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Visszaigazolt esetek 

szám  

Elhalálozások száma Gyógyultak száma Elvégzett tesztek száma 

71,947 2,147 57,135 2,912,411 
 

 

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

- Lengyelországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

https://ljubljana.mae.ro/ 

Telefon: +386 1 5058294 

- 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 LENGYELORSZÁGBAN  

Dátum JELENTÉS 

2020.09.10 Ezekkel az országokkal szakítja meg a légi kapcsolatot Lengyelország: Lengyelország a 
koronavírus-járvány terjedése miatt ismét összeállította a korábban időlegesen 
megszüntetett listát azokról az országokról, amelyekkel megtiltja a légiközlekedési 
kapcsolatot, de a korábbiakkal ellentétben Oroszország már nem szerepel ebben az új 
felsorolásban – derül ki a lengyel sajtóból. 

https://ujszo.com/ezekkel-az-orszagokkal-szakitja-meg-a-legi-kapcsolatot-
lengyelorszag 

Európai támogatási terv készül Fehéroroszországnak: Az új elnökválasztás után 
Fehéroroszországnak szüksége lesz gazdasági támogatásra - mondta az MTI szerint 
Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető Varsóban. Mateusz Morawiecki 
lengyel kormányfő egy európai támogatási terv előterjesztését helyezte kilátásba. 
Lengyelország nyitott az összes rászoruló fehérorosz állampolgár irányába. A nyáron 
elindított, Szolidárisak vagyunk Fehéroroszországgal nevű kormányprogram 
keretében segítik az üldözötteket és a "demokratikus, szabad, szuverén 
Fehéroroszországért" küzdő csoportokat. Valódi segítséget akarunk nemzetközi 
szinten, valódi anyagi segítséget az üldözöttek számára - hangsúlyozta Morawiecki. 
Minden, a fehéroroszországi tiltakozások során megsérült személy segítséget kaphat 
Lengyelországban, sokan már ottani orvosi kezelésben részesülnek. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/europai-tamogatasi-terv-keszul-
feheroroszorszagnak.713241.html 

Idén nem lesznek nyereségesek a lengyel bankok: A lengyel bankok nyeresége a 
nullára eshet az idén a koronavírus-járvány által kiváltott gazdasági válság, az 
ultraalacsony kamatszint és a bankadó hatására - jelentette ki a lengyel 
bankszövetség elnöke pénteken. Krzysztof Pietraszkiewicz szerint a bankok helyzetét 
javíthatná, ha például a hatóságok három évre lemondanának a többmilliárd zlotyt 
kitevő, különböző jogcímen beszedett hozzájárulásokról. Tavaly a tíz legnagyobb 
lengyel bank 3,8 milliárd zlotyt (306 milliárd forint) fizettek be az államnak csak 
bankadó formájában, miközben a szektor nyeresége 14,7 milliárd zloty volt. Tavaly a 
bankgarancia alapokba a pénzintézetek 2,8 milliárd zlotyt utaltak át. 

https://www.portfolio.hu/bank/20200904/iden-nem-lesznek-nyeresegesek-a-lengyel-
bankok-447422  

2020.08.19-
09.07. 

A határok lezárása inkább politikai fogás, mint védekezés: Aki igazán akar, jó eséllyel 
bejöhet a sok kivétel miatt, miközben a csehek, lengyelek és szlovákok 
megkülönböztetése okán az unió is elégedetlen a magyar határzárral. 
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https://24.hu/belfold/2020/09/03/hatarzar-politikai-vedekezes-koronavirus/  

Lengyelországban a fertőzöttek többsége tünetmentes: Lengyelországban a 
koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában tünetmentes a fertőzöttek többsége – 
közölte szerdán Wojciech Andrusiewicz, a lengyel egészségügyi tárca szóvivője. 
Szerdán a koronavírus-fertőzésből meggyógyultak száma rekordot döntött: 835 esetet 
regisztráltak – mondta el sajtóértekezletén Andrusiewicz. A járvány kitörése óta 47 
865-en gyógyultak fel, jelenleg 18 500 az aktív fertőzöttek száma – idézte a szóvivő a 
napi adatokat. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/lengyelorszagban-a-fertozottek-tobbsege-
tunetmentes-8606637/  

Szervezett maszkellenes támadások indultak Lengyelországban: A lengyel 
kereskedelmi szövetség azt kéri a kormánytól, hogy tegyék lehetővé a maszk nélkül az 
üzletekben tartózkodók kiszolgálásának megtagadását. Az utóbbi időben ugyanis 
szervezetté vált a maszkviselés megtagadása. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szervezett-maszkellenes-tamadasok-
indultak-lengyelorszagban.712768.html  

2020.08.19 Koronavírus: lemond a lengyel egészségügyi miniszter, visszatér az orvosi hivatásához: 
Bejelentette lemondását keddi sajtóértekezletén Lukasz Szumowski lengyel 
egészségügyi miniszter, közlése szerint a több hónap óta tervezett leköszönését eddig 
"a Lengyelország számára fontos feladatok" elvégzése érdekében halasztotta. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200818/koronavirus-lemond-a-lengyel-
egeszsegugyi-miniszter-visszater-az-orvosi-hivatasahoz-445344  

2020.08.17-
18 

Augusztus 8-tól ezért a koronavírus által legfertőzöttebb 19 lengyelországi járásban 
vagy teljes egészében, vagy pedig részben visszaállították a korábbi szigorú 
korlátozásokat, így a pirossal jelöltekben például szabad téren is védőmaszkot kell 
viselni. A pirossal jelölt járások között van az új-szandeci (Nowy Sącz), amely a 
szeptemberi gazdasági fórumairól nevezetes Krynicát is magában foglalja. A rendelet 
szerint ezekben tilos kongresszust, vásárt és kulturális rendezvényt tartani. A 19-ből 
kilenc járást piros színnel jelöltek, tízet pedig sárgával. (Megj:: A lengyel közigazgatási 
térképen közel 400 járás van.) A listát hetente kétszer aktualizálják. Másik 10 
lengyelországi járást sárga színnel jelöl a rendelet. Ezekben is szigorítottak, de kisebb 
mértékben. Szabad téren nem kell maszkot viselni. (A sárgák közt szerepel egyebek 
közt a magyarok által ugyancsak gyakran látogatott oświęcimi, cieszyni, jarosławi és 
przemyśli járás is.) 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?lengyelorszag  

A megerősített koronavírus-fertőzések száma Lengyelországban hétfő óta 597-rel 
növekedett, és elérte az 57 876-ot. További 11 ember halt meg, így a halálesetek 
száma 1896-ra nőtt. A minisztérium arról is beszámolt, hogy 2 957 koronavírus-
fertőzéssel gyanúsított ember került kórházba, 103 236 karantén alatt áll, 8 920 

https://24.hu/belfold/2020/09/03/hatarzar-politikai-vedekezes-koronavirus/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/lengyelorszagban-a-fertozottek-tobbsege-tunetmentes-8606637/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/lengyelorszagban-a-fertozottek-tobbsege-tunetmentes-8606637/
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szervezett-maszkellenes-tamadasok-indultak-lengyelorszagban.712768.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szervezett-maszkellenes-tamadasok-indultak-lengyelorszagban.712768.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200818/koronavirus-lemond-a-lengyel-egeszsegugyi-miniszter-visszater-az-orvosi-hivatasahoz-445344
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200818/koronavirus-lemond-a-lengyel-egeszsegugyi-miniszter-visszater-az-orvosi-hivatasahoz-445344
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?lengyelorszag


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

 

 
 

 

egészségügyi-járványügyi felügyelet alatt áll. Eddig 39 643 ember gyógyult. 

https://www.thefirstnews.com/article/number-of-confirmed-coronavirus-cases-in-
poland-reaches-57876-14963  

2020.08.06-
14 

Ukrajnában, Csehországban és Lengyelországban sem lassít a koronavírus-járvány: 
Lengyelországban 843 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ez pedig két hét alatt 
már a hetedik új napi csúcs. Az országban eddig 51 167 esetet diagnosztizáltak és több 
mint 1800-an hunytak el a betegségben. 

https://24.hu/kulfold/2020/08/08/koronavirus-jarvany-ukrajna-lengyelorszag-
csehorszag/  

A lengyeleknek is lesz saját oltásuk: Lengyelországban - Oroszországhoz hasonlóan - 
előrehaladott fejlesztés folyik egy koronavírus elleni oltás létrehozására. A kutatáson 
a rák gyógyításához értő szakemberek dolgoznak. A Poznani Orvosi és Biológiai 
Egyetem a koronavírus elleni oltáson dolgoznak. Korábban a melanóma ellen 
dolgozták ki gyógyszert, az eközben szerzett tudásra támaszkodnak - derül ki a 
gazeta.pl cikkéből. 

Lejtőre kerültek a maszkok: Lengyelországban jelentősen csökkent a maszkok ára, bár 
még mindig többe kerülnek, mint a koronavírus-járvány kitörése előtt. Hasonló a 
helyzet a fertőtlenítő szerekkel. Ugyanakkor az eladók szerint a vásárlók érdeklődése 
is folyamatosan zuhan ezek iránt a termékek iránt - adta hírül a Business Insider 
Polska. A fertőtlenítő eszközök ára részben azért csökken, mert óriási a választék és 
ezzel a verseny piacon. 

Védőkesztyűt, maszkot kapnak majd a lengyel elnök beiktatására érkező képviselők: 
Három szenátor pozitív vírustesztje miatt szigorított egészségügyi óvintézkedések 
mellett iktatják be a héten a parlament két házának összevont ülésén az újraválasztott 
lengyel elnököt, Andrzej Dudát – közölte kedden a lengyel sajtóra hivatkozva az MTI. 
Andrzej Dudát július 12-én választották meg második hivatali időszakára lengyel 
államfőnek, előző megbízatása csütörtökön ér véget, a beiktatásra aznap kerül sor. 

Minimálbér-király lesz Lengyelország: Lengyelországban fogják fizetni a régióban a 
legnagyobb minimálbért, ám szakértők szerint ez visszafelé is elsülhet a vállalkozók 
nézőpontjából túl magas bérköltségek miatt. A lengyel minimálbér jövőre 2800 zloty 
lesz, ami az átlagbér több mint a fele, pontosan 53,2 százaléka. Az OECD-országok 
közül csak Kolumbiában magasabb ez a mutató, ahol a minimálbér az átlagbér 58 
százaléka. 

https://mkik.hu/hirek/a-koronavirussal-kapcsolatos-nemzetkozi-gazdasagi-
hirek#Lengyelorsz%C3%A1g 

 Lengyelország: borkereskedelem a koronavírus után: A krakkói vásár szervezői által 
kezdeményezett Enoexpo Online Konferencia kapcsán összefoglaló készült a 
rendezvényen elhangzottakból. A vásár szervezőinek célja az volt, hogy a koronavírus 
által érintett borászati ágazatnak platformot biztosítsanak és egy nemzetközi 
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körképben tekinthessék át az ágazati szakértők a helyzetet, ezzel mintegy előkészítve 
a novemberi szakvásárt. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/08/10/lengyelorszag-borkereskedelem-
koronavirus-utan  

Lélegeztetőgépek: botrány Lengyelországban is: Úgy tűnik, a lélegeztetőgépek 
beszerzése a koronavírus-járvány kitörése után több országban is jövedelmező üzlet 
lehetett azoknak, akik közel voltak a pánikszerűen vásárló kormányok húsos 
fazekaihoz. A Varsói Kerületi Ügyészség több szálon indított nyomozást csalás és 
hivatali visszaélés gyanúja miatt az egészségügyi minisztériumban, miután kiderült, 
hogy a kormány irreálisnak tűnő áron szerzett be lélegeztetőgépeket a koronavírus-
járvány idején. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/lelegeztetogep-ugyeszseg-vizsgalat-
beszerzes-lengyelorszag.711505.html  

A járvány kirobbanása óta szombaton regisztrálták a legtöbb fertőzöttet 
Lengyelországban: Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt két 
hétben immáron ez a hatodik rekord, amit a járvány kezdete óta megdöntöttek. 

https://korkep.sk/cikkek/kulugyek/2020/08/08/a-jarvany-kirobbanasa-ota-
szombaton-regisztraltak-a-legtobb-fertozottet-lengyelorszagban/  

Egyes lengyelországi járásokban szigorítanak az intézkedéseken: A járásokat két - 
szigorúbb (piros) és enyhébb (sárga) rendszerre átálló - csoportra osztják. A 
koronavírus-fertőzések helyi gócpontjai miatt a 380 lengyelországi járás közül 19-ben 
szigorítanak a járványügyi intézkedéseken - közölte csütörtökön Lukasz Szumowski 
egészségügyi miniszter. Az érintett járások a déli vajdaságokban helyezkednek el, de 
néhány közülük a nyugaton fekvő Nagy-lengyelországi, valamint az ország központi 
részében található Lódzi vajdaságban található. A járásokat két - szigorúbb (piros) és 
enyhébb (sárga) rendszerre átálló - csoportra osztják - tudatta a miniszter. A "piros" 
járásokban újból bezárják többek között az edzőtermeket, a mozikat, ötvenre 
korlátozzák az esküvőkön és a temetéseken részt vevők számát, a köztereken 
kötelezővé teszik a szájmaszk viselését. Nem érintik a változások a fodrászatok, a 
boltok működését, valamint a köztéri gyűlések szervezését sem. A "sárga" járásokban 
a szájmaszk köztéri viselését nem rendelik el, ott maradnak az országszerte érvényes, 
enyhébb szabályok. A kulturális, családi és a sportrendezvényeken e régiókban 
bizonyos korlátozásokat vezetnek be a létszámot illetően. 

http://www.ma.hu/kulfold/349307/Egyes_lengyelorszagi_jarasokban_szigoritanak_az
_intezkedeseken  

2020.08.05  Szigorúan ellenőrzik a maszkviselést Lengyelországban - A koronavírusos 
esetek számának újbóli hirtelen növekedése miatt rendőrök ellenőrzik 
Lengyelországban az arcmaszk viselését. Lukasz Szumowski egészségügyi 
miniszter bejelentése szerint naponta több mint ötszáz új fertőzést 
regisztráltak múlt hét óta, a legtöbbet pénteken, akkor 657-tel nőtt az esetek 
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száma egyetlen nap alatt. A miniszter ezzel indokolta, hogy ezentúl rendőrök 
ellenőrzik, hogy az emberek viselnek-e arcmaszkot a bevásárlóközpontokban 
és az üzletekben. A vírussal jobban érintett megyékben további helyi szintű 
korlátozásokat is bevezethetnek. 

https://hu.euronews.com/2020/08/04/szigoruan-ellenorzik-a-maszkviselest-
lengyelorszagban  

 Az elmúlt 24 órában 680 új esetet azonosítottak, valamint hat halálos 
áldozatot, közülük 220 fertőzött köthető Sziléziához. A járvány első nagyobb 
tetőpontja idején is a sziléziai szénbányákban okozta a legnagyobb gondot a 
vírus, és most, a korlátozások kezdeti enyhítését követően, ismételten itt 
nőttek meg nagymértékben az esetszámok. 

 Az elmúlt idők emelkedéseit tapasztalva ismételt szigorításokat fontolgat a 
lengyel kormány, többek között az országba érkezők számára kötelező 
koronavírus-tesztet írhatnak elő, valamint bizonyos országokból érkezőkre 
nézve kötelező karantént is elrendelhetnek. 

 Eközben a lengyel parlament alsó és felsőházában is jelentősen korlátozták a 
kilátásba helyezett üléseknek a számát, miután a szombati nap folyamán az 
egyik szenátornak pozitív lett a koronavírus-tesztje. 

            https://liner.hu/koronavirus-fokozodik-a-jarvanyhelyzet-lengyelorszagban-is/  

2020.07.30-
31 

 Kevesebb mint felére csökkentették az EU klímaalapját: Lengyelország lehet a 
nagy vesztese az európai uniós klímaalap megvágásának. Az alap eredeti célja, 
hogy segítségével a tagországok fokozatosan megújulókra váltsák a fosszilis 
energiaforrásokat, elsősorban a szenet. Lengyelország ugyanakkor nagyrészt 
ma is ebből állít elő energiát, ráadásul a szénbányászatban és a szénalapú 
áramtermelésben dolgozó uniós munkavállalók fele is lengyel. A bányászat 
kiiktatása Lengyelországban egyet jelent Szilézia kiiktatásával és ezt 
felelősségem teljes tudatában mondom. Csak a bányászatban több tízezer 
munkahely fog eltűnni, de ne feledjük el, hogy minden bányász állás négy-hat 
újabb munkahelyet teremt Sziléziában – mondja egy szakszervezeti vezető. 
Bár az átállás kiemelt fontosságú, az uniós vezetők mégis megvágták az erre 
szánt támogatást. A munkások értik, hogy fel kell hagyni a bányászattal, de 
szerintük tizenöt évre és rengeteg segítségre lesz szükség, hogy elkerüljék a 
szociális katasztrófát. Optimista vagyok és remélem, hogy képesek leszünk jól 
felhasználni az eurómilliárdokat, amik hozzánk érkeznek. Az a benyomásom, 
hogy a helyiek érzik az irány helyességét és tudják, hogy törődnünk kell a 
környezetünkkel. Friss levegőt akarunk szívni és nem akarunk szénért menni a 
pincébe – mondja Ruda Slaska alpolgármestere. Ezeknek a közösségeknek a 
támogatására hozta létre az Unió a Méltányos Átállást Szolgáló Alapot, 
melynek összegét az Európai Tanács 40-ről 17.5 milliárdra csökkentette. A 
parlament ugyanakkor megpróbálkozik az összeg megemelésével és sürgeti a 
kormányokat, hogy használjanak más alapokat a finanszírozásra. 

https://hu.euronews.com/2020/07/28/kevesebb-mint-felere-csokkentettek-az-eu-
klimaalapjat  
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2020.07.29.  Közel 44,416 ember protukált pozitív koronavírus tesztet, 1,694 embert hunyt el, 
mondták a hatóságok szerdai sajtótájékoztatón. Keddről szerdára 512 új beteget 
regisztráltak, míg a halálozások száma 12 volt. Az új fertőzöttekből 183 Silesia 
bányászati régiójában él. Míg 102 eset a térség régiójában Małopolskie –ben mérték 

https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/2556894,Polands-coronavirus-cases-rise-to-
44416-deaths-up-to-1694-health-ministry 

2020.07.28.  Az Egészségügyi kormány megtesz mindent hogy a második hullám ellen védekezzen. 
Az ősz miatt a virológusok aggódnak a következő szezonális influenza miatt. A 
szakértők arról egyeztetnek, hogy hogyan válasszák el hatékonyan a koronavírus 
fertőzötteket a szezonális megfázottaktól. 

https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2556019,Poland-braces-for-second-wave-of-
coronavirus 

2020.07.25-
27. 

