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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 

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

- Görögországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://www.mae.ro/romanian-missions#816  

o Telefon: +30 2310 340088 

- 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- Görögország 

Dátum JELENTÉS 

2020.09.11-
28 

Nagyon megütötte Görögországot a koronavírus-válság: A görög statisztikai hivatal, 
az Elstat honlapjára csütörtökön felkerült adatok szerint a hazai össztermék 14 
százalékkal csökken a június végével záródott negyedévben az első negyedévhez 
képest. Éves bázison a csökkenés még nagyobb, 15,2 százalék volt. A második 
negyedévben - negyedéves szinten - a lakossági fogyasztás 11,3 százalékkal, a 
tőkeberuházás 4,5 százalékkal, a termékek és szolgáltatások exportja 32,1 
százalékkal, az import pedig 16,7 százalékkal esett. A görög gazdaság már az első 
negyedévben is recesszióban volt, amikor a GDP 0,7 százalékkal csökkent a tavalyi 
utolsó negyedévvel szemben, amikor szintén 0,7 százalékos visszaesést jegyeztek 
fel. 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200903/nagyon-megutotte-gorogorszagot-a-
koronavirus-valsag-447202  

Megközelíti a 31 és fél milliót a koronavírus fertőzöttek száma a világban: 
Görögországban rekordszámú koronavírusos esetet jegyeztek egy nap alatt, 453 új 
fertőzöttet. A legtöbb betegnek, 184 személynek a Leszbosz szigeten levő migráns 
táborban lett pozitív a tesztje, 174-en athéniak vagy a város környékéről valók. A 
járvány kezdete óta az országban 344-en hunytak el a koronavírus szövődményeinek 
következtében. A magas számok miatt szigorítottak a megelőző intézkedéseken. 

https://pannonrtv.com/rovatok/vilag/megkozeliti-31-es-fel-milliot-koronavirus-
fertozottek-szama-vilagban  

Lassan készítik fel a görög lakosságot egy újabb, és szigorúbb zárlatra, ha a főváros 
körzetében eddig bevezetett intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, és 
továbbra is emelkedni fognak a COVID-19 esetek. „Egy lépés választ el minket a 
zárlattól” – mondta Nikosz Szipiszasz, a fertőző betegségek szakértője. A szakember 
szerint a helyi lezárások tekinthetők a legerősebb fegyvernek, amivel a koronavírus-
fertőzések számát kordában lehet tartani. Görögország 346 új COVID-19 esetet 
regisztrált a legutóbbi 24 órás időszakban, ami újabb csúcsnak bizonyult. A görög 
miniszerelnök még augusztusban – az idegenforgalmi szezon újraindítását követően 
– azt közölte, teljes, országos zárlat nem opció, és ezt azóta sem írták felül az 
események. Ugyanakkor a lokális korlátozások azóta is szép számmal fordultak elő, 
jobbára a szigeteken. 

https://szabadmagyarszo.com/2020/09/24/athen-egy-lepessel-a-zarlat-elott/  

 

2020.09.10 Leégett a menekülttábor Leszboszon, több mint 12 ezren maradtak fedél nélkül: 
Több kisebb tűz gyulladt ki szerdára virradóra a Leszbosz szigetén található Moria 
menekülttáborban Görögországban. Mire a hatóságok mindenkit evakuálták, a 
tábor szinte teljesen leégett. Halottakról és sérültekről nincsenek információk. A  
körülmények miatt amúgy is feszült hangulatot súlyosbította a koronavírus 
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megjelenése. Több rendbontás is történt miután az egész tábort karantén alá 
helyezték. 

https://kepek.444.hu/2020/09/09/leegett-a-menekulttabor-leszboszon-tobb-mint-
12-ezren-maradtak-fedel-nelkul  

Távoztak a menekültek a görög határról: egy hónapon át vártak a görög határon, 
hogy Európába mehessenek. A határon várakozó menekültek többsége úgy 
gondolta: a koronavírus-járvány miatt nem helyes a sátrakban várakozni. 

https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag/2020/03/27/tavoztak-a-menekultek-a-
gorog-hatarrol-1386148 

