 
Dánia engedélyezi azon EU/EGT állampolgárok számára a tranzitot, akiknek 
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hazajutás céljából a szigetországon keresztül kell átutazniuk! 
Repülőjáratok ritkított számban, de továbbra is közlekednek.  
Dániában a koronavírussal fertőzött betegek száma fokozatosan emelkedik, ezért a 
kormány a rendkívüli állapotra tekintettel, fokozatosan vezet be korlátozó 
intézkedéseket. 

2020.03.18 Újabb belföldi korlátozások bevezetése 
Legfeljebb 10 főben korlátozzák a szabad- és beltéri, hivatalos- és 
magánrendezvényeket, eseményeket, gyülekezéseket.  
⦁ A lakosságot arra kérik, - amennyire lehet, - maradjanak otthon. A bevásárlásokat 
igyekezzenek online intézni.  
⦁ A kórházak, egészségügyi központok, szakrendelők kizárólag a sürgős eseteket 
láthatják el.  
⦁ Kulturális központoknak (színházaknak, moziknak, művelődési központoknak), 
vendéglátóipari egységeknek (éttermeknek, kávézóknak, sörözőknek) 
szórakozóhelyeknek, szépségszalonoknak (fodrászatok, kozmetikák, 
masszázsszalonok), edzőtermeknek fel kell függeszteni működésüket két hétre. Az 
éttermek számára ugyanakkor engedélyezik az „elvitel”-re történő árusítást. 
⦁ Az óvodák, általános- és középiskolák, valamint az egyetemek két hétig zárva 
tartanak. 

 A Dán Külügyminisztérium a korábban érvényben lévő piros és narancssárga 
kategorizálását az egyes országoknak 2020. április 13-ig felfüggesztik, ezért a 
külföldről Dániába visszatérőknek (akár piros, akár narancssárga térségből), 
erősen javallott a 14 napos otthonmaradás.  

 2020. március 16-án Feröer, 2020. március 19-án pedig Grönland is lezárta 
határait. Belépés kizárólag dán állampolgároknak lehetséges. 

2020.03.14 Márc. 14 - Dánia lezárta határait. Bezáratta a többi között az éttermeket, a 
kávézókat és a szabadidőközpontokat. Megtiltotta, hogy tíznél többen 
gyülekezzenek a köztereken. 
 

2020.03.12 Bezárják az iskolákat. 
A tömegközlekési eszközköket csak azok használhatják, akik van ülőhelye, de így is 
csak korlátozott számban. 

2020.03.10 Felfüggesztik az olaszországi járatokat is 
 

2020.02.26 Dánia bejelentette, hogy ott is megjelent az első új koronavírusos eset, egy férfiről 
van szó, aki a közelmúltban Észak-Olaszországból tért vissza 
 

2020.01.30 A Scandinavian Airlines (SAS) felfüggeszti a kínai járatait 
 

 

Források:  

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/324561/denmark-additional-domestic-restrictions-
implemented-march-18-update-5 
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https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309941/denmark-scandinavian-airlines-sas-suspends-all-
flights-to-china-due-to-novel-coronavirus-january-31 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200227-daniaban-es-esztorszagban-is-megjelent-a-koronavirus.html 

https://24.hu/kulfold/2020/03/30/koronavirus-dania-megszorito-intezkedesek-aprilis-kozepe/ 
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