 Az összes megbetegedtek száma 42,622-re tehető, 1,664 a halottak száma. 
Péntekről szombatra 584 új esetet regisztráltak, míg az elhalálozások száma 4-
el növekedett. Małopolskie tartományában 142 új esetet regisztráltak. Az 
egészségügyi miniszter 4 halálesetről számolt be. Ugyanakkor országszerte 
1,594 koronavírus beteget szállítottak korházba ebből 65 beteg került 
lélegeztetőgépre. További 94,164 ember került karanténba. 

https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/2555123,Polands-coronavirus-
cases-rise-to-42622-deaths-up-to-1664-health-ministry 

2020.07.24.  Az ország munkaügyi minisztere a következőket közölte, mi szerint a Lengyel 
munkanélküliség csökkent. A munkanélküliségi ráta 1.5%-al emelkedett júniusban az 
előző hónaphoz viszonyítva, míg májusban 4.8% volt a növekedés és áprilisben pedig 
5.8%. Június végére közel 1,026,500 volt a munkanélküliek száma, ami az előző 
hónaphoz viszonyítva 1,011,700. 

 41%-a a lengyeleknek úgy gondolja, hogy a gazdaság jól áll, míg 22% nem ért ezzel 
egyet. 35% tartózkodik a kérdésben és 5% még nem döntötte el a CBOS adatai 
szerint. 

https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2554509,Job-loss-slows-as-Poland-
emerges-from-virus-crisis-labour-minister 

https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2554430,Survey-finds-Poles-positive-
about-economy-amid-pandemic 

2020.07.23.  Egyik napról a másikra 380 új fertőzöttet azonosítottak. 113 eset Dél Silesia réiójában 
volt regisztrálva. Mazowieckie régiójában pedig 46 új eset. A legutóbbi halálozások 
száma 6, melyből  három férfi, az egyik 69, 75 és 80 évesek. A három nő életkora 
pedig 69-től 88-ig terjed. Mind a hat betegnek előzetes egészségügyi problémái 
voltak. 

https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/2551659,Polands-coronavirus-cases-rise-
to-41162-deaths-up-to-1642-health-ministry 

2020.07.22.  A brüsszeli EU-csúcstalálkozón Lengyelország, a visegrádi csoporttal és a közép-
európai országokkal együtt, az egyik meghatározó hangot jelentette, ez a hang 
döntött végül a kompromisszumról, a győzelemről – szögezte le szerdai parlamenti 
beszámolójában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. A koronavírus-járvány által 
sújtott gazdaságok helyreállítását szolgáló alapról szólva Morawiecki elmondta: 

https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/2556894,Polands-coronavirus-cases-rise-to-44416-deaths-up-to-1694-health-ministry
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Németország és Franciaország vezetésével (...) több tagállamot sikerült meggyőzni 
arról, hogy egy nagy újjáépítési tervre van szükség, miután az Európai Uniónak – az 
Európai Bizottság véleménye szerint – idén és a jövő évben mintegy másfél ezer 
milliárd eurós beruházási deficitje lesz. Ahhoz, hogy a helyreállítási alapból 
Lengyelország is részesülhessen, sok ügyességre, szövetségépítésre volt szükség: a 
csúcstalálkozón ugyanis többen ellenezték ezt, azzal érvelve, hogy Lengyelországban 
– valamint Csehországban és Magyarországon is – a járványt és ennek gazdasági 
következményeit hatékonyan kezelik – mondta el a lengyel kormányfő. A források 
elősegítik a „kiegyensúlyozott lengyel gazdasági modell” folytatását, többek között a 
további infrastrukturális fejlesztéseket szolgálják, de a mezőgazdasági támogatások az 
uniós szinthez történő felzárkóztatását is lehetővé teszik – folytatta Morawiecki. A 
támogatandó projektek között nevezte meg többek között az épülő Via Carpatia 
közlekedési folyosót. 

https://mandiner.hu/cikk/20200722_a_lengyel_miniszterelnok_is_elegedett_az_unioban_szu
letett_dontessel 

2020.07.21  Magyarországnak és Lengyelországnak nemcsak komoly pénzösszegeket 
sikerült szereznie, hanem megvédte nemzeti büszkeségét az európai uniós 
csúcson - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a 2021-2027 közötti 
keretköltségvetésről és a koronavírus-válság miatti gazdasági helyreállítási 
csomagról szóló négynapos tárgyalások után, kedden Brüsszelben. A 
Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő azt mondta, a két 
országnak sikerült egyértelművé tennie: azok részéről, akik örökölték a 
jogállamiságot, elfogadhatatlan, hogy kioktassák és kritizálják azokat a 
szabadságharcos népeket, amelyek nagyon nehéz időket éltek meg és sokat 
tettek a kommunista rezsim ellen. 

 https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-magyarorszag-es-lengyelorszag-
megvedte-nemzeti-buszkeseget  

 2020 első felében rekordmagas, mintegy 3,5 milliárd eurós ingatlanbefektetési 
volument tudhat magáénak Lengyelország. Noha ez 30 százalékkal jobb 
eredmény az előző év azonos időszakához képest, a tavalyi tranzakciós 
volumen is olyan magas volt, hogy kérdéses lehet, hogy idén átlépik-e a tavaly 
regisztrált 7,8 milliárd eurót- írja az EuropaProperty. A számok láttán azt 
mondhatjuk, hogy Lengyelországban - a korábbi válsághoz hasonlóan - nyoma 
sincs a krízisnek. 

 https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200721/az-orszag-ami-rekordmagas-
ingatlanbefektetessel-zarta-a-legnehezebb-idoszakot-441854  

2020.07.17.  Megtámadták a lengyel elnökválasztás eredményét: A vesztesek szerint 
Andrzej Duda és Rafal Trzaskowski nem részesült egyenlő mértékben az állami 
támogatásokból. 

 https://mandiner.hu/cikk/20200716_megtamadtak_a_lengyel_elnokvalasztas
_eredmenyet  

2020.07.16.  A megerősített coronavírus-esetek száma Lengyelországban eléri a 38 721-et: 
A megerősített koronavírus-fertőzések száma Lengyelországban kedd reggel 
óta 264-rel növekedett és elérte a 38 721-et, közölte az Egészségügyi 

https://mandiner.hu/cikk/20200722_a_lengyel_miniszterelnok_is_elegedett_az_unioban_szuletett_dontessel
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https://mandiner.hu/cikk/20200716_megtamadtak_a_lengyel_elnokvalasztas_eredmenyet
https://mandiner.hu/cikk/20200716_megtamadtak_a_lengyel_elnokvalasztas_eredmenyet


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

 

 
 

 

Minisztérium szerdán reggel. További hat ember halt meg, így a halálesetek 
száma 1,594-re nőtt. A minisztérium arról is beszámolt, hogy 1 575 
koronavírus-fertőzéssel gyanúsított embert fektettek kórházba, 87 698 
karantén alatt vannak, 9684 egészségügyi és járványügyi felügyelet alatt 
állnak. Eddig 28 492 ember gyógyult, köztük 736 az elmúlt 24 órában, ami napi 
rekord. 

 https://www.thefirstnews.com/article/number-of-confirmed-coronavirus-
cases-in-poland-reaches-38721-14117  

 Koronavírus: rettegnek a lengyelek - mi lesz most?: A lengyelek félnek a 
koronavírus-járvány következő támadásától, és a félelemnek hatása van arra, 
milyen döntéseket hoznak. Például hajlanak arra, hogy spóroljanak a családi 
kasszában. 

 https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/rettegnek_a_lengyelek_mi_lesz_
most.709775.html  

2020.07.15.  Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció 
Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára Andrzej Duda megőrizte az 
államfői posztot. 

 https://hvg.hu/360/20200715_Behuztak  

2020.07.14.  Dudával győzött az illiberalizmus Lengyelországban: Sokan tartanak attól is, 
hogy tovább nő a feszültség Varsó és Brüsszel viszonyában. Piotr Maciej 
Kaczyński elemző "három fő témakört érez kritikusnak. Az egyik a jogállamiság 
kérdése, ami alapvető a lengyel uniós tagság jövője szempontjából. A másik az 
éghajlatváltozást érintő energiaszektor-átalakítás kérdése. A harmadik egy új 
téma, az uniós gazdaság-újraindítási csomag ügye. Itt nem volt akkora 
összeomlás, mint másutt. Mivel a foglalkoztatási számaink alacsonyabbak, 
mint máshol. Ezért roppant nehéz megtalálni a közös hangot azokkal a dél-
európai országokkal, ahol nagyon nagyok a problémák." 

https://hu.euronews.com/2020/07/13/dudaval-gyozott-az-illiberalizmus-
lengyelorszagban  

2020.07.13  Az irodai és raktári szektor Lengyelországban jó helyzetben van: A Lengyel 
Kereskedelmi Ingatlanok Kamarája megkérdezte a piacvezetőket az első félév 
összefoglalásáról és az előrejelzésekről 2020 végére. A szakértők szerint a 
lengyel iroda- és raktárpiac jó állapotban van. A befektetési ügylet értéke 
meghaladja a 2 milliárd EUR-t, azonban sok projektet március előtt indítottak, 
és még nincs teljes ismeret arról, hogy a COVID-19 miként befolyásolja a 
piacot középtávon és hosszú távon. A szakértők azt jósolják, hogy az értékelési 
és tranzakciós folyamatok hosszabbak lesznek, és a befektetők várhatóan az 
év végén térnek vissza az intenzívebb tevékenységhez. 

https://www.globalworth.com/business-news/office-and-warehouse-sectors-in-
poland-are-in-good-condition  

2020.07.10  Koronavírus: Lengyelország szombattól megnyitja határait: Lengyelország 
szombattól megnyitja határait az Európai Unió tagállamai számára, június 16-
tól pedig a nemzetközi légiforgalom is lehetséges lesz a lengyel légtérben - 
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közölte szerdán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. A koronavírus-
járvány kapcsán hozott hatékony intézkedéseknek köszönhetően a kormány 
már részben újraélesztette a gazdaságot - mutatott rá a kormányfő, 
hozzátéve: "most szükség van a kereskedelmi kapcsolatok minél korábbi 
helyreállítására az EU-val". Morawiecki a döntést azzal is indokolta, hogy 
csökken a fertőzések száma az uniós tagállamokban.  

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/128089-koronavirus-lengyelorszag-
szombattol-megnyitja-hatarait  

2020.07.09.  A lengyel szállítmányozók, akik a kelet-közép-európai országok uniós 
csatlakozása óta nagy súlyt szereztek az európai piacon, arra panaszkodnak, 
hogy nyugati versenytársaik ki akarják őket szorítani a piacról. A koronavírus-
járvány által kiváltott válság felerősítette a régi unió, Európa nyugati fele 
protekcionista működését, az élelmiszer ágazat után most a szállító cégek 
vannak soron - vette át a Business Insider Polsla a Dziennik Gazeta Prawna 
gazdasági lap elemzését. A nyilvános tőzsdei szállítási ajánlatokból kizárták az 
olyan országok vállalkozóit, mint Lengyelország. 

 https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/beragtak-a-lengyelek-nyugat-
europara.709416.html  

2020.07.08.  Visegrádi találkozó: az EU bővítése mellett vannak: A visegrádi országok 
külügyminiszterei Wadowice-ban találkoztak a július elsején megkezdődött 
lengyel V4 elnökség első üléseként. A találkozón szó esett a többéves pénzügyi 
keretről, az Európai Unió Tanácsának német elnökségéről, az EU bővítéséről, 
az EU keleti partnereivel folytatott együttműködésről és a gazdasági 
fellendülésről. A lengyel külügyminiszter, Jacek Czaputowcz, azt is hozzátette, 
a V4-ek megállapodtak abban, hogy támogatják a német elnökséget ebben a 
nehéz időszakban. A V4 országainak jó esélyük van arra, hogy a koronavírus 
járvány után kialakuló új világrend nyertesei közé tartozzanak- mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a visegrádi országok 
külügyminisztereinek találkozóján a dél-lengyelországi Wadowicében. 

 https://hu.euronews.com/2020/07/07/visegradi-talalkozo-az-eu-bovitese-
mellett-vannak  

2020.07.03  Míg kedden Orbán Viktor kormányfő úgy látta: a 2021-2027-es EU-s 
költségvetési javaslat távol áll attól, hogy fairnek és tisztességesnek legyen 
nevezhető, addig ma a lengyel kormányszóvivő "nagyon előnyösnek" mondta 
azt. Ez tehát érzékelteti, hogy a visegrádi négyek (V4) körében sem egységes a 
javaslat megítélése, de ezeket például lesz lehetősége a négy állam 
kormányfőjének holnap Varsóban megbeszélni, amikor a V4 kormányfő 
csúcstalálkozója keretében átveszik a lengyelek a V4 soros eln9ökségi 
feladatait. Az eseményen egyébként a vasárnapi első elnökválasztási forduló 
győztese, Andrzej Duda elnök is felszólal majd. 

 https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200702/mig-orban-viktor-szerint-
tisztessegtelen-az-uj-eu-s-koltsegvetes-a-lengyel-kormanyszovivo-szerint-
nagyon-elonyos-439726  

 A lengyel kormány érintett szakminiszterei és a lengyel szélenergia-ipar közös 
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nyilatkozatot adott ki arról, hogy az ország új energetikai fejlesztéseket indít 
tengeri szélerőmű-parkok építésére. A dokumentum hivatalosan egy 
"Szándéknyilatkozat Lengyelország tengeri szélenergiájának hasznosítására 
irányuló együttműködésről" (Letter of Intent on cooperation for the 
development of offshore wind power in Poland). A fejlesztések egyszerre 
szolgálják a lengyel klímavédelmi, CO2-emisszió-csökkentési célokat és 
munkahelyeket is teremtenek, ami jót tesz majd a koronavírus-járvány által 
megtépázott gazdaságnak. 

 https://raketa.hu/lengyelorszag-is-belevag-a-tengeri-szeleromu-parkok-
epitesebe  

2020.06.30  Az államfő és Varsó polgármestere száll ringbe az elnökségért 
Lengyelországban: Lesz második fordulója az elnökválasztásnak 
Lengyelországban. A vasárnapi voksolás immár hivatalos adatai szerint a 
kormányzópárt támogatta jelenlegi államfő, Andrzej Duda és az ellenzéki 
Polgári Platform jelöltje, Rafał Trzaskowski verseng majd a posztért július 12-
én. 

https://hu.euronews.com/2020/06/29/az-allamfo-es-varso-polgarmestere-szall-
ringbe-az-elnoksegert-lengyelorszagban  

2020.06.26.  Elnökválasztást tartanak Lengyelországban vasárnap: Lengyelek milliói 
dönthetnek arról vasárnap, hogy a következő öt évre ki költözzön ide, az 
elnöki palotába Varsóban. A jelenlegi elnök azonban nincs is itt, Andrzej Duda 
még csak nem is kampányol, éppen Donald Trump amerikai elnökkel találkozik 
több ezer kilométerre innen, Washingtonban. Teszi ezt akkor, amikor 
támogatottsága csökkenni kezdett, legfőbb kihívója pedig egyre erősödik. Az 
Euronewsnak nyilatkozó lengyel kormányfőhelyettes megvédte az elnök 
döntését. 

https://hu.euronews.com/2020/06/24/elnokvalasztast-tartanak-lengyelorszagban-
vasarnap  

2020.06.24.  Elzárná a pénzcsapokat a demokrácia védelmében az igazságügyi biztos: Egyre 
többen támogatják Európában azt az elképzelést, hogy jogállamisági 
feltételekhez kössék az uniós források kifizetését - mondta az Euronewsnak a 
bizottság igazságügyi biztosa. Didier Reynders szerint erről nehéz tárgyalások 
jönnek, de szerinte végül Magyarország és Lengyelország is elfogadja majd ezt 
a rendszert, hiszen ez lesz az ára az unió pénzbeli szolidaritásának. Szerinte új 
korszak jön az unió jogállamisági rendszerében az Európai Ügyészség és a 
következő uniós költségvetés segítségével. 

https://hu.euronews.com/2020/06/24/elzarna-a-penzcsapokat-a-demokracia-
vedelmeben-az-igazsagugyi-biztos 

2020.06.23.  Az LPP lengyel divatlánc a második negyedév veszteségére figyelmeztet, a 
pandémiás hullám miatt: Lengyelország legnagyobb divatkereskedője, az LPP 
(LPPP.WA) valószínűleg nettó veszteséget jelentene a második negyedévben, 
mivel kevesebb vásárló látogat bevásárlóközpontokat májusban történő újbóli 
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megnyitása után - mondta egy vezető vállalatvezető. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-lpp/polish-fashion-
chain-lpp-warns-of-second-quarter-loss-as-pandemic-hits-idUSKBN23T25A  

2020.06.22.  Lengyel miniszterelnök gyors gazdasági fellendülést lát: Mateusz Morawiecki 
lengyel miniszterelnök hétfőn azt mondta, hogy elvárja, hogy az ország 
gazdasága gyorsan helyreálljon a koronavírus világjárvány okozta károktól. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-economy/polands-
prime-minister-sees-fast-economic-recovery-idUSKBN23T1H0  

2020.06.18.   Volt lengyel pénzügyminiszterek azt követelik, hogy még a június végi 
elnökválasztás előtt hozzák nyilvánosságra a májusi költségvetési adatokat, 
amelyek befolyásolhatják a szavazók döntését. 

 https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/riadot_fujtak_lengyelorszagban.7
08256.html  

2020.06.17.  A lengyel központi bank figyelmeztet a koronavírus hitelkockázatára: A 
hitelképesség elérését a lengyel gazdaságban korlátozhatja a koronavírus-
válság, de a válság kockázatát a már megtett intézkedések csökkentik - 
mondta a központi bank szerdán. Az Európai Unió keleti szárnyának 
legnagyobb gazdaságát, Lengyelországot súlyosan sújtotta a világjárvány. A 
kormány és a központi bank több mint 300 milliárd zloty (76 milliárd dollár) 
értékű kiadási, garancia- és likviditási intézkedéscsomagot sürget a 
vállalkozások számára és a pénzügyi piacokon. 

https://www.reuters.com/article/poland-bank-financial-system/update-1-polish-
central-bank-warns-of-coronavirus-credit-risk-idUSL8N2DU1R0  

2020.06.16  Lengyelország megnyitotta határait a szomszédai felé: Újabb országhatárok 
nyíltak meg Európában, ahogy enyhül a koronavírus-járvány terjedése és 
közeleg a nyári turistaszezon.  