Segítséget küld a görögországi menekülteknek az unió a tűzvész után: Segítséget 
ajánlott fel az Európai Unió Görögországnak a Moria menekülttáborban kiütött tűz 
után. Az Európai Bizottság négyszáz kísérő nélküli gyermek elhelyezését 
finanszírozza. Civil szervezetek szerint a tűz intő jel arra, hogy az unió mostani 
menekültpolitikája embertelen. Több ezren hagyták a Moria menekülttábort, 
miután tűz ütött ki a túlzsúfolt létesítményben. Szakértők szerint várható volt a 
katasztrófa a Leszbosz szigetén lévő táborban. 

https://hu.euronews.com/2020/09/09/segitseget-kuld-a-gorogorszagi-
menekulteknek-az-unio-a-tuzvesz-utan  

2020.08.19-
09.07. 

Nagyon megütötte Görögországot a koronavírus-válság: Rekordmértékben esett a 
görög gazdaság teljesítménye a második negyedévben az első negyedévvel 
összevetve. A görög statisztikai hivatal, az Elstat honlapjára csütörtökön felkerült 
adatok szerint a hazai össztermék 14 százalékkal csökken a június végével záródott 
negyedévben az első negyedévhez képest. Éves bázison a csökkenés még nagyobb, 
15,2 százalék volt. A második negyedévben - negyedéves szinten - a lakossági 
fogyasztás 11,3 százalékkal, a tőkeberuházás 4,5 százalékkal, a termékek és 
szolgáltatások exportja 32,1 százalékkal, az import pedig 16,7 százalékkal esett. A 
görög gazdaság már az első negyedévben is recesszióban volt, amikor a GDP 0,7 
százalékkal csökkent a tavalyi utolsó negyedévvel szemben, amikor szintén 0,7 
százalékos visszaesést jegyeztek fel. Nem a görög GDP-csökkenés volt a legnagyobb 
az euróövezetben a második negyedévben, a spanyol gazdaság ennél is 
jelentősebben, 18,5 százalékkal zsugorodott negyedéves összevetésben a 
koronavírus-járvány hatásra. Az euróövezet GDP-je - nem végleges adatok szerint - 
12,1 százalékkal csökkent az idei első negyedévhez képest. 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20200903/nagyon-megutotte-gorogorszagot-a-
koronavirus-valsag-447202  

Görögországban egy héttel elhalasztották az iskolakezdést: Görögországban egy 
héttel, szeptember 7-ről 14-re halasztották az iskolakezdést. Níki Keraméosz görög 
oktatási és vallásügyi miniszter keddi indoklása szerint így akarják csökkenteni a 
nyaralásból nemrég hazaérkezők általi koronavírus-fertőzés esélyét. 
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https://ma7.sk/nagyvilag/gorogorszagban-egy-hettel-elhalasztottak-az-
iskolakezdest  

Megvan az első koronavírusos eset a nagy menekülttáborban: Ennyi időnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy regisztrálják az első koronavírus esetet a nagy 
menekülttáborban Görögországban. Szeptember másodikán, szerdán jelentették be, 
hogy regisztrálták az első koronavírusos esetet a nagy menekülttáborban, ahol 
ezelőtt nem volt erre példa. A helyszín a görögországi Moria, ami jelenleg a 
legnagyobb menekülttábornak ad otthont Lesbos szigetén, közel 13 ezer 
menedékkérővel. A helyzetet bizonytalanítja, hogy ez a több mint 12 700 ember egy 
olyan helyen él, aminek a névleges kapacitása kevesebb, mint 2800. A CNA 
beszámolója szerint egy minisztériumi forrás az AFP kérdésére elmondta, hogy a 
pozitív tesztet produkált személy egy 40 éves szomáliai férfi. 

https://liner.hu/megvan-az-elso-koronavirusos-eset-a-nagy-menekulttaborban/  

2020.08.19 Távozt ak a menekültek a görög határról: Távoztak a térségből a menekültek, akik 
egy hónapon át vártak a görög határon, hogy Európába mehessenek. A határon 
várakozó menekültek többsége úgy gondolta: a koronavírus-járvány miatt nem 
helyes a sátrakban várakozni. Egy csoport menekült arról a reményről is lemondott, 
hogy Görögország megnyitja a határokat, és távozni akartak a területről. bA 
menekültek a Bevándorlási Hivatal tisztviselőjével tudatták távozási szándékukat. A 
térségben lévő menekülteket az edirnei kormányzóság koordinációjával 
autóbuszokkal szállították a vendégházakba, ahol a koronavírus-járvány miatt 
karanténban lesznek. 