 

 Szombat hajnaltól, csaknem három hónapnyi lezárás után, ismét át lehet 
menni Lengyelországból az összes szomszédos országba, Németországba, 
Csehországba, Szlovákiába és vissza.  

 

 A lengyel-litván határátkelőket már pénteken megnyitották. Több 
határátkelőnél hivatalos és nem hivatalos ünnepséget is tartottak. 

https://hu.euronews.com/2020/06/13/lengyelorszag-megnyitotta-hatarait-a-
szomszedai-fele  

2020.06.12  12 lengyel bányát zárnak be a járvány miatt: Míg a világ többi részén a 
turizmust, a kereskedelmet és az ipart is teljesen megbénította a koronavírus-
járvány, addig a lengyel bányászat csúcsra járatva működött. A vállalatok az 
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utolsó pillanatig nem voltak hajlandóak lezárni a tárnákat, aminek meg is lett 
az eredménye. A lengyel fertőzöttek felét a sziléziai bányarégióból jelentették. 
A cégek megkésve bár, de kötelezővé tették a tesztelést, így pedig 
kiderülhetett, hogy a betegek többségének nincsenek tünetei. 

https://hu.euronews.com/2020/06/12/12-lengyel-banyat-zarnak-be-a-jarvany-miatt  

2020.06.11  Lengyelország szombattól megnyitja határait az Európai Unió tagállamai 
számára, június 16-tól pedig a nemzetközi légiforgalom is lehetséges lesz a 
lengyel légtérben - közölte szerdán Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnök. A koronavírus-járvány kapcsán hozott hatékony 
intézkedéseknek köszönhetően a kormány már részben újraélesztette a 
gazdaságot - mutatott rá a kormányfő, hozzátéve: "most szükség van a 
kereskedelmi kapcsolatok minél korábbi helyreállítására az EU-val". 
Morawiecki a döntést azzal is indokolta, hogy csökken a fertőzések száma az 
uniós tagállamokban. A kormányfő nem tért ki arra, hogy a határátlépéskor 
érvényben maradnak-e valamilyen egészségügyi intézkedések. A 
lengyelországi határzár március eleji elrendelése óta a hazatérő lengyelek 
számára kéthetes karantén volt kötelező. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200610/szombattol-megnyitja-hatarait-
lengyelorszag-436392  

2020.06.10.  A lengyel tudósok távvezérelt ventilátort terveznek a COVID-19 leküzdésére: A 

lengyel tudósok egy csoportja távirányító ventilátort tervezett, amely 

remélhetőleg lehetővé teszi az orvosok számára, hogy segítsék a kritikusan 

betegek belélegzését, de távolról, azzal a céllal, hogy az orvosi személyzet 

biztonságosabbá váljon a koronavírus járvány idején. 

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

ventilators/polish-scientists-design-remote-controlled-ventilator-to-fight-

covid-19-idUSKBN23H13O  

2020.06.09.  Lengyel állami alap, amely segíti a nagyvállalatokat a koronavírus-krízis 
kezelésében: A lengyel állami alap szerint, a nagyvállalatok keddtől kezdve 
pénzügyi támogatást kérhetnek a koronavírus-válság kezelésében, miután az 
Európai Unió jóváhagyta a 25 milliárd zloty (6,4 milliárd dollár) támogatási 
csomagot. Az alap szerint összesen 10 milliárd zloty értékű kölcsönöket kínál 
támogatásra és összesen 7,5 milliárd értékű kedvezményes kölcsönöket kínál a 
vállalatoknak az adósságok csökkentésének arra a szintjére, amely a 
koronavírus-válság előtt volt. 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-poland-financing/polish-state-
fund-to-help-big-firms-cope-with-coronavirus-crisis-idUSL8N2DM3CY  

2020.06.05.  Lengyelország a jövő héten nyitja meg a határokat a balti államokkal: 
Lengyelország és a balti államok a jövő héten nyitják meg határaikat egymással 
a koronavírus utazási korlátozásainak enyhítésével - mondta a a litván 
miniszterelnök pénteken, a lengyel társával folytatott videokonferencia után 
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pénteken. A balti államok - Litvánia, Lettország és Észtország - május 15-én 
nyitották meg közös határaikat, létrehozva az Európai Unióban az úgynevezett 
„utazási buborékot” annak érdekében, hogy a megindult gazdaságok 
ugrásszerűen induljanak. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-baltic-poland/poland-to-
open-borders-with-baltic-states-next-week-lithuania-says-idUSKBN23C1M8  

2020.06.04.  Június 28-ra tűzte ki a szejm a koronavírus-járvány miatt elhalasztott 
elnökválasztás új időpontját Lengyelországban. Az elnökválasztás elhalasztását 
sok vita előzte meg: a kormánypártok a járvány ellenére megtartották volna, 
míg az ellenzék minél későbbi időpontban volt érdekelt. A májusi 
elnökválasztás elsősorban azért maradt el, mert túl későn sikerült törvénybe 
foglalni a levélszavazás szabályait. A választást végül vegyes formában, 
részben hagyományosan, részben levélben bonyolítják. 

https://hu.euronews.com/2020/06/03/kituzte-a-lengyel-elnokvalasztas-idopontjat-a-
szejm  

2020.06.03.  A lengyel központi bankár azt akarja, hogy a kamatlábak 2021-ig változatlanok 
maradjanak: Eryk Lon lengyel központi bankár szerint a kamatlábaknak a 
jelenlegi szinten maradniuk kell 2020-ban és 2021-ben, miután májusban 
váratlanul csökkentették azokat a történelmileg alacsony szintre, hogy 
segítsék a gazdaságot a koronavírus világjárvány hatásának megbirkózásában. 
A lengyel központi bank a referencia-kamatlábat 0,5% -ról 0,1% -ra 
csökkentette, vagyis a hitelköltségeket egymást követő három hónapban 
összesen 140 bázisponttal csökkent. 

https://www.reuters.com/article/poland-rates-lon/polish-central-banker-wants-
rates-to-remain-unchanged-through-2021-idUSL8N2DG19E  

2020.06.02  A lengyel parlament elfogadta az elnökválasztási törvényjavaslatot, a dátum 

még nincs leszögezve: A lengyel parlament kedden elfogadta azt a jogszabályt, 

amely lehetővé teszi a késleltetett elnökválasztást a postai és a hagyományos 

szavazás keverékével, bár az alsó kamara elnökének még be kell jelentenie a 

szavazás dátumát. 

https://www.reuters.com/article/us-poland-election/polish-parliament-passes-
presidential-election-bill-date-still-to-be-fixed-idUSKBN2392FN  

2020.05.29  Lengyelország költségvetése készen áll a magasabb hitelfelvételi igényekre – 
minisztérium: Lengyelország felkészült a hitelfelvételi igények várható 
növekedésére, mivel az országának 100 milliárd zloty (25,02 milliárd dollár) 
van a számláján, és 2020-ig teljes mértékben finanszírozott igények vannak - 
mondta a pénzügyminisztérium pénteken. Lengyelország költségvetési hiánya 
18,9 milliárd zloty volt a múlt hónapban, szemben a március végi 9,4 milliárd 
zlotyval, amikor az ország növelte a kiadásokat, hogy megvédje a gazdaságot a 
pandémiás koronavírus ellen. 

https://www.reuters.com/article/poland-budget/polands-budget-is-ready-for-higher-

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-baltic-poland/poland-to-open-borders-with-baltic-states-next-week-lithuania-says-idUSKBN23C1M8
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-baltic-poland/poland-to-open-borders-with-baltic-states-next-week-lithuania-says-idUSKBN23C1M8
https://hu.euronews.com/2020/06/03/kituzte-a-lengyel-elnokvalasztas-idopontjat-a-szejm
https://hu.euronews.com/2020/06/03/kituzte-a-lengyel-elnokvalasztas-idopontjat-a-szejm
https://www.reuters.com/article/poland-rates-lon/polish-central-banker-wants-rates-to-remain-unchanged-through-2021-idUSL8N2DG19E
https://www.reuters.com/article/poland-rates-lon/polish-central-banker-wants-rates-to-remain-unchanged-through-2021-idUSL8N2DG19E
https://www.reuters.com/article/us-poland-election/polish-parliament-passes-presidential-election-bill-date-still-to-be-fixed-idUSKBN2392FN
https://www.reuters.com/article/us-poland-election/polish-parliament-passes-presidential-election-bill-date-still-to-be-fixed-idUSKBN2392FN
https://www.reuters.com/article/poland-budget/polands-budget-is-ready-for-higher-borrowing-needs-ministry-idUSL8N2DB5FN
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borrowing-needs-ministry-idUSL8N2DB5FN  

2020.05.28.  A lengyel bankok figyelmeztetnek arra, hogy a kamatcsökkentés károsíthatja a 

gazdaság finanszírozását: A lengyel központi bank csütörtökön 40 bázisponttal 

csökkentett váratlan kamatlába megnehezítheti a hitelezők életét és 

korlátozhatja a gazdasági finanszírozás képességét a gazdasági válság idején - 

mondta az ország bankszövetségének vezetője. 

https://www.reuters.com/article/poland-rates-banks/polish-banks-warn-rate-cut-
may-harm-financing-of-economy-idUSW8N2BO01G  

2020.05.27.  Az időseket és egyedül élőket segíti egy európai projekt egy mobilapplikáció 
segítségével: Egy európai projekt, amely segít a rászorulókon egy 
mobilalkalmazással a koronavírus-járvány idején. A segítség azonnal érkezik - 
egy egyszerű kattintással. Ez egy olyan projekt része, amelyet az európai 
kohéziós politika támogat, és amelyet a válság miatt kialakult mostani 
igényekhez igazítottak. Már tesztelik Lengyelországban, és hamarosan 
elérhető lesz az Unió más államaiban is.  

 

 Az okostelefonokat is alkalmazzák a közösségi gondozásban a koronavírus-
válság idején Lengyelország északnyugati részén. Április óta mindenkinek 
maszkot kell viselnie a nyilvános helyeken. Akik nem hagyhatják el az 
otthonukat, azoknak egy új applikáció - amely az EU kohéziós alapjainak 
finanszírozásával működő európai szociális projekthez tartozik - lehetőséget 
kínál maszkok és egyéb alapvető áruk megrendelésére, csupán néhány 
kattintással. 

https://hu.euronews.com/2020/05/25/az-idoseket-es-egyedul-eloket-segiti-egy-
europai-projekt-egy-mobilapplikacio-segitsegevel  

2020.05.26.  Nyolc ország szerint a földgáz projekt megérdemli a segítséget, mivel az EU 
elkészíti a zöld fellendülési alapot: az Európai Bizottság szerdán fogja 
benyújtani a blokkot a következő költségvetésére vonatkozó javaslatát, egy 
koronavírus-helyreállítási alap mellett, hogy az éghajlat-célkitűzéseivel 
összhangban bevonja a beruházásokat. Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Görögország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia 
azt kérte Brüsszeltől, hogy ne zárja ki a földgázprojekteket a jövőbeli 
finanszírozásból. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-energy/eight-countries-
say-gas-deserves-help-as-eu-readies-green-recovery-fund-idUSKBN2311KK  

2020.05.25.  Vállalkozók tüntettek Varsóban: A járvány miatti korlátozó intézkedések ellen 
tüntettek több százan Varsóban. Ez már a harmadik demonstráció két héten 
belül, amelyet a vállalkozók szerveztek, követelve, hogy megnyithassák 
üzleteiket. A rendőrök megakadályozták, hogy a tüntetők az elnöki palotához 
vonuljanak. Több tízezer lengyel vállalkozónak szinte semmi bevétele nincs, 
mert abba kellett hagyniuk a munkát két hónapja. Lengyelországban hétfőn 

https://www.reuters.com/article/poland-budget/polands-budget-is-ready-for-higher-borrowing-needs-ministry-idUSL8N2DB5FN
https://www.reuters.com/article/poland-rates-banks/polish-banks-warn-rate-cut-may-harm-financing-of-economy-idUSW8N2BO01G
https://www.reuters.com/article/poland-rates-banks/polish-banks-warn-rate-cut-may-harm-financing-of-economy-idUSW8N2BO01G
https://hu.euronews.com/2020/05/25/az-idoseket-es-egyedul-eloket-segiti-egy-europai-projekt-egy-mobilapplikacio-segitsegevel
https://hu.euronews.com/2020/05/25/az-idoseket-es-egyedul-eloket-segiti-egy-europai-projekt-egy-mobilapplikacio-segitsegevel
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-energy/eight-countries-say-gas-deserves-help-as-eu-readies-green-recovery-fund-idUSKBN2311KK
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-energy/eight-countries-say-gas-deserves-help-as-eu-readies-green-recovery-fund-idUSKBN2311KK
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kezdődött a korlátozások feloldásának harmadik szakasza: engedélyezték 
például, hogy kinyissanak az éttermek és a szépségszalonok. 

https://hu.euronews.com/2020/05/23/vallalkozok-tuntettek-varsoban  

2020.05.22.  A lengyel kiskereskedelmi értékesítés áprilisban több mint egyötödére esett 
vissza: A lengyel kiskereskedelmi értékesítés több mint öt év értékével 
csökkent áprilisban az előző év azonos időszakához viszonyítva - a statisztikai 
hivatal adatai pénteken mutatták be. A kiskereskedelmi értékesítés 22,6% -kal 
esett vissza, az adatok egy nappal azután érkeztek, hogy a statisztikai hivatal 
kiadta a kimeneti adatokat, amelyek szintén jóval rosszabbak voltak a vártnál. 

https://www.reuters.com/article/poland-economy-salesfigures/update-1-polish-
retail-sales-dropped-more-than-a-fifth-in-april-idUSL8N2D41Q3  

2020.05.21  Lengyelországi stop az EU-n kívüli felvásárlásokra: Európa több más 
országához hasonlóan Lengyelország is lépéseket tesz azért, hogy stratégiai 
fontosságú cégei a kornavírus miatt kialakult rendkívül alacsony beszerzési 
árak következtében ne kerülhessenek ellenséges, Európai Unión kívüli 
felvásárlók célkeresztjébe.  

 

 A lengyel kormány elfogadta szerdán a stratégiai fontosságú cégeket az 
Európai Unión kívülről történő felvásárlás ellen  védő szabályok tervezetét - 
írja az MTI. A parlament elé kerülő tervezet szerint a lengyel társaságok  
ellenséges átvételét megakadályozó szabályzás két évig lenne érvényes. 

https://mfor.hu/cikkek/makro/lengyelorszagi-stop-az-eu-n-kivuli-felvasarlasokra.html  

2020.05.20  Lengyelország szabályokat fogad el az EU-n kívüli befektetők 
megakadályozására: A lengyel kormány olyan rendeleteket fogadott el, 
amelyek célja az Európai Unión kívüli befektetők számára, hogy 
megnehezítsék az olcsóbb cégek átvételét, amelyet Lengyelország gazdasági 
szempontból stratégiai fontosságúnak ítél. A rendeletek egy több mint 300 
milliárd zloty (72 milliárd dollár) értékű kormánymentő csomag részét képezik, 
hogy segítsék az országot az új koronavírus-járvány és az ebből fakadó 
gazdasági válság túlélésében. 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-poland-companies/poland-
adopts-rules-to-prevent-takeovers-by-non-eu-investors-idUSL8N2D243B  

2020.05.19  A koronavírusfertőzések Lengyelországban csökkenni kezdhetnek: minister: az 
új koronavírusfertőzések Lengyelországban egy héten belül elkezdhetnek esni 
- mondta kedden Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter. "Talán egy hét 
alatt elmondható, hogy a vírusfertőzések csökkenő tendenciát mutatnak" - 
mondta Szumowski az újságíróknak. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-infections/coronavirus-
infections-in-poland-may-start-to-fall-minister-idUSKBN22V18B  

2020.05.18.  Erőszakba torkollott a varsói tüntetés: Ismét tüntettek Varsóban a vállalkozók, 

https://hu.euronews.com/2020/05/23/vallalkozok-tuntettek-varsoban
https://www.reuters.com/article/poland-economy-salesfigures/update-1-polish-retail-sales-dropped-more-than-a-fifth-in-april-idUSL8N2D41Q3
https://www.reuters.com/article/poland-economy-salesfigures/update-1-polish-retail-sales-dropped-more-than-a-fifth-in-april-idUSL8N2D41Q3
https://mfor.hu/cikkek/makro/lengyelorszagi-stop-az-eu-n-kivuli-felvasarlasokra.html
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-poland-companies/poland-adopts-rules-to-prevent-takeovers-by-non-eu-investors-idUSL8N2D243B
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-poland-companies/poland-adopts-rules-to-prevent-takeovers-by-non-eu-investors-idUSL8N2D243B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-infections/coronavirus-infections-in-poland-may-start-to-fall-minister-idUSKBN22V18B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-infections/coronavirus-infections-in-poland-may-start-to-fall-minister-idUSKBN22V18B
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követelve, hogy megnyithassák üzleteiket. Lengyelországban már egy hete 
tartanak a demonstrációk, amelyekkel a járvány miatti korlátozások 
megszüntetését akarják elérni. Több tízezer lengyel vállalkozó volt kénytelen 
felfüggeszteni a munkáját két hónapja. Kamil Niedziałek lakások 
bérbeadásából él. “80 százalékkal csökkent a forgalmunk. Az üzlet március 15. 
óta leállt. Zárva vannak a teraszok, az éttermek, a múzeumok. Nincsenek 
foglalásaink, így nem tudunk megélni” - magyarázza Kamil. "Reméljük, hogy ez 
a mozgalom fölébreszt valamit a lengyelekben, és amikor össze kell tartanuk, 
együtt vonulunk az utcákon” – mondta az egyik tüntető, egy panzió 
tulajdonosa.  