https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag/2020/03/27/tavoztak-a-menekultek-a-
gorog-hatarrol-1386148  

2020.08.17-
18 

Görögország azt reméli, hogy decemberig meg lesznek az oltásanyagok: A görög 
egészségügyi miniszter kedden elmondta, hogy az EU és a gyógyszeripar közötti 
megállapodás eredményeként decemberben megkapja az első tétel COVID-19 
oltást. "Ha minden jól megy, Görögország megkapja a tervezett részesedést hét 
szállításban [...] Decemberben 700 000 dózissal kezdjük" - mondta Vassilis Kikilias 
egészségügyi minister. A szállítás decembertől júniusig tart, tette hozzá. 

https://www.euronews.com/2020/08/18/coronavirus-latest-greece-hopes-to-have-
vaccine-by-december  

Kötelező éjféli záróra a görögországi Mikonoszon a koronavírus miatt: A görög 
szigeten, Mikonoszon bevezetett éjféli zárórát hétfőtől kiterjesztik Athénban és 
Görögország más területein is. A bároknak, éttermeknek és kávézóknak éjfél és 
reggel 7 óra között zárva kell tartaniuk. A közkedvelt görög szigeten a 
vendéglátóhelyek éjféli bezárását azért rendelték el, hogy ezzel is akadályozzák a 
koronavírus terjedését az új korlátozások részeként. 

https://hu.euronews.com/2020/08/16/kotelezo-ejfeli-zarora-a-gorogorszagi-
mikonoszon-a-koronavirus-miatt  

2020.08.06- Görögországban új rekordot ért el a koronavírus fertőzés: A hatóságok 36 eset 
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14 megerősítése után bezárják az ápolási otthont: Görögország szerdán 262 új 
koronavírus-esetről számolt be - ez a járvány kezdete óta a legmagasabb egynapos 
adat - jelentette az ország egészségügyi hatósága. Az új fertőzések közül 22-et a 
repülőtereken fedeztek fel és más belépési pontokon - mondta a Nemzeti 
Közegészségügyi Szervezet (EODY). Thesszaloniki ápolási otthonát hét napos zárolás 
alá helyezték, miután 36 esetet jelentettek a létesítményből. A vírus forrása egy 
alkalmazott volt, aki Halkidiki üdülővárosában fertőződött meg - mondta Sotiris 
Tsiodras, az ország koronavírus-munkacsoportjának vezetője. 

https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-records-new-high-in-coronavirus-
cases/1939889# 

A koronavírus okozta zavaros bürokrácia miatt több tucat nyaralót eltiltott az 
utasszállító az Egyesült Királyságból Görögországba. Júliusban a görög kormány 
bejelentette, hogy minden utasnak 48 órával az indulás előtt be kell nyújtania egy 
személyes helymeghatározó űrlapot, amely tartalmazza utazási és elérhetőségi 
adataikat. Ezután e-mailben kapnak egy QR-kódot, amelyet le kell tölteni és be kell 
mutatni a bejelentkezéskor. 

https://www.theguardian.com/money/2020/aug/13/uk-passengers-barred-from-
flights-to-greece-over-confusing-covid-forms  

A Görög Polgári Repülési Hatóság szerdán kiadott egy új légiközlekedési irányelvet 
(NOTAM), amely kiterjesztette az utazási tilalmat és korlátozásokat számos európai 
és balkáni országra. A NOTAM célja, hogy megvédje a görög utasokat és lakosokat az 
új koronavírusos esetek számának növekedésétől. 

https://greekcitytimes.com/2020/08/13/greece-extends-travel-bans-and-
restrictions-for-some-countries/  

Görögország megköveteli a negatív koronavírus-tesztet a belépéskor Svédországból, 
Spanyolországból és Belgiumból: A szigorúbb ellenőrzések a Covid-19-fertőzés 
utóbbi időben tapasztaltak után a kormány szerint a követelmény augusztus 17-én 
lép hatályba. A megkövetelt teszt nem lehet régebbi, mint 72 óra a belépés előtt. 