 

 A tüntetők nem tartották be a távolságtartási szabályokat, de a rendőrök most 
nem emiatt avatkoztak be. Meg akarták akadályozni, hogy a tömeg a varsói 
belvárosba menjen. 

 

 

 A lengyel központi bankár nem zárja ki a kamatcsökkentést 2020 második 
felében: A lengyel központi bank tovább csökkentheti a kamatlábakat az év 
második felében, mivel a koronavírus-járvány által a gazdaságnak okozott 
károk sokkal súlyosabbak lehetnek, mint ahogy a kormány előrejelzi - mondta 
Grazyna Ancyparowicz kamatmeghatározó. 

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-poland-rates/polish-central-
banker-does-not-rule-out-rate-cut-in-second-half-2020-idUSKBN22U185  

 

https://hu.euronews.com/2020/05/17/eroszakba-torkollott-a-varsoi-tuntetes  

 

2020.05.15.  Ausztria és Németország csökkenti, Lengyelország meghosszabbítja a 
határellenőrzést: Lengyelország határainak az ellenőrzése meghosszabbításra 
került egy újabb hónappal.  

 

 Az április végén elrendelt határellenőrzés tegnap járt volna le. A Belügy- és 
Közigazhatási Minisztérium tájékoztatása szerint a Németországgal, 
Litvániával, Csehországgal és Szlovákiával közös határokon újabb 30 napi, azaz 
június 12-ig lesz határellenőrzés. Továbbra is fognak ellenőrzéseket végezni a 
tengeri kikötőkben és a repülőtereken. Továbbra is korlátozzák a külföldiek 

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-poland-rates/polish-central-banker-does-not-rule-out-rate-cut-in-second-half-2020-idUSKBN22U185
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-poland-rates/polish-central-banker-does-not-rule-out-rate-cut-in-second-half-2020-idUSKBN22U185
https://hu.euronews.com/2020/05/17/eroszakba-torkollott-a-varsoi-tuntetes
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beutazását Lengyelországba.  

 

 A határok ellenőrzését a Lengyel Határőrség végzi a rendőrök, a tűzoltók és a 
katonák támogatásával. A tárca kiemeli, hogy a határt továbbra is csak a 
kormány által kijelölt határátkelő helyeken lehet átlépni. 

 

 

 Sziléziában óriási mértékben kilőtt a megbetegedések száma, ahol a 
legkomolyabb mértékben a bányászok között kezdett terjedni a koronavírus. A 
lengyel bányászat központjaként számon tartott régióban (vagy ahogy a 
lengyel közigazgatásban hívják: vajdaságban) eddig már csaknem négyezer 
fertőzöttet regisztráltak, a számuk pedig meredeken növekszik.  

 

 Százezer sziléziai lakosra jelenleg 88 koronavírusos megbetegedés jut, ez az 
arány körülbelül ugyanannyi, mint Budapesten, ahol 91 koronavírus-fertőzött 
jut százezer főre – igaz, a magyar fővárosban jóval kisebb területen 
koncentrálódik több ember, ennek fényében pedig már meglepő a sziléziai 
adatok megugrása. Łukasz Szumowski egészségügyi miniszter sem zárta ki, 
hogy a régiót a súlyos járványügyi helyzet miatt akár le is zárhatják, múlt 
péntek óta pedig a bányászok és családtagjaik körében kezdődött meg a 
tömeges tesztelés. Sziléziát kivéve egyébként Lengyelországban is lelassult a 
fertőzés üteme, az összes többi vajdaságban már laposodó járványgörbéket 
látunk. Mégis, a kiugró sziléziai adatok elegek arra, hogy a járvány országszerte 
is papíron növekvő tendenciát mutasson: a V4-ek közül egyedüliként a 
lengyeleknél nő még az aktív fertőzöttek száma, pedig május elején még úgy 
látszott, az ország túl van a tetőzésen.  

 

 Jelenleg 17 és fél ezer esetet regisztráltak, közülük csaknem hétezren 
gyógyultak meg, de van még majdnem tízezer aktív eset is. Lengyelországban a 
korlátozások feloldása szintén április 20-án kezdődött, de a lengyelek úgy 
enyhítettek, hogy közben szigorítottak is, a magyarhoz hasonló rendszerben 
kötelezővé tették a maszkviselést beltérben. Viszont az erdőket és a parkokat 
újranyitották – ezek zárva voltak azelőtt – és az első körben nyitottak a 100 
négyzetméternél kisebb boltok is. Május 4-től, a magyar enyhítésekkel egy 
időben elindult a második kör is, mikor a szállodák, múzeumok, könyvtárak és 
galériák nyithattak ki. Két napra rá pedig az óvodák is, de csak azoknak a 
gyerekeknek, akiknek szülei munka miatt nem tudnak vigyázni a gyerekeikre 
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napközben. Az éttermek viszont Lengyelországban továbbra is zárva maradtak. 

https://azonnali.hu/cikk/20200514_ekkora-most-a-jarvanyugyi-szigor-europa-
kornyezo-allamaiban- 

 

https://trans.info/hu/ausztria-es-nemetorszag-csokkenti-lengyelorszag-
meghosszabbitja-a-hatarellenorzest-185000  

 

2020.05.14.  A lengyel orvosok a WHO támogatásával olasz COVID-19 tapasztalatokat 
hoznak Kirgizisztánba: Lengyel orvosok egy csoportja Kirgizisztánba ment, 
hogy megosszák tapasztalataikat a vírus által sújtott Olaszországból, és átadják 
tudásukat és készségeiket társaiknak. Ez a támogatás a WHO által koordinált 
Sürgősségi Orvosi Csoport kezdeményezésének részét képezte, és gyors 
lépésben szervezték a kirgizisztáni COVID-19 betegek ellátására. 

http://www.euro.who.int/en/countries/poland/news/news/2020/5/polish-medics-
bring-italian-covid-19-experience-to-kyrgyzstan-with-who-support  

2020.05.13.  A koronavírus világjárvány miatt Lengyelország június 12-ig meghosszabbítja 
szigorú határellenőrzését - mondta a belügyminisztérium szerdán: A kormány 
várhatóan szerdán bejelenti az iskolákra, éttermekre és fodrászokra vonatkozó 
további korlátozások megszüntetését. Lengyelországban jelenleg 17 062 
megerősített koronavírus-eset és 847 haláleset van. Kedden az ország egy nap 
alatt az új koronavírus-esetek legnagyobb tüskéjét látta, mivel a 
szénbányászok körében a fertőzések gyorsan növekedtek. 

 

 Lengyelország június 12-ig tartja zárva a határokat a külföldiek számára: A 
koronavírus világjárvány miatt Lengyelország június 12-ig meghosszabbítja 
szigorú határellenőrzését - mondta a belügyminisztérium szerdán. 
Lengyelország márciusban bezárta határait, hogy megállítsa a koronavírus 
terjedését, és azóta négyszer meghosszabbította a korlátozást. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-borders/poland-to-
keep-borders-closed-for-foreigners-until-june-12-idUSKBN22P190  

 

https://www.theguardian.com/world/live/2020/may/13/coronavirus-live-news-
brazil-reports-record-881-deaths-as-wuhan-prepares-to-test-11m-residents  

 

2020.05.12  A húsz évesek körében nagyon sok a koronavírus által leginkább érintett 
személy: A lengyel tudósok egy csoportja bemutatta a Covid-19 járvány első 

https://azonnali.hu/cikk/20200514_ekkora-most-a-jarvanyugyi-szigor-europa-kornyezo-allamaiban-
https://azonnali.hu/cikk/20200514_ekkora-most-a-jarvanyugyi-szigor-europa-kornyezo-allamaiban-
https://trans.info/hu/ausztria-es-nemetorszag-csokkenti-lengyelorszag-meghosszabbitja-a-hatarellenorzest-185000
https://trans.info/hu/ausztria-es-nemetorszag-csokkenti-lengyelorszag-meghosszabbitja-a-hatarellenorzest-185000
http://www.euro.who.int/en/countries/poland/news/news/2020/5/polish-medics-bring-italian-covid-19-experience-to-kyrgyzstan-with-who-support
http://www.euro.who.int/en/countries/poland/news/news/2020/5/polish-medics-bring-italian-covid-19-experience-to-kyrgyzstan-with-who-support
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-borders/poland-to-keep-borders-closed-for-foreigners-until-june-12-idUSKBN22P190
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-borders/poland-to-keep-borders-closed-for-foreigners-until-june-12-idUSKBN22P190
https://www.theguardian.com/world/live/2020/may/13/coronavirus-live-news-brazil-reports-record-881-deaths-as-wuhan-prepares-to-test-11m-residents
https://www.theguardian.com/world/live/2020/may/13/coronavirus-live-news-brazil-reports-record-881-deaths-as-wuhan-prepares-to-test-11m-residents
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szakaszának járványügyi elemzését Lengyelországban. A vizsgálatot az első 389 
megerősített Covid-19-es eset mintáján végezték, március 3–27-én 
Lengyelországban.  

 

 Mint kiderült, Lengyelországban több esetet igazoltak a fiatalok (20–29 
évesek) körében, mint Olaszországban. A fertőzött életkorra vonatkozóan 
rendelkezésre álló adatok szerint egyértelműen magasabb fertőzési 
gyakoriságot figyeltek meg három korcsoportban: 20–29 év (4 fő / 100 000), 
40–49 év (4,1 / 100 000) és 50–59 év (4,3 100 000 ember). 

https://wbj.pl/people-in-twenties-among-most-affected-by-coronavirus-in-
poland/post/127013  

2020.05.11.  Két héten belül ki kell írni a lengyel elnökválasztás új időpontját: Elméletileg 74 
napon belül meg kell rendezni a koronavírus-járvány miatt elhalasztott 
elnökválasztást Lengyelországban. Az országos választási bizottság (PKW) 
határozatát vasárnap este jelentette be a testület elnöke. Sylwester Marciniak 
azt mondta, hogy a szejm elnökének 14 napon belül ki kell írnia az 
elnökválasztás új időpontját, a szavazást pedig a bejelentéstől számított 60 
napon belül meg kell tartani. Így maximum 74 napon belül esedékes a 
voksolás a jelenlegi döntés értelmében. 

 Lengyelországban vasárnap tervezték megtartani az államfőválasztást, a 
szavazást azonban végül nem tartották meg, miután éles vita alakult ki a 
voksolásról. 

https://hu.euronews.com/2020/05/11/ket-heten-belul-ki-kell-irni-a-lengyel-
elnokvalasztas-uj-idopontjat  

2020.05.08.  Vita a lengyel elnökválasztás időpontja körül: Akár már két hónap múlva 
megtarthatják a csütörtökön elhalasztott lengyel elnökválasztást a kormányon 
lévő Jog és Igazságosság párt szóvivője szerint. Az eredetileg vasárnapra 
tervezett szavazást az alsóház döntése értelmében, a koronavírus-járvány 
miatt csúsztatják későbbi dátumra. Az ellenzék hallani sem akar a korai 
időpontról, a jelenlegi államfő viszont örülne neki: 

 

 „Szeretném folytatni a hazánk modernizálásának programját. Erre az adhat 
garanciát, ha az Egységes Jobboldal támogatását élvező kormánnyal és a 
mögötte álló parlamenti többséggel tudok együtt dolgozni. A tegnap 
elfogadott megállapodás jó esélyt ad erre, és ha megnyerem a választást, 
akkor ez a terv valósággá is válhat Lengyelországban" - magyarázta Andrzej 
Duda. 

https://hu.euronews.com/2020/05/07/vita-a-lengyel-elnokvalasztas-idopontja-korul  

2020.05.07.  Elhalasztják a lengyel elnökválasztást a koronavírus-járvány miatt: Elhalasztják 
a vasárnap esedékes lengyel elnökválasztást a koronavírus-járvány miatt - 

https://wbj.pl/people-in-twenties-among-most-affected-by-coronavirus-in-poland/post/127013
https://wbj.pl/people-in-twenties-among-most-affected-by-coronavirus-in-poland/post/127013
https://hu.euronews.com/2020/05/11/ket-heten-belul-ki-kell-irni-a-lengyel-elnokvalasztas-uj-idopontjat
https://hu.euronews.com/2020/05/11/ket-heten-belul-ki-kell-irni-a-lengyel-elnokvalasztas-uj-idopontjat
https://hu.euronews.com/2020/05/07/vita-a-lengyel-elnokvalasztas-idopontja-korul


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

 

 
 

 

jelentette be Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) 
elnöke, miután koalíciós partnere, az Egyetértés (Podrozumenie) és az 
ellenzék is kitartott amellett; a politikai haszonszerzés nem lehet fontosabb az 
emberek egészségénél. Kaczynski és pártja eddig azzal érvelt, a választás 
elhalasztása alkotmányt sértene, és a levélben történő szavazás mellett érvelt. 

 

  Az ellenzéki többségű szenátus viszont elutasította a kormánypárti, erre 
irányuló törvénymódosítást, mert a járványhelyzetben ezt a formát sem 
tartotta biztonságosnak. A május 10-re kiírt elnökválasztás új időpontja 
leghamarabb július közepén lehet. A lengyel alkotmánybíróság csütörtökön 
foglal állást a szavazás elhalasztásáról. 

https://hu.euronews.com/2020/05/07/jarvany-elhalasztjak-a-lengyel-elnokvalasztast  

2020.05.06.  Lengyelországnak mindössze négy nap alatt várhatóan elnökválasztást kell 
tartania, de senki sem tudja megmondani, hogy megtörténik-e vagy sem. A 
vasárnapi választási időpontot hónapokkal ezelőtt tűzték ki, de a koronavírus 
pandémia zavarba ejtette az előkészületeket, és a vírus terjedésének 
ellenőrzése alatt áll a lengyelországi zárolás. 

 

 

 Az MFA támogatja a lengyel exportőröket, támogatja a lengyel tudomány és 

technológia fejlesztését: Paweł Jabłoński külügyminiszter-helyettes ma tartott 

közleményében beszélt a lengyel külügyi szolgálat gazdasági és diplomáciai 

tevékenységeiről, amelyek célja a lengyel vállalkozók támogatása a COVID-19 

járvány idején. 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/mfa-supports-polish-exporters-and-promotes-

polish-science-and-technology  

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/polish-presidential-election-chaos-days-
200506084817907.html  

 

2020.05.05  A lengyel kormány bejelentette, hogy a szállodák, bevásárlóközpontok és 
néhány szabadtéri sportlétesítmény május 4-én, hétfőtől kezdve újból 
megnyílik, a COVID-19 korlátozásainak fokozatos enyhítésére irányuló tervek 
mentén. Az óvoda és az általános iskola szintén május 6-án, szerdán 
folytatódik.  

 

https://hu.euronews.com/2020/05/07/jarvany-elhalasztjak-a-lengyel-elnokvalasztast
https://www.gov.pl/web/diplomacy/mfa-supports-polish-exporters-and-promotes-polish-science-and-technology
https://www.gov.pl/web/diplomacy/mfa-supports-polish-exporters-and-promotes-polish-science-and-technology
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/polish-presidential-election-chaos-days-200506084817907.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/polish-presidential-election-chaos-days-200506084817907.html
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 A parkok újból megnyíltak, a 13 évesnél fiatalabb személyek szabadidős 
tevékenysége megengedett, feltéve, hogy maszkot viselnek. A mezőgazdasági 
termelők mentesülnek arról, hogy munka közben maszkot kell viselniük. Egyéb 
korlátozások, ideértve az összejövetelek tilalmát és a maszk viselésének 
szükségességét a nyilvános terekben, továbbra is érvényesek. Az utasszállítás 
és a nemzetközi vasúti forgalom május 9-ig, szombatig fel van függesztve.  

 

 

 Ezenkívül a szárazföldi határok május 13-ig, szerdáig zárva vannak, bár 
továbbra is mentességet élveznek a lengyel állampolgárok, a  lengyel lakosok 
és az érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezők. Minden, az országba 
visszatérő lengyel állampolgárnak és lakosnak 14 napos otthoni karanténban 
kell maradnia. 

 

 A határokon átnyúló együttműködés (CBC) „Lengyelország-Fehéroroszország-
Ukrajna 2014–2020” programnak és az EU kohéziós politikai projektnek 
köszönhetően a sürgősségi orvosi szolgáltatások már működnek a 
Lengyelországot, Fehéroroszországot és Ukrajnát összekötő határokon átnyúló 
területeken. A kórházakban mentők és légzőkészülékek állnak rendelkezésre, 
hogy segítsék az orvosokat a COVID-19 járvány elleni küzdelemben. A RESCUE 
projekt keretében szállított felszerelés segíti a határmenti közösségeket az 
európai határokon átnyúló vészhelyzetekben. 