https://www.ekathimerini.com/255707/article/ekathimerini/news/greece-to-
require-negative-coronavirus-test-for-entry-from-sweden-spain-belgium  

Görögország a második Covid-19 hullámhoz ért, most a fertőzés a fiatalabb 
generációt érinti inkább: A görög tudósok figyelmeztették a hatóságokat, hogy az 
ország most a koronavírus világjárvány második hulláma előtt áll, mivel az esetek 
augusztusban növekedtek, különösen a fiatalabb generáció körében. Szerdán 262 új 
fertőzést fedeztek fel az országban, ami új rekordszintű esetet jelent. Az országban 
diagnosztizált esetek száma összesen, beleértve azokat is, akik a vírusból felépültek, 
6 177, ezek 54,8% -a férfi. 

https://greece.greekreporter.com/2020/08/13/greece-braces-for-second-covid-19-
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wave-as-infection-spreads-to-younger-generation/  

2020.08.05.  Görögországban is szigorítanak a maszkviselési szabályokon: kötelező lesz 
szájmaszkot viselni minden beltéri nyilvános helyen, miután a mediterrán 
országban újra megugrott a koronavírusos esetek száma. A szigorítást a 
polgári védelemért felelős miniszter-helyettes jelentette be pénteken. 
Aznap 78 új Covid-19-megbetegedést regisztráltak. A száj és az orr 
eltakarása a kültéren is kötelező lesz ott, ahol nem lehet ügyelni a 
megfelelő távolságtartásra - mondta a miniszter-helyettes. 
Görögországban eddig a tömegközlekedési eszközökön volt csak kötelező a 
szájmaszk, ezt terjesztették ki tíz napja az élelmiszerüzletekre is. Az 
országban augusztus közepéig meghosszabbították a látogatási tilalmat az 
idősotthonokban és a kórházakban. Az esküvőket, temetéseket és 
keresztelőket legfeljebb száz ember részvételével tarthatják meg. 
Augusztus végéig betiltották a fesztiválokat és koncerteket. 

https://index.hu/kulfold/2020/07/31/gorogorszagban_is_szigoritanak_a_ma
szkviselesi_szabalyokon/  

 Görögországban április vége óta nem volt ilyen sok új fertőzött: Az athéni 
hatóságok legújabb beszámolója 121 új esetről szól, ami április vége óta a 
legmagasabb adat. Összesítve 4855 ember kapta el a betegséget a járvány 
februári megjelenése óta. A halálos áldozatok száma 209. A kormány fő 
tudományos tanácsadója, Szotirisz Ciodrasz professzor kedden 
figyelmeztetett, hogy a fegyelmezetlen viselkedés miatt a helyzet gyorsan 
kicsúszhat az ellenőrzés alól. 
https://24.hu/kulfold/2020/08/04/gorogorszag-koronavirus-uj-fertozottek/  

2020.07.30-
31 

 Enyhült a feszültség a Földközi-tengeren: Enyhült a feszültség Törökország és 
Görögország között a Földközi-tengeren, miután Törökország visszarendelte 
hadihajói egy részét Kastelorizo szigete közeléből. A két NATO-tagállam a 
múlt hét folyamán ismét egymásnak feszült a görög szigetek mellett 
található földgázkincs miatt, amelyre mindkét ország igényt tart. Törökország 
hivatalos hajózási értesítést küldött arról, hogy az Oruc Reis kutatóhajó 
vitatott területeken keres majd földgázt.- Bár Ankara nem vonta vissza azt az 
értesítést, mely szerint részben a görög kontinentális alapzathoz tartozó 
területeken végez majd kutatásokat, az Oruc Reis a ikkötőben maradt és a 
török hadighajók visszavonulnak - mondta a görög kormány szóvivője. - 
Továbbra is nyugodtan, de határozottan figyeljük a helyzetet. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/27/enyhult-a-feszultseg-a-foldkozi-
tengeren  

2020.07.29.  A Görög Nemzeti Közegészségügyi Szervezet adatai szerint 52 új koronavírus 
fertőzöttet regisztráltak az országban az elmúlt 24 órában, beleértve azt a 7 
személyt is akik repülőgéppel érkeztek az országban. 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/28/number-of-coronavirus-cases-in-greece-
jumps-to-52-in-last-24-hours/ 

https://greece.greekreporter.com/2020/08/13/greece-braces-for-second-covid-19-wave-as-infection-spreads-to-younger-generation/
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2020.07.28.  Kyriakos Mitsotakis elnök arra kérte üzenetében a lakósokat, hogy tartsák be az 
előírt távolságokat. Uganakkor nyilatkozta, hogy ˝ Együtt sikeresen megfékeztük a 
koronavírus első hullámát, de még a veszély nem múlt el, amiről nem szabad 
megfeledkezünk nyáron sem. Ha a szakértőkre hallgatunk, betartjuk az 
egészségvédelmi és biztonsági intézkedéseket, legfőképpen akkor, amikor kinyitjuk 
Görögország határait a látogatók számára˝. 

 Nikos Sypsas a Fertőző Betegségek Professzora attól tart hogy Athénban és 
Thessalonikin regisztrál fertőzés már a közösségben is elterjedt. Továbbá felhívta a 
figyelmünket arra. Hogy 1 beteg további 100-nak adhatja át a vírust. A maszk 
használata látványosan csökkenti a vírus terjedését. 

https://greekcitytimes.com/2020/07/28/coronavirus-threat-still-looms-over-greece-says-

pm/ 

https://greekcitytimes.com/2020/07/27/a-second-wave-sypsas-shows-concern-for-
coronavirus-in-athens-and-thessaloniki/ 

2020.07.25-
27. 

 Szombaton újabb 31 esetről számoltak be Görögországban, amiből 11 eset 
külföldi állampolgár. Vasárnap 24 esetet regisztráltak, ebből négyet a 
határon. Az elhalálozások száma egyel nőtt így az összes halálozás száma 
202-re tehető. A fertőzöttek száma ugyan kevés de az epidemiológusok 
aggódnak. Ugyanis szombaton 40 országban dőlt meg az eddig regisztrált 
koronavírus esetek száma, ami nem jelent mást mint egy második hullám 
kitörését. A Görög Egészségügyi Miniszter kötelezővé tette a maszk 
használatát zárt helyeken, szupermarketekben és éttermekben. 

 Görögországból és Ciprusból Irországba való utazás esetén nem kötelező a 
14 nap karantén. Ezen két ország került fel az úgynevezett zöld listára, épp 
ugy mint Málta, Finnország, Norvégia, Magyarország, Olaszország, 
Észtország, Látvia, Litvánia, Szlovákia, Görögország, Gibraltár, Monaco és San 
Marino. 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/26/epidemiologists-worry-about-
increase-of-coronavirus-cases-in-greece/ 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/25/greek-tourists-visiting-ireland-no-

longer-required-to-quarantine/ 

2020.07.24.  33 új fertőzöttről számoltak be Görögországban, így a fertőzőttek száma 4,110 és az 
elhalálozások száma pedig 201 az Országos Egészségügyi adatokból kiderült. 8 
ember szorul intenzív ellátásra. 125 embert engedtek haza korházakból a járvány 
kezdete óta. A megbetegedtek átlagéletkora 47 év, míg a halottak átlaga 76 év. 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/23/greece-announces-33-new-coronavirus-
cases-in-country-one-new-death/ 

2020.07.23.  kedden újabb 3 ember vesztette életét ugyanakkor 36 új esetet diagnosztizáltak. 

 A koronavíus járvány miatt a görög hotelek 40%-al csökkentették áraikat. 