 

 

 Május 5-én, kedden az országban 14 242 COVID-19 és 700 kapcsolódó halálos 
esetet állapítottak meg.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-
rescue-fighting-coronavirus-across-borders-in-poland-belarus-and-ukraine  

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/339151/poland-government-further-
eases-covid-19-restrictions-from-may-4-update-10 

 

2020.05.04  Vitatott az elnökválasztás módja Lengyelországban: A lengyel nemzeti 
ünnepen, az 1791-ben elfogadott alkotmány napján a legfőbb téma a 
közbeszédben a közelgő elnökválasztás. Andrzej Duda újból pályázik az 
államfői posztra. A templomi ceremónián szűkített körben jelent meg 
vasárnap, és pénteki kampánygyűlését is online tartotta, bár a megszokott, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-rescue-fighting-coronavirus-across-borders-in-poland-belarus-and-ukraine
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-rescue-fighting-coronavirus-across-borders-in-poland-belarus-and-ukraine
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/339151/poland-government-further-eases-covid-19-restrictions-from-may-4-update-10
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/339151/poland-government-further-eases-covid-19-restrictions-from-may-4-update-10
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grandiózus díszletek között. Két és fél órás fellépésében Duda kijelentette, 
hogy folytatni kívánja az őt jelölő kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) 
politikáját.  

 

 Az ellenzék szerint a koronavírus-járvány miatt el kell halasztani a május 10-re 
hirdetett voksolást, aminek az időpontját még a járvány előtt tűzték ki. A Jog 
és Igazságosság levélszavazást rendezne, egészségügyi szempontból ezt 
tartják a legbiztonságosabbnak. Az ellenzék szerint azonban a kampányidőszak 
sem volt teljes értékű, ezért nem csak a szavazás módja számít. 

https://hu.euronews.com/2020/05/03/vitatott-az-elnokvalasztas-modja-
lengyelorszagban  

2020.04.30  Klímaügyi  inister a COVID-19 hosszú távú éghajlat-célkitűzéseiért: Petersberg: 
Noha az éghajlatváltozási konferenciát (COP 26) 2021-re elhalasztották a 
világjárvány okozta kihívások miatt, a Petersberg Climate Dialogue (PCD) 
videokonferencia formájában zajlott április 27–28-án, Michał Kurtyka lengyel 
éghajlati miniszter csatlakozásával. a vita a jelenlegi gazdasági válságból való 
zöld felépülésről. A 11. Petersberg klíma-párbeszédben, a globális éghajlat-
politikáról szóló éves ülésen, amelyet a német kormány a német szövetségi 
környezetvédelmi miniszter, Svenja Schulze meghívására szervezett, 30 ország, 
beleértve Kína, India és Japán magas szintű kormánytisztviselőit is. , 
megvitatták, hogyan lehet a COVID-19 által kiváltott válságot környezetbarát 
módon enyhíteni. 

 

 Mariusz Kamiński, a lengyel belügyminiszter úgy döntött, hogy május 13-ig 
meghosszabbítja Lengyelország határellenőrzését a szomszédos EU-
tagállamokkal. A minisztérium sajtóközleményt adott ki, amelyben 
tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a határellenőrzést további 10 napra 
meghosszabbítják - május 4-től május 13-ig. Mint korábban, csak számos 
kijelölt határátkelőhelyen lehet átutazni Lengyelországba. "A Németország, 
Litvánia, a Cseh Köztársaság és Szlovákia belső határánál folytatott 
határellenőrzés további 10 napra meghosszabbodik - idén május 4-13-ig. Mint 
korábban, a határokat csak a kijelölt helyeken lehet átlépni." - a Bel- és 
Közigazgatási Minisztérium sajtóosztálya jelentette be sajtóközleményben. 

https://polandin.com/47808767/poland-extends-border-controls-until-may-13th  

https://polandin.com/47801632/climate-minister-for-dealing-with-covid19-longterm-
climate-goals-petersberg  

 

2020.04.29  A lengyelországi szállodák a nyári szünidőre nyitva lesznek - mondta a 
kormányzati szóvivő, Piotr Muller az állami rádiónak szerdán, miközben 

https://hu.euronews.com/2020/05/03/vitatott-az-elnokvalasztas-modja-lengyelorszagban
https://hu.euronews.com/2020/05/03/vitatott-az-elnokvalasztas-modja-lengyelorszagban
https://polandin.com/47808767/poland-extends-border-controls-until-may-13th
https://polandin.com/47801632/climate-minister-for-dealing-with-covid19-longterm-climate-goals-petersberg
https://polandin.com/47801632/climate-minister-for-dealing-with-covid19-longterm-climate-goals-petersberg
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hozzátette, hogy az új koronavírus-fertőzések továbbra is növekednek az 
országban. Szerdán a lengyel kormány várhatóan bejelenti határozatát néhány 
olyan vállalkozás újbóli megnyitásáról, amelyeket a világjárvány miatt eddig 
bezártak. A nyári szünidőt hagyományosan júliusban és augusztusban tartják 
Lengyelországban. A kormány május 24-ig meghosszabbította az iskola 
bezárását. 

 

 A lengyel kiskereskedelmi készlet növekszik a COVID-19 ellenére: 2020 első 
negyedévében körülbelül 50 000 m2 modern üzlethelyiséget készítettek elő a 
lengyel piacra. Befejeződött a négy terv építése: Galeria Chełm (17 500 m2), 
Stop Shop Siedlce (14 100 m2), Galeria Kupiecka Otwockban (10 000 m2) és 
Vendo Park Jawor (6700 m2). A koronavírus járvány kezdete miatt azonban az 
új bevásárlóközpontoknak korlátozott lehetőségeik vannak a fogyasztók 
kiszolgálására, ugyanúgy, mint az összes nagy lengyel kiskereskedelmi 
létesítménynél. 

https://www.property-forum.eu/news/polands-retail-stock-grows-despite-covid-
19/5788  

 

https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/hotels-in-poland-to-be-open-for-
summer-holidays-govt-spokesman 

 

2020.04.28  A COVID-19 hatása a lengyel ingatlanokra: Valamennyi 100 m2 alapterületű 
üzlet, amely működik, négy vevőt képes kiszolgálni/m2, míg a nagyobb 
üzletekben 15 m²-enként egy ügyfél lehet. A COVID-19 világjárvány 
felgyorsította az e-kereskedelem fejlődését Lengyelországban. Sok 
kiskereskedő bevezette az online áruházat, a közösségi média értékesítését és 
a promóciókat.  

https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland/insights/covid-19-impacts-poland-
real-estate  

2020.04.27  Százak tiltakoznak a lengyel-német határzár ellen: Lengyelországban élő és 
Németországban dolgozó emberek százai tiltakoztak szombaton a lengyel 
délnyugati határvárosban, Zgorzelecben a határon átlépők számára kötelező 
koronavírus-karantén ellen 

  

 Lengyelország a világjárvány közepette továbbra is tervezi az elnöki szavazást: 
A Ruling Law and Justice párt azt akarja, hogy a postai szavazásra májusban 
kerüljön sor 

https://www.property-forum.eu/news/polands-retail-stock-grows-despite-covid-19/5788
https://www.property-forum.eu/news/polands-retail-stock-grows-despite-covid-19/5788
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/hotels-in-poland-to-be-open-for-summer-holidays-govt-spokesman
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/hotels-in-poland-to-be-open-for-summer-holidays-govt-spokesman
https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland/insights/covid-19-impacts-poland-real-estate
https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland/insights/covid-19-impacts-poland-real-estate


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

 

 
 

 

https://www.ft.com/content/107700e1-f857-4954-9891-9d5318a35c5a  

 

https://vovworld.vn/en-US/news/hundreds-protest-against-lockdown-at-
polishgerman-border-853450.vov 

 

2020.04.24  A koronavírus mellett egy másik fertőzés is veszélyt jelent az európai 
gazdaságra, az afrikai sertéspestis. A vaddisznókat és házisertéseket támadó 
kórokozó egyre jobban közelít Nyugat-Európához. Lengyelország legnyugatibb 
részénél, a német határtól tíz kilométerre is találtak már fertőzött állatokat.  

 

 Tavaly 35 ezer malacot kellett elpusztítani Északnyugat-Lengyelországban, 
idén pedig már 24 ezret. Andrzej Waszczuk családja generációk óta 
sertéstenyésztéssel foglalkozik. Szerinte a kormány nem tesz eleget a fertőzött 
vaddisznók felkutatásáért: „A vaddisznótetemeket nem távolítják el időben. 
Sokáig bomlanak a szabadban, a hatóságok csak 3-4 nap után viszik el őket. A 
helyi gazdák nagyon dühösek. A járvány előtt még kétezren tenyésztettek 
disznót a környéken, de már csak hatszázan vagyunk." 

https://hu.euronews.com/2020/04/24/nemetorszag-fele-tart-a-sertespestis  

 

2020.04.23  A lengyel kormány, amely 212 milliárd zloty (40 milliárd font) csomagot 
fejlesztett ki a „válságellenes pajzs” elnevezéssel, amely támogatást kínál a 
vállalatok és a munkavállalók számára, azt is kijelentette, hogy a finanszírozást 
csak az országban adókat fizető vállalatok számára teszi elérhetővé.  

 

 A lengyel LOT légitársaság a koronavírus járvány okozta válság túlélésére 
irányuló intézkedéseinek részeként leállítja a beruházásokat, csökkenti a 
béreket és tárgyalásokat folytat a lízingtársaságokkal a repülőgép-szerződések 
optimalizálása érdekében. A nemzeti légitársaság lemondott a szolgálati 
járműpark cseréjéről a vezetőség és az igazgatóság tagjai számára, és többek 
között leállította az ingatlan tervezett felújítását és újjáépítését. 

 

 

 A Greenpeace felhívást intézett Lengyelország kormánya figyelmébe, hogy 
összpontosítson a polgárok jólétére és a környezetre, és ne a gazdasági 

https://www.ft.com/content/107700e1-f857-4954-9891-9d5318a35c5a
https://vovworld.vn/en-US/news/hundreds-protest-against-lockdown-at-polishgerman-border-853450.vov
https://vovworld.vn/en-US/news/hundreds-protest-against-lockdown-at-polishgerman-border-853450.vov
https://hu.euronews.com/2020/04/24/nemetorszag-fele-tart-a-sertespestis
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növekedésre, amikor a szén-függő gazdaságát kiszorítja. 

 

 Lengyelország ezen a héten elkezdett enyhíteni az új koronavírus 
elterjedésének megakadályozására bevezetett korlátozásokon, mondván, 
hogy vissza kell állítania a gazdaságát a növekedési pályára. A világjárvány 
előtt Lengyelország gazdasági növekedése Európában az egyik leggyorsabb 
volt, 2019-ben 4,1% .  

 

 Lengyelország, amelynek szénbányászati iparában 83 000 ember dolgozott, és 
Lengyelország az egyetlen olyan EU-tagállam, amely nem tett ígéretet a szén-
semlegesség 2050-ig történő elérésére, azzal érvelve, hogy több időre van 
szüksége a széntüzelésű erőműveinek tisztábbra való cseréjéhez. Az EU más 
környezetvédelmi kérdések miatt is bírálta, többek között a fokozott 
fakitermeléssel és a rossz vízgazdálkodással kapcsolatban. 

 

 

 https://www.theguardian.pe.ca/business/reuters/put-your-people-and-your-
forests-first-not-growth-greenpeace-tells-poland-440643/  

 https://www.accountancydaily.co/denmark-and-poland-ban-covid-19-grants-
multinationals-based-tax-havens  

 https://www.thefirstnews.com/article/lot-implements-extraordinary-
solutions-to-survive-covid-crisis-12183 

 

 

2020.04.22  Lengyelországban - ahol kötelező az arcmaszk viselése - automatákból lehet 
megvásárolni a védőfelszerelést, valamint még gumikesztyűt és fertőtlenítő 
folyadékot. Az ötlet a korábban italt és édességet árusító automaták 
üzemeltetőinek, valamint sok vásárlónak is a túlélését szolgálhatja. 
Lengyelországban már csaknem 10 ezer fertőzöttet azonosítottak, a betegség 
385 halálos áldozatot követelt. 

 A koronavírus-esetek száma Lengyelországban meghaladja a 10 000-et. A 
minisztérium szerint 38 millió országban 10 034-re nőtt a fertőzött személyek 
száma.Hétfőn a kormány elkezdte enyhíteni a járvány során bevezetett 
korlátozásokat. 

https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/number-of-coronavirus-cases-in-poland-
exceeds-10000  

https://www.theguardian.pe.ca/business/reuters/put-your-people-and-your-forests-first-not-growth-greenpeace-tells-poland-440643/
https://www.theguardian.pe.ca/business/reuters/put-your-people-and-your-forests-first-not-growth-greenpeace-tells-poland-440643/
https://www.accountancydaily.co/denmark-and-poland-ban-covid-19-grants-multinationals-based-tax-havens
https://www.accountancydaily.co/denmark-and-poland-ban-covid-19-grants-multinationals-based-tax-havens
https://www.thefirstnews.com/article/lot-implements-extraordinary-solutions-to-survive-covid-crisis-12183
https://www.thefirstnews.com/article/lot-implements-extraordinary-solutions-to-survive-covid-crisis-12183
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/number-of-coronavirus-cases-in-poland-exceeds-10000
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/number-of-coronavirus-cases-in-poland-exceeds-10000
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https://hu.euronews.com/2020/04/21/tomegesen-tesztelnek-a-csehek 

 

2020.04.21  A koronavírus első napjaitól kezdve sok aggódó ember a szociális médiát vagy 
a híroldalakat kutatta a betegségre vonatkozó információkkal, miközben soha 
nem tudták, mi az igazság.  

 

 A Lengyelországból megjelenő technológia úgy tűnik, hogy levágja ezt a 
dezinformációt. A PAP (lengyel sajtóügynökség) elindította a #FakeHunter 
rendszert a pandémiával kapcsolatos hazugságok leküzdésére.  

 

 Lengyelország orvosi kellékeket vásárolt Kínából a Covid-19 elleni küzdelem 

érdekében: A lengyel kormány 73 tonna orvosi kelléket vásárolt Kínából a 

koronavírus (Covid-19) világjárvány leküzdésére. Az AN-124 tehergépjármű 

szállította a kellékeket, beleértve 14 millió maszkot, 300 000 védőöltözetet és 

egy maszk készítésére szolgáló gépet. Ez a második rakomány, amelyet a 

lengyel fegyveres erők, a NATO által támogatott stratégiai légi szállítás 

nemzetközi megoldásának (SALIS) részeként vállaltak. A SALIS a NATO-

szövetségesek számára fuvart biztosít teherszállító repülőgépekkel. A hónap 

elején a lengyel kormány már vásárolt orvosi eszközöket: 190 000 maszkot és 

180 000 védőöltözetet. 

https://www.army-technology.com/news/poland-purchases-medical-supplies-from-

china-to-fight-covid-19/  

 

https://www.forbes.com/sites/johnscottlewinski/2020/04/21/poland-takes-on-covid-

19-phony-news-with-fakehunter-system/#504c9fe340e9 

2020.04.20  Lengyelország rekordmennyíségű, 545 új koronavírus (COVID-19) fertőzést 
igazoltak április 19-én, egy nappal azelőtt, a Kormány bejelentette, hogy 
enyhíti az országos szinten bevezetett korlátozásokat a járvány 
visszaszorítására.  

 

 Az esetek számának növekedései valószínűleg az új járványkitörés 
következményei voltak, két idősgondozó otthonban és egy kórházban. A 
kormány állítása szerint a tesztelés olyan emberekre irányul, akik valószínűleg 

https://hu.euronews.com/2020/04/21/tomegesen-tesztelnek-a-csehek
https://www.army-technology.com/news/poland-purchases-medical-supplies-from-china-to-fight-covid-19/
https://www.army-technology.com/news/poland-purchases-medical-supplies-from-china-to-fight-covid-19/
https://www.forbes.com/sites/johnscottlewinski/2020/04/21/poland-takes-on-covid-19-phony-news-with-fakehunter-system/#504c9fe340e9
https://www.forbes.com/sites/johnscottlewinski/2020/04/21/poland-takes-on-covid-19-phony-news-with-fakehunter-system/#504c9fe340e9
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vírust hordoznak, egyértelmű tüneteket produkálnak.  

 

 A  tesztek nem elvégezhetőek mindenkin, mivel ez tovább nehezítené a már 
lassú tesztelési folyamatot. A kritikusok ugyanakkor azt állították, hogy mivel a 
tesztelések száma jelenleg alacsony, a valódi fertőzések száma valószínű, hogy 
a hivatalos eredmény többszöröse.  

 

 

 Lengyelországban, a tervek szerint a parkok és erdők hétfőn kerülnek újra 
megnyitásra, és enyhítik az üzletekben engedélyezett emberek számának 
korlátozását - mondta csütörtökön Mateusz Morawiecki miniszterelnök.  

 

 A kormány kijelentette, hogy enyhíteni akarja a járvány okozta gazdasági 
veszteséget, mivel a közélet korlátozásai Lengyelországnak napi-kétnapi 
körülbelül 10 billiárd zlotyt (2,4 milliárd USD) veszteség. 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/poland-records-spike-covid-19-
coronavirus-12657694  

https://www.intellinews.com/poland-records-record-number-of-new-covid-19-cases-
as-government-prepares-to-ease-lockdown-181342/ 

 

 

2020.04.17 Négy lépésben fokozatosan megszüntetik a korlátozásokat. Bemutatták az elsőt, míg 
a következőket az új fertőzések számától és a kórházak helyzetétől függően vezetik 
be.  