2020.07.22.  Görögország 70 billió euró segélyt kap a koronavírus miatt elszenvedett károk 
helyreállítására. 

 Nikos Hardalias miniszter bejelentette hogy 918,032 turista érkezett Görögországba 
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július 1 és 19 között. Mivel az ország számára a turizmus nagyon fontos szerepet 
játszik így július elsején megnyitották kapuikat más országok számára. A fertőzöttek 
száma  4,000-re tehető, Nikos Hardalias nem zárta ki annak a lehetőségét hogy a 
közeljövőben egy újabb bezárás vegye kezdetét. 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/21/greece-to-receive-more-than-70-billion-
euros-for-covid-19-recovery/ 

https://greece.greekreporter.com/2020/07/21/greece-reports-295-imported-cases-of-
covid-19-from-july-1-to-july-19/ 

2020.07.21.  Görög dráma, élő egyenes adásban: Aiszkhülosz Perzsák című drámáját adja 
elő a Görög Nemzeti Színház társulata ezen a nyáron Epidauroszban. Az 
előadást - a helyszín és a műfaj történetében először - élőben közvetítik az 
interneten. A produkciót ingyen lehet megtekinteni a YouTube-on, de 
adományokat szívesen fogadnak, az így befolyt pénzt a koronavírus-járvány 
miatt bevételüktől elesett görög színművészek támogatására fordítják. "A 
világ minden pontján követhető lesz az előadás, Görögország kivételével. A 
cél, hogy egész világhoz eljusson a produkciónk. Bízunk benne, hogy ez az 
esemény egy mérföldkő lesz, és azok is láthatják, akiknek nagy vágya 
megnézni egy ókori görög tragédiát autentikus helyszínen, de nem tudnak 
eljönni Görögországba" - mondta Dimitrisz Lignadisz rendező. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/20/gorog-drama-elo-egyenes-adasban  

 Covid-19: újabb szigorítások Európában: A koronavírus-fertőzések számának 
emelkedése miatt újra korlátozásokat vezetnek be Európa számos 
államában. Szintén a koronavírusos esetek számának emelkedésével küzd 
egy másik európai turistacélpont, Görögország is, ahol az új esetek felét a 
külföldi fertőzöttek jelentik. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/20/covid-19-ujabb-szigoritasok-
europaban  

2020.07.17.  Pontosításokat közölt a külügy a Görögországban koronavírussal igazolt 

romániai turistákról - a Maszol.ro portálról: A külügyminisztérium 

emlékeztet, hogy szerda reggel 6 órától kezdve a román állampolgároknak az 

elektronikus formanyomtatvány, illetve a QR-kód mellett a görög határon be 

kell mutatniuk a COVID-19 fertőzés negatív molekuláris tesztjét, amelyet a 

belépés előtt legtöbb 72 órával adtak ki.  

 

 A teszteket akkreditált laboratóriumokban kell elvégezni, a bizonyítványokat 

pedig angolul kell kiállítani, és tartalmazniuk kell az illető személy nevét, 

valamint személyi igazolványának vagy útlevélének számát. A külügy 

közleménye szerint a thesszaloniki román főkonzulátus, valamint a szófiai 

román nagykövetség képviselői szerdán is jelen lesznek a Kulata - 

Promachonas határátkelőhelyen, hogy a román állampolgárok szükség 

esetén konzuli segítséget kapjanak. A külügyminisztérium felhívja a 
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figyelmet, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek az 

athéni román nagykövetség 00302106774035-ös, és a thesszaloniki román 

főkonzulátus 00302310340088-as telefonszámán.  

 

 Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai 

képviselet 00306978996222-es és a thesszaloniki román főkonzulátus 

00306946049076-os telefonszámán. A külügyminisztérium javasolja a 

következő honlapok tanulmányozását: www.mae.ro/node/51914 , 

atena.mae.ro , salonic.mae.ro, 

ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro  és www.mae.ro 

.  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/129651-pontositasokat-kozolt-a-kulugy-

a-gorogorszagban-koronavirussal-igazolt-romaniai-turistakrol  

2020.07.16.  Európában több helyen újra emelkedik a koronavírusos fertőzöttek száma: A 
Balkánon is emelkedik a koronavírusos esetek száma, ezért szigorú 
egészségügyi ellenőrzéseket vezettek be Görögország bulgáriai 
határszakaszán. A belépőknek ezentúl 72 óránál nem régebbi, angol nyelven 
kiállított negatív koronavírus-tesztet kell bemutatniuk. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/16/europaban-tobb-helyen-ujra-
emelkedik-a-koronavirusos-fertozottek-szama  

2020.07.15.   Koronavírus: Görögország szigorítja a határellenőrzéseket:  225 ezer 
koronavírus-fertőzöttet találtak egy nap leforgása alatt a világon, ennek 
jelentős hányada az Egyesült Államokhoz köthető, ahol rekordot döntött a 
napi esetszám.  
 

 A regisztrált fertőzöttek száma már meghaladta a 12,2 millió főt globálisan és 
több mint 550 ezer haláleset köthető a koronavírushoz a Johns Hopkins 
Egyetem péntek reggeli adatai szerint. Itthon nem zárható ki, hogy újabb 
korlátozások lesznek, amit Orbán Viktor is megerősített ma reggeli 
nyilatkozatában, de azt még nem tudni, hogy mikortól. Hírek a 
koronavírusról percről percre. 

 https://www.portfolio.hu/uzlet/20200710/koronavirus-gorogorszag-
szigoritja-a-hatarellenorzeseket-440668  

2020.07.14.  Görögország szigorítja az ellenőrzéseket a határátkelőhelyeken, mivel az 
utazással összefüggő fertőzések növekednek: A görög egészségügyi 
hatóságok növelik a tesztelést az ország Bulgáriával és Albániával közös 
határain, mivel a Balkán turizmusával kapcsolatos fertőzések az elmúlt 
napokban nagyot ugrottak - jelentette ki Stelios Petsas kormányszóvivő 
hétfőn. 

 https://www.ekathimerini.com/254677/article/ekathimerini/news/greece-
to-tighten-checks-at-border-crossings-as-travel-related-infections-rise  

2020.07.13  Koronavírus: biztonsági szabályok az újranyitott görög szállodákban: Járvány 

http://www.mae.ro/node/51914
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idején nem csak az utazás maga jelent kihívást, de a megfelelő szállás 
kiválasztása is. A görögországi turista szezon megmentéséért folytatott 
küzdelemben újranyitottak a szállodák is Görögországban. Az Euronews 
riportere Naxosban annak járt utána, hogy min változtatottak a világjárvány 
miatt. 

 Első pillantásra talán nehéz felfedezni bármilyen jelentősebb változást, de 
minden szobában van fertőtlenítő. Van egy részletes ismertető is az asztalon, 
minden információ a biztonsági előírásokról, az emberek közötti 
távolságtartásról is többek között. Ezen felül, a szállodák korábban általában 
svédasztalos reggelit kínált a vendégeknek. Biztonsági szempontok miatt ez 
már nincs. Előző este 5 fogásból kell választani egyet, és másnap reggel azt 
szolgálják fel természetesen nem zárt térben, hanem a szabadban a 
biztonsági előírásoknak megfelelően. Plusz az összes távirányító műanyagba 
van csomagolva, amit a vendég távozásakor eltávolítanak, és újat tesznek fel 
a következő látogató számára. 

https://hu.euronews.com/2020/06/25/koronavirus-biztonsagi-szabalyok-az-
ujranyitott-gorog-szallodakban  

 Athén: autósok helyett gyalogosok a történelmi központban: Megoszlanak a 
vélemények az athéni „Nagy Sétány Projektről. Az Athén belvárosát érintő 
terv egyelőre próbaüzemmódban van. A lényege, hogy 50 ezer 
négyzetméterről tiltanák ki az autókat, Kialakítanának 2000 új parkolót a 
kismotoroknak, és felgyorsítanák a buszközlekedést.„ Nem teszünk mást, 
mint a legtöbb európai nagyváros a világjárvány közepette. Közösségi tereket 
szabadítunk fel, hogy kivitelezhető legyen az emberek közötti távolságtartás” 
- mondja Vasileios-Foivos Axiotis Athén polgármester-helyettese. 

https://hu.euronews.com/2020/07/09/athen-autosok-helyett-gyalogosok-a-
tortenelmi-kozpontban  

 Többfelé rekordon az új esetszámok: Franciaországban és Görögországban 
arra figyelmeztetnek, hogy az emberek túlságosan gyakran figyelmen kívül 
hagyják a biztonsági előírásokat. A görög hatóságok olyan új koronavírusos 
eseteket regisztráltak, amelyeket a szomszédos Bulgáriából hurcoltak be. A 
görög kormány hétfőtől ismét korlátozások bevezetését fontolgatja. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/10/tobbfele-rekordon-az-uj-esetszamok  
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