 Az április 20-tól hatályba lépő korlátozások enyhítésének első része a parkok 
megnyitása, szabad mozgás szabadidős célokra, legalább két méteres távolság 
fenntartása mellett, valamint a szájmaszk viselésével. A kereskedelmi 
szabályozás szempontjából a 100 négyzetméteres üzletben legfeljebb négy 
ember tartózkodhat minden pénztárnál. Ez a szabály az egyházakra is 
vonatkozik. 

 

 A második szakasz a barkácsáruházak hétvégén történő megnyitásával, a 
szállodák és egyéb szálláshelyek megnyitásával, a könyvtárak, a múzeumok és 

https://www.channelnewsasia.com/news/world/poland-records-spike-covid-19-coronavirus-12657694
https://www.channelnewsasia.com/news/world/poland-records-spike-covid-19-coronavirus-12657694
https://www.intellinews.com/poland-records-record-number-of-new-covid-19-cases-as-government-prepares-to-ease-lockdown-181342/
https://www.intellinews.com/poland-records-record-number-of-new-covid-19-cases-as-government-prepares-to-ease-lockdown-181342/
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a művészeti galériák megnyitásával kapcsolatos. 

 

  A harmadik szakaszban a kormány intézkedéseket tervez, mint például a  
nagyobb üzletek megnyítása bevásárlóközpontokban, fodrászatok és 
szépségszalonok megnyítása, sportesemények szervezése, akár 50 ember 
részvételével a szabadban, bölcsődékben megnyítása, óvodák, általános 
iskolák nyítása(a meghatározott osztályban a gyermekek maximális számával).  

 

 A negyedik szakaszban az edzőtermek, szoláriumok, masszázs szalonok, 
színházak és mozik megnyitását veszik figyelembe az új egészségügyi 
rendszerben. 

Lengyelország határait zárva tartják legalább május 3-ig. 

https://polandin.com/47603703/poland-to-loosen-covid19-restrictions-from-april-20-
pm 

2020.04.16  Április 19-től lassan újraindítjuk a gazdaságot  

 

 Mateusz Morawiecki miniszterelnök bejelentette, hogy a húsvét után a 
kormány tervet terjeszt elő az „új gazdasági valósághoz” való visszatéréshez. 
Hangsúlyozta, hogy a terv „nagyon logikus, szabályos, az egészségügyi, 
gazdasági és szociális szakértőkkel megvitatva” lesz. 

 

 Szumowski arról is tájékoztatta, hogy várakozik a Központi Egészségügyi 
Felügyelőség (GIS) értékelésére a levelezési választási eljárásról, és ezen a 
héten fogja bemutatni ajánlásait. Azt állította, hogy Lengyelországban ma már 
napi 20 000 koronavírus-tesztet lehet elvégezni. 

 

 Eközben Piotr Müller, a lengyel kormány szóvivője elmondta, hogy a gazdasági 
korlátozások „enyhítésére” vonatkozó döntéseket április 15-én és 16-án 
hozzák meg, hozzátéve. 

https://wbj.pl/from-april-19-we-will-slowly-defrost-economy-minister/post/126737  

2020.04.15.  A lengyel kormány adóválasza a COVID-19 világjárvány leküzdésére:  

 

https://polandin.com/47603703/poland-to-loosen-covid19-restrictions-from-april-20-pm
https://polandin.com/47603703/poland-to-loosen-covid19-restrictions-from-april-20-pm
https://wbj.pl/from-april-19-we-will-slowly-defrost-economy-minister/post/126737
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 A lengyel parlament által az április 1-jén hatályba lépett különleges 
„védőpajzs” törvény számos lehetséges intézkedést kínál a COVID-19 járvány 
ellenintézkedéseként.  

 

 Az adókat illetően a törvényjavaslat négy fő területet hajt végre, ahol 
védőintézkedéseket kell bevezetni a világjárvány eredményeinek enyhítése 
érdekében:  

1. A vállalkozások pénzügyi folyamatosságának javítása; 
2. Bizonyos kötelezettségek végrehajtásának elhalasztása; 
3. Foglalkoztatási biztonság; 
4.  A speciális előírások végrehajtását lehetővé tevő és javító megoldások. 

 Egyes adókötelezettségek elhalasztását elsősorban a járvány által okozott 

logisztikai és működési nehézségek okozzák. Ebben az időszakban nem szabad 

új kötelezettségeket alkalmazni.  

 A kormány olyan rendeleteket hozott létre, amelyek adómentességet 

biztosítanak a vállalkozók számára egy meghatározott küszöbértékig (a 

minimálbér 80% -áig), valamint az adókártyán vagy egyösszegű adózás alatt 

álló személyeknél (legfeljebb 50%).  

 További növekedést hoztak a személyi jövedelemadóban alkalmazandó 

mentességek korlátozásaiban (elsősorban a munkavállalói követelések és 

támogatások esetében).  

 A speciális előírások végrehajtását lehetővé tevő és javító megoldások:  

 A törvény olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek enyhítik az adóhatóságok 
működésének bizonyos formai követelményeit, valamint lehetőséget biztosít a 
hivatalos hatáskörök átruházására a hatóságok személyzetén belül. 

https://www.garrigues.com/en_GB/new/polish-governments-tax-response-fight-
covid-19-pandemic  

2020.04.14  Lengyelországban dominikánus apácák végeznek önkéntes munkát egy 
bochniai idősek otthonában.  

 

 Az otthonban 41 lakót és gondozót diagnosztizáltak koronavírussal, a körzeti 
önkormányzat a kiesett személyzet pótlására keresett önkénteseket. 

https://hu.euronews.com/2020/04/13/szolidaritasi-akciok-es-onkentesseg-jarvany-
idejen  

2020.04.13  Lengyelország fokozatosan megszünteti az új koronavírus visszaszorítását célzó 

https://www.garrigues.com/en_GB/new/polish-governments-tax-response-fight-covid-19-pandemic
https://www.garrigues.com/en_GB/new/polish-governments-tax-response-fight-covid-19-pandemic
https://hu.euronews.com/2020/04/13/szolidaritasi-akciok-es-onkentesseg-jarvany-idejen
https://hu.euronews.com/2020/04/13/szolidaritasi-akciok-es-onkentesseg-jarvany-idejen


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

 

 
 

 

intézkedéseket április 19-től, kezdve az üzletek korlátozásával - jelentette ki a 
kormány kedden, amely az elnökválasztást május 10-én tartja. 

 

 "19-től kezdve lassan megkezdjük a gazdaság felszabadítását" - mondta 
Lukasz Szumowski egészségügyi minister. Először valószínűleg feloldják az 
üzletek korlátozásait - mondta Lengyelország kormányának szóvivője, Piotr 
Muller.  

 

 Muller szerint a kormány szerdán vagy csütörtökön dönt a további 
korlátozások feloldásáról. A múlt héten a hatóságok meghosszabbították az 
iskolák bezárását április 26-ig, a vállalkozásokat pedig április 19-ig.  

 

 A légi és vasúti szállításra vonatkozó korlátozásokat szintén kibővítették. 
Lengyelország határai május 3-ig zárva vannak. A május 10-i választásokat 
várhatóan kizárólag postai úton kell megtartani annak érdekében, hogy 
mérsékeljék a koronavírussal kapcsolatos kockázatokat.  

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/poland-to-begin-lifting-some-
restrictions-from-april-19.html  

2020.04.10  A lengyel miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a mindennapi élet 
korlátozásainak körét kibővítették: Mateusz Morawiecki szerint a 
bevásárlóközpontok működése továbbra is korlátozott lesz, a mozik, a 
színházak és a szórakoztató helyek pedig április 19-ig zárva tartanak. 

 

 Az iskolák bezárva maradnak, míg a március 15-én felfüggesztett nemzetközi 
légi és vasúti utazások április 26-ig tiltottak maradnak. 

 

  Lengyelország határai május 3-ig zárva maradnak. A kormány a múlt héten 
szigorú új korlátozásokat jelentett be a mindennapi életben, és megtiltotta a 
18 év alatti gyermekeknek az otthonból való távozását, hacsak egy felnőtt 
nem felügyeli őket. Több mint két ember nyilvános összejöveteleit betiltották.  

https://www.polskieradio.pl/395/7789/Artykul/2489639,Poland-extends-restrictions-
on-daily-life-amid-epidemic  

2020.04.09  Lengyelország kormánya kedden közölte, hogy egészségügyi támogatást 
nyújtanak Olaszországnak és San Marino Köztársaságnak: első körben 
húszezer liter fertőtlenítőszert küldtek elsősorban Veneto tartomány 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/poland-to-begin-lifting-some-restrictions-from-april-19.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/poland-to-begin-lifting-some-restrictions-from-april-19.html
https://www.polskieradio.pl/395/7789/Artykul/2489639,Poland-extends-restrictions-on-daily-life-amid-epidemic
https://www.polskieradio.pl/395/7789/Artykul/2489639,Poland-extends-restrictions-on-daily-life-amid-epidemic
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kórházainak.  

 

 A varsói kormány kedden délelőtt hagyta jóvá a múlt héten hatályba lépett 
gazdaságélénkítő csomag bővítését.  

 

 Az új intézkedések szerint többek között három hónapon keresztül felmentik 
az akár 49 személyt is foglalkoztató cégeket a társadalombiztosítás felének 
befizetése alól, egy hónapról három hónapra terjesztik ki az egyéni vállalkozók 
elmaradt bevételeit helyettesítő támogatást, és segítséget nyújtanak a 
karanténba helyezett gazdáknak is. 

https://hu.euronews.com/2020/04/08/ujabb-kozepkoru-alapbol-egeszseges-beteg-
hunyt-el-horvatorszagban  

2020.04.08  Mivel 2020. április 8-án Lengyelországban 5000 megerősített eset és 136 

haláleset történt a COVID-19 miatt, az országspecifikus politikák 

Lengyelországon belül szükség szerint bármikor megváltozhatnak. 

https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/  

 A lengyel jegybank a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése 

céljából március 17-én 50 és 100 bázispont közötti kamatcsökkentést hajtott 

végre.  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200408/meglepetesre-kamatot-vagott-a-

lengyel-jegybank-425024  

 A lengyel kormány engedve a lakossági nyomásnak egyes termékekre hatósági 

árat szabna meg. Egyelőre a termékkörről nem döntöttek, de az sem tudható, 

hogyan tartatnák be az intézkedést. A parlament döntése szerint a lengyel 

kormány áprilistól maximális árakat és haszonkulcsot állapíthat meg a nagy- és 

kiskereskedelemben is olyan áruk és szolgáltatások esetében, amelyek az 

emberek egészségét vagy biztonságát védik. 

https://infostart.hu/gazdasag/2020/04/08/oriasi-kiserletbe-kezd-lengyelorszag  

2020.04.03  Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter közölte: 3149-re nőtt 
Lengyelországban a kimutatott fertőzések száma, eddig összesen 59 beteg 
hunyt el, csak csütörtökön 14 haláleset történt. A lengyel egészségügyi tárca 
pénteki közleménye szerint a beazonosított fertőzések előző napi növekménye 
az eddig legnagyobb volt, 392 új esetet jegyeztek fel, miközben szerdán még 
243 új esetről volt szó. 

 https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200403/koronavirus-lengyelorszagban-

https://hu.euronews.com/2020/04/08/ujabb-kozepkoru-alapbol-egeszseges-beteg-hunyt-el-horvatorszagban
https://hu.euronews.com/2020/04/08/ujabb-kozepkoru-alapbol-egeszseges-beteg-hunyt-el-horvatorszagban
https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200408/meglepetesre-kamatot-vagott-a-lengyel-jegybank-425024
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200408/meglepetesre-kamatot-vagott-a-lengyel-jegybank-425024
https://infostart.hu/gazdasag/2020/04/08/oriasi-kiserletbe-kezd-lengyelorszag
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200403/koronavirus-lengyelorszagban-hamarosan-tetozhet-a-jarvany-424028
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hamarosan-tetozhet-a-jarvany-424028  
 

 A tárca ezért a fertőző betegségekre szakosodott kórházak mintegy 10 ezer 
férőhelye mellett ideiglenes egészségügyi központokat is létesít, szállodákban 
és üdülőkben az enyhébb tüneteket mutató betegek kezelésére. 

 

 Két héten belül több mint tízezer katonát képeznek ki - köztük már diplomás 
orvosokat és mentőket - arra, hogy a koronavírusos betegek kezelésében 
támogathassák a civil egészségügyben dolgozókat. 

 

 A járvány kezelésében az a lengyel katonai orvoscsoport is segít majd, 
amelynek 15 tagja április 9-ig az olaszországi Lombardiában teljesít missziót, 
egyúttal tapasztalatot gyűjtve az új típusú koronavírus-járvány terjedéséről, a 
betegek ápolásáról. 

2020.04.02 • A lengyel kormány április 2-án bejelentette, hogy a vízumok, az ideiglenes 
tartózkodási engedélyek és a munkavállalási engedélyek, amelyek a járványos 
járványhelyzet ideje alatt jártak le, a vészhelyzeti járványállapot befejezését követő 
30 nappal meghosszabbíthatók. 

 A LOT Polish Airlines által üzemeltetett utolsó charter járat Varsóból április 4-
én szállt fel. A LOT jelezte, hogy nem tervez új járatot, amíg az utazási 
korlátozások megszűnnek. 

 Április 2-tól kezdve a szállodák és egyéb szálláshelyek bezárnak, kivéve azokat, 
amelyekben karantén zajlik. 

 A parkok, zöldterületek, botanikus kertek és állatkertek, vízparti sétányok, 
játszóterek használata tilos; ugyanakkor a városi kerékpár szolgáltatás 
igénybevétele is tilos. 
 

http://www.mae.ro/node/51924 

2020.03.29  Március 29-I mutatók a beteg és az elhalálozások számáról: 1638 eset, 18 halott 
 

2020.03.27  Bevezetnek egy újabb intézkedést: a határon átkelő munkavállalóknak kötelező az 
otthoni karantén 14 napos időszakra. 
 
• A „zone zero/nulla zóna” típusú régiókban a hatóságok kiegészítő intézkedéseket 
vezethetnek be a személyek mozgásának korlátozására, bizonyos tárgyak vagy 
élelmiszerek forgalmazásának és felhasználásának korlátozására vagy tiltására, egyes 
intézmények vagy vállalatok működésének korlátozására, nyilvános ülések 
felfüggesztésére.  
 
Ezenkívül kötelező egészségügyi beavatkozásokat is előírhatnak, az állam használatba 
vehet/jogosult kisajátítani a járvány leküzdésé céljából épületeket, földterületeket és 
szállítóeszközöket, illetve bevezethető a kötelező oltás. 
 
• A karanténszabályok megsértéséért kiszabott bírságok 5000 lengyel zlotyról (kb. 
1200 euró) 30 000-re (7200 euróra) növekedtek, ugyanakkor egy táv-ellenőrzési 
rendszert is  bevezettek (mobiltelefon-alkalmazásokon keresztül). a polgárok 
karanténját illetően. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200403/koronavirus-lengyelorszagban-hamarosan-tetozhet-a-jarvany-424028
http://www.mae.ro/node/51924
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2020.03.24  A kormány 5 főre korlátozta a vallási szertartásokon való részvételt, ideértve a 
temetkezést is, és a tömeg elkerülése érdekében csökkentette azon személyek 
számát, akik egyszerre közlekedhetnek nyilvános buszokkal és villamosokkal 
 

2020.03.20  
Halálesetek száma: 6 

 Lengyelországban a koronavírus-esetek száma 378-ra emelkedik, hatan haltak 
meg. Lengyelországban összesen 378 ember esetében lett pozitív  a Covid-19 
teszt, eddig hat haláleset következett be a koronavírusban - mondta az 
egészségügyi hatóságok pénteken. 

 A lengyel egészségügyi minisztérium egy nappal korábban arról számolt be, 
hogy az országosan a kórházakban 871 koronavírus-gyanúval szenvedő ember 
volt, további 28 440 karanténba került, 48 324 személy esetében rendeltek el 
karantént külföldről érkezés után, és 48 660 járványtani felügyelet alatt van. 

 Az első fertőzést a lengyel hatóságok március 4-én erősítették meg, míg az 
ország első koronavírus-halálozását március 12-én jelentették be. 

 Lengyelország „járványügyi vészhelyzetet” hirdetett meg és átmenetileg 
bezárta határait a nem rezidensek számára annak érdekében, hogy 
megfékezze a betegség terjedését. 

 Március 15-én felfüggesztették a nemzetközi menetrend szerinti járatokat és a 
vasúti személyszállást. A kormány különleges járatokat bérel, hogy segítse a 
külföldi lengyeleket hazatérésében. 

 A Covid-19 járvány terjedésének megakadályozására irányuló újabb lépésben a 
kormány úgy döntött, hogy korlátozza a bevásárlóközpontok működését, és 
bezár minden kocsmát, klubot és kaszinót. 

 Több mint 50 ember nyilvános összejöveteleit betiltották. 
 Eközben lengyel tudósok egy csoportja kutatja a Covid-19 vírus egy mintáját 
 Grzegorz Juszczyk, a varsói székhelyű Nemzeti Közegészségügyi Intézet 

igazgatója szerint hamarosan a vírus genomszekvenciáját megosztják a globális 
kutatóközösséggel nyilvános adatbázisokon keresztül. 

 A tudósok szerte a világon küzdenek kezelések és oltások kidolgozása terén a 
Covid-19 betegség ellen 

 Egy ilyen erőfeszítéssel egy díjnyertes lengyel kutató állítólag azonosított egy 
kulcsfontosságú enzimet, amely elősegítheti a SARS-CoV-2 koronavírus elleni 
küzdelem módját. 

 SOURCE https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-
taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM  

 https://youtu.be/fVVgbfDEwUM: A koronavírus kitörésének megfékezésére 
Lengyelország által hozott intézkedések "elég hatékonynak" tűnnek, mivel a 
fertőzések száma alacsonyabb, mint más európai országokban - mondta a 
lengyel miniszterelnök a CNN-nek. 
 

2020.03.19  

 A Kínai Népköztársaság Varsói Liu Guangyuan nagykövetével folytatott 
telefonbeszélgetés során a külügyminiszter a lengyel kormány nevében 
megköszönte a pekingi hatóságoknak, hogy vállaltak konstruktív segítséget, 
hogy átadják a lengyel egészségügyi intézményeknek a koronavírus elleni 

https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM
https://youtu.be/fVVgbfDEwUM
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küzdelemben szerzett tapasztalatokat. 
 

 A lengyel diplomácia tevékenységének köszönhetően, amely már néhány 
napig az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve tárgyalásokat folytat 
Kínával, Lengyelország hamarosan több ezer védőeszközt és 10 000 tanúsított 
tesztkészletet kap.  

 
Kína hatóságai ingyenesen szállítanak Lengyelországnak: 

- 10 000 tesztkészlet 
- 20.000 N-95 maszk, teljesítve az EU előírásait / előírásait 
- 5000 védőöltözet 
- 10 000 egyszer használatos kesztyű 
- 10 000 cipővédő 

 

 Jacek Czaputowicz miniszter, köszönve a felajánlott támogatást, rámutatott a 
folyamatos együttmőködés szükségességére a kínai oldallal, ideértve a járvány 
leküzdésére vonatkozó tapasztalatok megosztását.  

 

 Ebben az összefüggésben a lengyel diplomácia vezetője megemlítette a Varsói 
Kínai Nagykövetség által március 13-án tartott videokonferenciát, amelynek 
során Kína és Közép-Európa, köztük Lengyelország szakértői megosztották 
tudásukat a COVID-19 kezelésével kapcsolatban. 

2020.03.18 A lengyel kormány bejelenti a 212b zł válságellenes csomagot 
 
• A lengyel kormány 212 milliárd zł (46,8 milliárd euró) válságellenes 
intézkedéscsomagot indít, amelynek célja a lengyelek és az ország gazdaságának 
megvédése a koronavírus (COVID-19) kitörésének hatásaitól. 
• Március 18-án, szerdán Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök 
bejelentette egy olyan válságellenes csomag létrehozását, amelynek célja a 
koronavírus kitörése által okozott gazdasági károk csökkentése. 

 A csomag, amelynek becsült költsége 212 milliárd zł (46,8 milliárd euró), célja 
a lengyel gazdaság, a vállalkozások és az alkalmazottak támogatása a pénzügyi 
károk korlátozása és a lehető legtöbb elbocsátás elkerülése érdekében, most 
és az elkövetkező hónapokban. Lesz többféle mentesség is, például a 
munkaképtelen személyek fizetése, mikrohitelek vállalkozások számára és a 
társadalombiztosítási (ZUS) kifizetések késedelme, valamint a részletekben 
történő fizetés lehetősége. 

 A kormány bérkedvezményt nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a 
legveszélyeztetettebbek és megfelelnek bizonyos kritériumoknak, azáltal, hogy 
a munkavállalók béreinek 40% -át fedezik az országos átlagbérekig. Azok, akik 
önálló vállalkozók vagy speciális feladatokkal, kérhetik a nemzeti minimálbér 
legalább 80% -ára, amely 2600 zł (577 €). 

 Jelentős összeget fognak fordítani az egészségügyi szolgáltatásokra és az 
orvosi berendezések beszerzésére is. 

 Ez a bejelentés egy nappal azután érkezik, hogy a Monetáris Politikai Tanács 
(Rada Polityki Pieniężnej) a kamatlábakat fél százalékponttal csökkentette, 
miközben a Lengyel Nemzeti Bank hivatalos készpénzkamatlába rekord 
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alacsony szintre került. A Tanács 2015 óta nem csökkentette az árakat. 

 A Facebook oldalán Morawiecki miniszterelnök pajzsprogramként említette a 
válságellenes csomagot, és részletezte annak öt pillérét, beleértve a 
munkavállalók biztonságát, a vállalatok finanszírozását, az egészségügyi 
szolgáltatások támogatását, a pénzügyi biztonság biztosítását. Valamint az 
infrastruktúrába, a digitalizálásba és a technológiába történő állami 
beruházások. 

 A csomag részleteit a hét végére készítik el 

2020.03.17 A "nulladik beteg" a Zielona Góra kórházban, másodszor negatívnak bizonyult a SARS-
CoV-2 tekintetében, felépült. 
Mind a tizenhat vajdaság regisztrálta a SARS-CoV-2 pozitív eseteket, az utolsó két 
vajdaság Kujawsko-Pomorskie és Podlaskie volt. 
FORRÁS  https://www.gov.pl/web/diplomacy/minister-jacek-czaputowicz-hold-video-
conference-with-heads-of-polish-consular-posts-on-measures-to-organize-for-poles 
to-hozam-home   
 
Jacek Czaputowicz miniszter videokonferenciát tart a lengyel konzuli képviseletek 
vezetõivel a lengyelek hazatérésének megszervezésérõl. 
 

 videokonferencia az európai országokban található lengyel konzulátusok 
vezetõivel. A résztvevők megvitatták a külföldön tartózkodó lengyelek 
jelenlegi helyzetét és a konzuli szolgálatok erőfeszítéseit, hogy segítsék a 
lengyel állampolgárokat hazatérésükben. 

 Napi 24 órában működő válságkezelő csoport: a belga, dán, francia, osztrák, 
németországi és norvégiai székhellyel rendelkező lengyel konzulok 
részvételével. A csapat fő feladata a külföldön tartózkodó lengyelek számára 
megoldások a Lengyelországba való visszatéréssel. A diplomáciai és konzuli 
szolgálatokat teljes mértékben mozgósították és válsághelyzetben működnek. 

 A videokonferencia során a konzulok megvitatták azon országok helyzetét, 
ahol konzulátusaik működnek, az ezen országok hatóságai által végrehajtott 
sürgősségi eljárásokat, valamint a lengyel emberekre gyakorolt lehetséges 
hatásaikat, valamint a lengyel emberek hazatérésének elősegítésére irányuló 
erőfeszítéseket. 

 Czaputowicz miniszter kiemelte, hogy a pandémiás koronavírus vészhelyzet, 
amely rendkívüli intézkedéseket és áldozatokat igényel a lengyel 
diplomáciától. "A lengyel konzulátusok által megtett intézkedések 
kulcsfontosságúak a biztonság szempontjából a nehéz helyzetben külföldön 
tartózkodó lengyel emberek és családtagjaik számára" - mondta az MFA 
vezetője. Emlékeztetett arra, hogy több mint 30 000 lengyel állampolgár 
jelenleg külföldön van, segítségért folyamodtak hazatérésükhöz. "Becslésünk 
szerint a következő napokban ez a szám növekedhet, különösen azokban az 
országokban, ahol a konzuli képviselet található" - tette hozzá. 

 A lengyel diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy jelenleg minden 
szolgálatnak és intézménynek biztosítania kell, hogy a lengyel emberek a 
lehető leghamarabb hazatérjenek. Hangsúlyozta, hogy az MFA e tekintetben 
eredményesen együttműködik a Határőrséggel, a Belügyminisztériummal és a 
Közigazgatási Minisztériummal, valamint más szervezetekkel, amelyek 
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hozzájárultak ezekhez az erőfeszítésekhez. 
 A megbeszélés lehetőséget adott arra is, hogy áttekintsék a lengyel 

konzulátusok eddig tett erőfeszítéseit. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a 
Külügyminisztérium szervezeti szabályokat vezetett be irodáiban, hogy fokozza 
a lengyelek igényeire való reagálási képességét. A diplomáciai missziók 
speciális csapatokat hoztak létre, hogy segítsék polgáraikat. A lengyel konzulok 
hangsúlyozták, hogy továbbfejlesztették a konzuli ügyeleti szolgáltatásokat, 
ami nem csak a lengyelek igényeinek hatékonyabb kielégítésében segít, 
hanem gyors információszerzésben is a visszatérés megszervezéséről. 

 
 
Megfontolások a munkaadók számára Lengyelországban 
A Coronavirus 2019 (COVID-19) fertőzések száma növekszik, és a munkáltatók 
fontolóra vehetik a fellépést annak érdekében, hogy enyhítsék a betegség 
alkalmazottaik körében történő terjedésének kockázatát, az üzleti folyamatosság 
fenntartása érdekében. Mivel a körülmények gyorsan változnak, azokat szorosan 
figyelemmel kell kísérni, és a munkáltatók készen állnak a cselekvésre. Ennek a 
figyelmeztetésnek a célja a megfelelő intézkedések megválaszolása, megértve, hogy 
minden munkáltatónak megvannak a sajátos körülményei, amelyeket figyelembe kell 
venni. 
 
Mikor utasítható egy alkalmazott otthonról történő munkavégzésre? 
A rendkívüli intézkedéseiről szóló, 2020. március 2-i törvény (a válságról szóló 
törvény) lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy minden alkalmazottot 
kötelezzenek a munkaszerződésben meghatározott távoli munkára. A munkavállaló 
hozzájárulása nem szükséges. 

 A Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség szerint az otthoni munka elrendelését 
bármilyen formában, szóban is meg lehet adni. Előfordulhat, hogy a 
munkáltatók írásban vagy hivatalos e-mailben, vagy egyéb lehetőségek 
hiányában szöveges üzenettel erősítik meg az otthoni munka megrendelését. 

 A válságról szóló törvény értelmében a távoli munkát meghatározott 
időtartamra kell kiosztani, bár a rendeletek nem határozzák meg sem a 
minimális, sem a maximális időtartamot. Az időtartamnak arányosnak kell 
lennie a tervezett céllal, azaz a COVID-19 terjedésének megakadályozásával. 
Az Országos Munkaügyi Felügyelőség legutóbbi álláspontja szerint a távoli 
munka időtartama lerövidíthető vagy meghosszabbítható, így a munkáltató 
szabadon alkalmazhatja azt a jelenlegi helyzethez. 

 A távoli munka kirendelésére vonatkozó rendeletek a válságtörvény 
hatálybalépésének napjától számítva 180 napig, azaz 2020. március 8-tól 
maradnak hatályban. 
 

Mi van, ha a munkát nem lehet távolról elvégezni? 
 Természetesen nem mindenféle munka végezhető távolról. Például, ha 

gyártósoron vagy terepen dolgoznak, akkor a műszaki korlátok, például amikor 
a munkáltató nem képes minden munkavállalót felszerelni a munkavégzéshez 
szükséges eszközökkel, és az alkalmazottak nem rendelkeznek megfelelő 
eszközökkel, kizárhatják a távoli munkát. 
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 A Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség legutóbbi álláspontja szerint, ha nem 
lehetséges, hogy az alkalmazottak távolról dolgozzanak, a leállási szabályokat 
kell alkalmazni (a Munka Törvénykönyve 81. cikkének (1) bekezdése). 
 

Elrendelhetek egy alkalmazottat szabadságra? 
 A rendeletek értelmében a munkáltató nem utasíthatja egyoldalúan a 

munkavállalót szabadságra, a szabadság időpontját a munkavállalóval kell 
eldönteni közösen. 

 A munkáltató azonban a munkavállaló hozzájárulása nélkül bármilyen 
késedelmi szabadságot adhat a munkavállalónak. A munkáltató ezt legkésőbb 
az azt követő év szeptember 30-ig teheti meg, amelyre a szabadság 
esedékessé válik, azaz az adott naptári év január 1-jétől. 
 

Mérheti-e a munkáltató a testhőmérsékletet a munkahelyre való belépés előtt? 
 A testhőmérséklet mérése a munkavállaló egészségére vonatkozó személyes 

adatainak feldolgozását jelenti. Ezek az adatok a személyes adatok speciális 
kategóriájába tartoznak, amelyek szigorúbb előírásokkal rendelkeznek. 

 A Munka Törvénykönyve szerint ilyen esetekben az adatokat csak a 
munkavállaló beleegyezésével lehet feldolgozni.  

 A Munka Törvénykönyve arra kötelezi a munkáltatót, hogy a biztonságos és 
higiénikus munkakörülmények biztosításával védje alkalmazottai egészségét és 
életét. 

 A fentiektől függetlenül, ha a hőmérséklet-méréseket termikus látókamerákkal 
hajtják végre, ezt be kell írni a munkahelyi előírásokba. 

 A személyes adatvédelmi hivatal elnöke 2020. március 12-én kiadott 
álláspontjában jelezte, hogy a speciális rendeletek, különösen a válságtörvény, 
bizonyos eszközöket adnak a munkaadóknak a fő egészségügyi ellenőrök által 
ajánlott intézkedések végrehajtására. Mindez azt jelenti, hogy a 
munkáltatóknak még mindig nincs egyértelmű iránymutatásuk arról, hogy 
testhőmérsékletet mérjék. Más tagállamok illetékes szabályozó szervei eltérő 
álláspontokat képviselnek: némelyikük azt állítja, hogy a munkáltató tiltja a 
testhőmérséklet kötelező mérését, mások inkább liberálisabb megközelítést 
választanak. 
 

Lehet-e új kötelezettségeket róni a munkáltatókra a COVID-19 terjedésének 
megakadályozására? 
2020. március 12-én az egészségügyi minister a járvány kitörését jelentette be 
Lengyelországban. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ideiglenes korlátozásokat lehet 
rendeletekkel előírni egyes intézmények működésére. 
Ezenkívül a válságról szóló törvény egészségügyi felügyelő közigazgatási határozatokat 
lehet kibocsáthat, amelyekkel a munkáltatókat konkrét megelőző vagy megfigyelő 
intézkedések végrehajtására kötelezik, és visszajelzést kérhetnek e tekintetben.  

 válságtörvény felhatalmazza a Miniszterelnököt, hogy adminisztratív 
határozatok formájában utasításokat adjon ki az egyéni vállalkozók számára. 
 

Milyen javadalmazásra jogosultak a munkavállalók, ha bezárják foglalkoztatási 
intézményüket vagy távoli munkavégzésüket nem lehet kinevezni? 
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 Ha a foglalkoztatási intézmény bezárásra kerül sor (akár a munkáltató 
döntése, akár a kormányzati döntés eredményeként), vagy ha a munkavállalót 
nem lehet megbízni távolról történő munkavégzés céljából, akkor a 
munkavállalók javadalmazására a Munka Törvénykönyve vonatkozik.  

 Ha a munkavállaló jogosult az órás vagy havi arányban meghatározott 
díjazásra, az ilyen javadalmazás azonban nem lehet alacsonyabb, mint a 
törvényben előírt minimálbér. 

 Ebben az esetben a szabadságért járó javadalmazás meghatározására 
alkalmazandó alapelvek nem vonatkoznak, és a javadalmazás egyéb elemeit 
(például a bónuszokat) nem veszik figyelembe. 

A kormány tervezi, hogy kínál-e bármilyen megoldást a munkaadók számára a COVID-
19 kapcsán? 

 A Fejlesztési Minisztérium jelenleg egy támogatási csomagot dolgoz ki a 
vállalkozók számára. A tervezetét március 25-én kell továbbítani a Sejmnek, és 
a várható hatálybalépési időpont 2020. április 1.. 

 Az egyik javasolt megoldás a munkahely védelmével kapcsolatos különleges 
megoldásokról szóló, 2013. október 11-i törvény módosítása.  

 A Fejlesztési Minisztérium szerint a munkáltatók támogatásra való 
jogosultságának feltételei között szerepelhet a forgalom csökkenése az elmúlt 
három hónapban, a hat hónap helyett. 

2020.03.16 az esetek száma 177-re, a halálos áldozatok száma pedig 4-re nőtt. Az egyik fertőzött 
Michał Woś környezetvédelmi miniszter volt. 
 

2020.03.15 Forrás: https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  
 
A Digitális Ügyek Minisztériuma (Ministerstwo Cyfryzacji) elindította a 
gov.pl/zdalnelekcje weboldalt, amely hozzáférést biztosít az iskolai programokon 
alapuló akadémiai anyagokhoz és forrásokhoz. Az anyagokat speciálisan az egyes 
osztályok számára kidolgozott óratervek formájában nyújtják be. 
A LOT Polish Airlines bejelentette, hogy 10 napra felfüggeszti az összes nemzetközi 
járatot, miután a kormány kezdeményezte utazási tilalmát. A felfüggesztés március 
28-án ér véget. 
 
 
Forrás: https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/  
Új korlátozásokat vezettek be a Lengyelországba belépő külföldiekre vonatkozóan, 
minden országhatáron (szárazföldi, légi és tengeri) 2020. március 15-től. Átléphetik a 
határt: 
 
• lengyel állampolgárok 
• Külföldiek, akik lengyel állampolgárok házastársai vagy gyermekei, vagy állandó 
lengyel állampolgárok gondozásában vannak 
• A póluskártyával rendelkező külföldiek 
• Diplomáciai státusú személyek és családtagjaik 
• Külföldiek, akiknek állandó vagy ideiglenes tartózkodási joga van Lengyelországban 
• Külföldiek, akiknek joguk van Lengyelországban dolgozni 
• Munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek 

https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/
https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/
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• Külföldiek, akik áruk szállítására használt járművet vezetnek 
• Más különösen indokolt esetek is mérlegelhetők, de a belépést a Határőrség 
vezetőjének engedélyével kell megadni 
 
Lengyelországba történő belépés 
Minden Lengyelországba érkező személynek egészségügyi ellenőrzést kell végeznie, 
és elérhetőségeit meg kell adnia. Minden utazónak 14 napos karantént kell aláírnia. 
 
 Kötelező karantén nem szükséges a következő kategóriákban: 
• A szomszédos országban dolgozó és rendszeresen a határokon átkelő lengyel 
lakosok 
• a szomszédos országban lakó külföldiek, akik Lengyelországban dolgoznak és 
rendszeresen átlépik a határt 
• járművezetők, akik áruk szállításával foglalkoznak 
• hajó- és repülőgép-személyzet 
 
 
Karantén információ: 
Ha a betegnek tünetei vannak, és az orvosnak komoly aggályai vannak, akkor a 
beteget eseti alapon meg lehet vizsgálni és esetleg karanténba helyezheti. 
Pontosabban, az a személy, aki teljesíti az alább felsorolt klinikai és járványtani 
kritériumokat, további eljárásokon megy keresztül: 

 Klinikai kritériumok: láz, köhögés, nehéz légzés. 
 Epidemiológiai kritériumok: mindenki, aki a tünetek megjelenése előtt 14 

napon belül teljesítette a következő kritériumok legalább egyikét: 
1. Utazás arra a területre, ahol a vírus terjedésének gyanúja merül fel. 
2. Kapcsolatban volt egy fertőzött személlyel. 
3. Dolgozott vagy látogatóként ott volt egy orvosi intézményben, ahol vírussal 
fertőzött embereket kezelik. 
A varsói otthoni karanténban tartózkodók, különösen az idős vagy egyedül élő 
betegek segítségért fordulhatnak a helyi szociális szolgáltató központhoz (Ośrodek 
Pomocy Społecznej). A segítséget külföldieknek is nyújtják 
 
 
Helyi források: 

 https://gis.gov.pl/en/homepage/   https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/   
             https://www.gov.pl/web/koronawirus  
FORRÁS https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel  
 
Karanténba kell vonulnom Lengyelországba való belépéskor? 
Igen. A lakóhely eléréséhez vagy a Lengyel Köztársaságban tartózkodó személyeknek 
kötelesek tájékoztatni a határőröket a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük címéről, 
ahol kötelező karanténban lesznek, valamint telefonszámukkal. A határátlépést 
követően 14 napig. 
 
Felfüggesztette Lengyelország a légi összeköttetéseket? Mely országokkal? 
A Lengyel Köztársaság repülőterein történő leszállás tilalmát 14 napra vezették be a 

https://gis.gov.pl/en/homepage/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
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nemzetközi utasszállítások vonatkozásában, kivéve a lengyel állampolgárokat 
Lengyelországba visszatérő és a miniszterelnök kérésére bérelt járatokat, valamint 
azokat a repüléseket, amelyek feladatokat látnak el természeti katasztrófák kapcsán, 
emberek életét vagy egészségét mentve, kivéve, ha egy adott repülést üzleti 
tevékenység részeként hajtanak végre. 
 
Meddig érvényes a nemzetközi utazás korlátozása? 
2020. március 15., vasárnap, a következő tíz napig. Ez az időszak meghosszabbítható. 
Elmehetek Lengyelországból? 
 
Igen. A határátkelőhelyeken közúti szállítással elhagyhatja Lengyelországot. A 
korlátozások az országba történő belépésre vonatkoznak. 
 

2020.03.14 Átmeneti korlátozások: 
 a bevásárlóközpontok működésének korlátozásai (gyógyszertárak, 

élelmiszerboltok és gyógyszertárak mindenhol nyitva vannak, beleértve a 
bevásárlóközpontokat is!), Több mint 50 embert érintő nemzeti és vallási 
összejövetelek tiltása. A tilalom mind a beltéri, mind a kültéri összejövetelekre 
vonatkozik. 

 Minden élelmiszerbolt, bank, gyógyszertár és gyógyszertár nyitva marad 
 Clothes Minden ruházatot, ékszert, kozmetikát, szerszámot és egyéb terméket 

árusító üzlet nyitva marad. A korlátozások csak a bevásárlóközpontokban 
található üzletekre vonatkoznak. 
 

A következő üzletek nyitva maradnak a bevásárlóközpontokban: 
 élelmiszerboltok, 
 gyógyszertárak, 
 mosodák 
 A bankok és a pénzügyi szolgáltató üzletek rendesen működnek. 
 A vendéglők csak szállítással működhetnek 
 Az éttermek, kávézók és bárok folytathatják az élelmiszerek értékesítését. A 

korlátozások csak a helyszínen történő étkezésre vonatkoznak. A 
megrendeléseket ki lehet venni vagy kézbesíteni. 

 
 
Oktatás 
A felsőoktatási intézmények március 12-25-ig felfüggesztették az órákat.  
 
Március 14-től a fő bevásárlóközpontok bezárva vannak, az élelmiszerboltok, bankok 
és gyógyszertárak kivételével. 
 
• Tilosak a nyilvános találkozók, ahol 50 főnél többen vesznek részt, az éttermek 
korlátozott tevékenységet folytatnak, csak házhozszállítással dolgozhatnak, a bárokat, 
kávézókat, klubbokat stb. bezárják. 
 
• A fenti intézkedések az új rendelkezésekre vonatkoznak. 
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2020.03.13 Mateusz Morawiecki miniszterelnök péntek este bejelentette a COVID-19 vészhelyzeti 
intézkedések új csomagját, amely a következőket tartalmazza: 
 
- A határok bezárása a külföldi állampolgároknak (járatok és vonatok) vasárnap 
reggeltől 00:00 órától (kivéve a tartózkodási engedéllyel rendelkezőket) és a 
lengyelek számára kötelező 14 napos önelszigetelés, valamint annak lehetővé tétele, 
hogy az állampolgárok a határidő után belépjenek az országba. 
 
- Az üzletek nyitva maradnak, de korlátozásokat szabnak meg a 
bevásárlóközpontokra: olyan áruházak bezárnak, amelyek ruházatot, könyvet és 
médiát árulnak, az alapvető cikkeket árusító üzletek, például gyógyszertárak és 
élelmiszerboltok maradnak nyitva 
 
- Az éttermek, bárok és kávézók nyitva maradnak, de csak házhozszállítás útján 
szolgálhatják ki az ügyfeleket. 
 
- A nyilvános összejöveteleket, beleértve a vasárnapi tömeges istentiszteletet, 
legfeljebb 50 főre kell korlátozni. 
 
Hétfőtől kezdve számos kollégiumot - köztük a Wrocławi Tudományos és Technológiai 
Egyetemet - jelölnek ki karanténhelyként a Lengyelországba érkezők számára. 
 
• Március 13-tól az összes határátkelőn ideiglenesen bevezetésre került az 
egészségügyi ellenőrzés. A közúti szállítás határellenőrzését is visszaállították. 
 
• Külföldi állampolgárok számára Lengyelország területére való belépés (kivéve az 
otttartózkodásra vagy munkavégzésre jogosult állampolgárokat) április 13-ig TILOS, és 
minden állampolgár számára, akik átlépik a lengyel határt, 14 napos otthoni kötelező 
karanténintézkedést vezetnek be.  
A határoknál a vasúti szállítást is felfüggesztik. 
 
KIVÉTELEK ÉS RENDELKEZÉSEK a tranzitra vonatkozóan: 
• Az ország határai továbbra is nyitva maradnak teherfuvarozás céljából. 
• A belső közúti és vasúti szállítást nem érintik a korlátozások; a légi szállítást március 
16-án felfüggesztették. 
• A lengyel-német határ nyitva marad, Lengyelországból való kilépés miatt; másrészt 
csak az ország állampolgárai vagy lakosai, illetve a teherfuvarozók léphetnek be 
Lengyelországba. 
• A forgalmi korlátozások a lengyel-szlovák határon nem vonatkoznak olyan a 
hivatalos teherfuvarozókra, nekik azonban kötelezően speciális védőfelszerelést kell 
használniuk. 

2020.03.12 A hatóságok COVID-19 korlátozási stratégiájának részeként minden lengyel iskolát 
március 12-től bezártak, eredetileg 2020 március 25-re nyitnak újra. Hasonlóképpen, 
kulturális intézmények, például filharmonikus zenekarok, operák, színházak, 
múzeumok és a mozik esetében, tevékenységüket 2020. március 12-én 
felfüggesztették. Az egyetemek ugyanezen időszakra lemondták az tanórákat, 
miközben csak a kutató és adminisztratív személyzetet tartották a munkahelyen, 
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kivételeket tettek kutatási célokra. 
 
 
2020. március 12-én bejelentették járványügyi veszélyt Lengyelországban. Ez egy 
újabb intézkedés, amelyet az Egészségügyi Minisztérium hozott a COVID-19 
terjedésének megakadályozására, így: 

 19 kórházat átalakítottak elszigetelő kórházakká az orvosi segítségre szorulók 
befogadására. Mindegyik vajdaságban egy további elszigetelő kórház lesz, és 
nagyobb régiókban kettő. Ez a fajta orvosi létesítmény csak azokat az 
embereket fogja kezelni, akiknek feltételezhetően koronavírusuk van. A cél az, 
hogy a légzőkészülékkel ellátott ágyak az átalakított létesítményekben a 
helyek 10% -át tegyék ki. A kórházak listája letölthető az Egészségügyi 
Minisztérium weboldaláról. 

 A törvények értelmében, az egészségügyi személyzetet áthelyezhetik olyan 
létesítményekbe, amelyek létfontosságúak a járvány terjedésének 
megakadályozásához. 

 Más személyeket is delegálhatnak hasonló munkára, ha ezt a járvány elleni 
küzdelemmel foglalkozó hatóságok jelenlegi igényei indokolják. 

 Egy másik tervezett intézkedés a koronavírus-tesztelést végző laboratóriumok 
számának a növelése. Jelenleg 15 ilyen laboratórium van. 

 A karanténban maradásra kerülő személyeket diagnosztikai teszteknek kell 
alávetni. Jelenleg több ezer tesztelőkészlet van készleten. 

 Gyors szűrővizsgálatokat kell elvégezni, ha a WHO javasolja azok alkalmazását 
 
 
Ez azt is jelenti, hogy az Egészségügyi Minisztérium új rendeletek útján bevezetheti a 
következőket: 

 ideiglenes korlátozásokat a szállítási formákra, 
 ideiglenes korlátozásokat bizonyos termékek vagy élelmiszerek 

kereskedelmére és felhasználására, 
 ideiglenes korlátozásokat az egyes intézmények vagy munkahelyek 

működésére, 
 A tömeges rendezvények és más közösségi rendezvények tilalma, 
 Meghatározott egészségügyi eljárások elvégzésének kötelezettsége, ha 

azok végrehajtása bizonyos gyártási, szolgáltatási, kereskedelmi vagy 
egyéb létesítmények működésével kapcsolatosak, 

 Bizonyos ingatlanok, helyiségek rendelkezésre bocsátása, valamint 
szállítóeszközök biztosítása a járványellenes cselekvési tervekben előírt 
intézkedések céljából. 
 
 

Március 12. előtt döntés született az összes tömeges rendezvény, az egyetemek, 
óvodai, iskolák és oktatási intézmények óráinak felfüggesztéséről, március 12. és 25. 
közötti periódusban.  

2020.03.10 A tizennyolcadik SARS-CoV-2 fertőzést március 10-én jelentették be a Mazoviai 
Vajdaságban. 
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Jarosław Mika-t a fegyveres erők parancsnokát vírusfertőzéssel diagnosztizálták. 
 
A koronavírus terjedése és az elvégzett óvintézkedések számos iparágra, például az 
idegenforgalomra és a kisvállalkozásokra terhelik az adókat. Jadwiga Emilewicz 
fejlesztési miniszter kedd este bejelentette a védőintézkedéseket célzó csomagot a 
lengyel vállalkozások számára, elsősorban a likviditás fokozása érdekében - ezeket 
várhatóan egy sor speciális jogalkotási dokumentum fogja alátámasztani, amit a jövő 
hét elejére ígértek. 
 
A rendelkezések a következőket tartalmazzák: lehetővé teszik a vállalkozások 
számára, hogy elhalasszák az adófizetést (pl. A PIT-t és az ÁFA-t), és levonják a 2020-
ban felmerült kiadásokat a 2019. évi adóbevalláson, adományokat és alacsony 
kamatozású kölcsönöket biztosítsanak, és meghosszabbítják a benyújtási határidőket. 

2020.03.09 Łukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter megerősítette az öt új esetet.  
 
Újabb három esetet megerősítettek, így Lengyelországban az esetek száma 17-re 
emelkedett. 
 
Milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok? 
Egészségügyi ellenőrzéseket hajtottak végre. Hétfőtől kezdve négy egészségügyi 
ellenőrző pontot telepítettek a lengyel-német határon (Zgorzelec, Świecko, 
Kołbaskowo és Olszyn) és egyet a lengyel-cseh határon (Gorzyczki), ahol az összes 
vonat- és busz utasnak megmétrék a testhőmérsékletét és kitöltöttek egy 
nyilatkozatot.  
 
Ez a nyilatkozat lehetővé teszi majd, ha szükséges lesz az illető személy azonosítását, 
ha az utasok egyikét diagnosztizálják. Kedden ezeket az egészségügyi ellenőrzések a 
lengyel-ukrán, a lengyel-orosz és a lengyel-fehérorosz határra is kiterjesztették. 
 

2020.03.08 Az Egészségügyi Minisztérium két új SARS-CoV-2 fertőzés eseteiről számolt be. 
Mindkettő jó állapotban volt.  
 
 
Este a minisztérium megerősített újabb három pozitív teszteredményt így a napi 
esetek száma ötre emelkedett. A betegeket korukat tekintve: egy idős ember, egy 
középkorú és egy fiatal.  
 
Az idős személy súlyos állapotban volt. 

2020.03.07 Az egészségügyi minisztérium bejelentett egy másik SARS-CoV-2 esetet, aki a buszon 
utazott a “nulladik beteg” mellett. 

2020.03.06 Az Egészségügyi Minisztérium bejelentette, hogy 13 laboratóriumban végezte a SARS-
CoV-2 teszteket. 
 
Łukasz Szumowski, a lengyel egészségügyi miniszter négy új pozitív esetről számolt 
be: az egyik kórházba került Ostródába, a Cybinkából származó „nulladik beteg” -hez 
kapcsolva (a kettő ugyanazon a buszon utazott); két szczecini beteg, akik autóval 
tértek vissza Olaszországból; és egy Wrocław-i beteg, aki visszatért az Egyesült 
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Királyságból. 

2020.03.04 Összesen 584 SARS-CoV-2 vizsgálatból bejelentették a Lengyelországban az első, 
laboratóriumban megerősített esetet. 
 
A beteg, egy 66 éves férfi, a németországi Westfaleni látogatásról tért vissza a 
Świeckoba induló busszal, majd onnan személygépkocsival Cybinka felé. Felhívta a  
háziorvosát. Mentőautóval vitték a Zielona Góra kórházba, ahová március 2-án, dél 
körül érkezett. 
 
Március 2-án este a beteg vérmintáját elküldték elemzésre Varsóba.  Az eredményt, 
amely március 4.én pozitív lett, az Egészségügyi Minisztérium március 4-én, helyi idő 
szerint 8:00 órakor jelentette be.  
 
Az OKO.press bírálta a beteg kórházba érkezésétől számított 44 órás késést. A beteg 
családtagjait otthoni karanténba helyezték.  Az Egészségügyi Minisztérium 
felszólította a médiát, hogy az tartsa tiszteletben a beteg magánéletét. 
 

2020.03.03 Lengyelországban összesen 559 SARS-CoV-2 tesztet végeztek, mindegyik negatív 
eredménnyel, míg az otthoni karanténba helyezett és megfigyelt személyek száma 
megnőtt, a kórházi kezelésekbe lévő esetek száma csökkent. 

2020.03.01- 
02 

Egy új törvény jött létre (lengyel néven: specustawa, speciális törvény) a COVID-19 
vagy más fertőző betegségek esetleges járványának kezelésére Lengyelországban az 
adminisztratív, költségvetési és járványtani intézkedések esetére, amit a parlamenti 
bizottság megszavazott : 418 szavazatból 400 szavazattal a harmadik olvasat során. 
 
Ewa Łętowska, úgy értelmezte a törvényt, hogy önkényes hatalmat ad a hatóságoknak 
a közigazgatási bíróságok ellenőrzése nélkül. 
 

2020.02. 29 A Nemzeti Közegészségügyi Intézet (NIPH - NIH) négytagú csapata és a berlini Charité 
kórház együtt 307 genetikai tesztet készített a SARS-CoV-2-vel kapcsolatosan. 
 
A NIPH - NIH a varsói laboratóriumban és a varsói Wojewódzki Szpital Zakaźny-ban 
végzett vizsgálatokat. Nyolc másik város diagnosztikai laboratóriumait készítették elő 
hasonló elemzések elvégzésére. 

2020.02. 27  47 ember volt kórházban a SARS-CoV-2 fertőzés gyanúja miatt, 55 otthoni karantén 
alatt állt és 1570 személyt az egészségügyi szolgálat figyelt meg a következő 
napokban. 

2020.02. 19  12 személy maradt kórházban, 13 személy otthoni karantén alatt állt, és 1000-et az 
egészségügyi szolgálat figyelt meg. 

 A 2019–20 pandémiás koronavírus alatt a lengyel egészségügyi hatóságok 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a hét ismert koronavírus típus közül, egyben a 
SARS-CoV-2-vel való fertőzés feltételezett eseteivel, ugyanakkor otthoni karantént és 
ellenőrzést is elrendeltek. 
 
 Az első eset egy Zielona Góra kórházba került személy volt, amelyet 2020. március 4-
én hivatalosan is bejelentettek. Lengyelországban az első koronavírus-betegség 
(COVID-19) miatt elhunyt március 14-én az első személy, egy 56 éves nő. 
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Források: 

 https://poland-today.pl/covid-19-in-poland-just-the-facts/  

https://pl.usembassy.gov/covid-19-information/ 

https://gis.gov.pl/en/homepage/   https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/   

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 

https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2477177,Measures-taken-by-Poland-to-curb-virus-

%E2%80%98quite-effective%E2%80%99-PM  

https://youtu.be/fVVgbfDEwUM: 
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