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Japán: 2021. 02. 19. Az oltási kampány 2021. február 17-én kezdődött. A Tokyo
Medical Center az elsők között volt, ahol beadták a Pfizer/BioNTech vakcinát. A 126
milliós országban a tervek szerint 2021 közepéig elegendő oltóanyagot biztosítanak a
teljes lakosság beoltásához.
2019. 02. 26. A japán egészségügyi hatóság bejelentette, hogy az országban megjelent
a vírus E484K-mutációja. Kanto régióból 91, a repülőterekről két esetet jelentettek.
Hongkongban a negyedik hullám lecsengése után lazítanak a korlátozásokon. Sophia
Chan élelmezésügyi és egészségügyi miniszter bejelentette, hogy egyes lokálok
kinyithatnak, az éttermek 22:00 óráig nyitva tarthatnak.
Új-Zéland: 2021. 02. 19. Feloldották a korlátozást, majd azt Auckland-ben
felfüggesztették, miután egy háromfős családnál kimutatták a UK/B.1.1.7 SARSCoV-2-variánst.
2021. 02. 26. Február 20-án elkezdődött a Pfizer/BioNTech oltóanyagával való oltás.
A számítások szerint az ötmilliós ország teljes lakosságának beoltása akár egy évig is
eltarthat.
Ausztrália: 2021. 02. 19. Az oltási kampány február 22-én kezdődött. Eddig a
Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca vakcináját engedélyezték.
2021. 02. 26. Az országban elsőként Scott Morrison miniszterelnök kapta meg az
oltást, amire egyenes adásban került sor, majd február 22-én elkezdődött a lakosság
beoltása. A tervek szerint négymillió polgár beoltására kerül sor.

Nagy-Britannia: 2021. 02. 19. Az országnak február 15-ig sikerült elérnie azt a
célkitűzést, hogy beoltsák a legmagasabb négy prioritási kategóriába tartozó 15 millió
személyt, beleértve az egészségügy és az ápolás területén dolgozókat.
A University of Oxford elkezdte a 6 és 17 év közöttiek körében alkalmazandó COVID19-oltóanyag kutatását. Nagy-Britannia világviszonylatban elsőként etikai engedélyt
adott a COVID-19 területén folytatott emberkísérletekhez.
2021. 02. 26. Boris Johnson miniszterelnök a lockdown „óvatos, de elkerülhetetlen”
lazításáról számolt be. Hasonlóan járt el Skócia is.
Belgium: 2021. 02. 19. Az országban megjelentek a brazil/P.1-variáns első esetei. A
legnagyobb oltóközpontot alig 24 órával megnyitása után technikai problémák miatt
be kellett zárni.
2021. 02. 26. A Moderna és az AstraZeneca oltóanyagának késlekedése miatt a 65 év
fölöttiek oltása csak március végén kezdődhet. Eddig csak a lakosság négy százalékát
oltották be.
Franciaország: 2021. 02. 19. Az oltási kampány kezdetét (február 11.) követően
3.330.000 személy kapta meg a védőoltást. Az illetékes hatóság a COVID-19oltóanyagok megerősített felügyeletével összefüggésben jelezte, hogy az AstraZeneca
oltóanyagának első dózisát követően súlyos influenzaszerű tünetek jelentkeztek, a
Pfizer/BioNTech oltóanyag beadását követően pedig magas vérnyomás lépett fel.
Azon személyek beoltása tekintetében, akik már átestek a COVID-19-en, az Haute
Autorité de Santé (HAS) az újabb oltást megelőzően legalább három hónapos (de
lehetőleg hat hónapos) várakozást javasol, kivéve, ha nem áll fenn bizonyított
immunszuppresszió. A hatóság 10 gyakorlati útmutatót bocsátott ki a COVID-19
tartós formáiban szenvedő betegek ápolására.
2021. 02. 26. Gabriel Attal kormányszóvivő szerint a helyzet tíz megyében aggasztó.
A incidencia rátája és a kórházak megterheltsége Île-de-France, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Grand Est és Hauts-de-France kórházaiban a legmagasabb. Az Institut Pasteur
becslései szerint Franciaországban február 21-ig már a 20 év fölöttiek 17%-a
megfertőződött. A fertőződöttek aránya Párizs régiójában akár a 30%-ot is elérhette.
Spanyolország: 2021. 02. 19. Az egészségügyi miniszter új oltási prioritásokat jelölt
ki: a 80 év fölöttiek, a 70 és 79 év közöttiek, valamint a 60 és 69 év közöttieket a
Pfizer/BioNTech vagy a Moderna oltóanyagával oltják be. Az országban megjelent a
brazil/P.1 variáns: Madridból három, Katalóniából két új esetet jelentettek.
2021. 02. 26. Az új esetek száma csökken, a 14 napos incidencia 100.000 főre 218
eset. A cél, hogy az incidencia 100.000 esetre 50-re csökkenjen. Az oltási kampány
során már több embert sikerült beoltani, mint ahányan megbetegedtek. Több mint
kétmillió ember (a lakosság 4,36%-a) már megkapta az első, 1,2 millió ember a
második dózist is. A cél, hogy nyárig a lakosság 70%-át beoltsák.

Brazília: 2021. 02. 19. Elmaradt a karnevál, amire még soha nem volt példa. Egy
megkérdezés szerint 5.505.049 személy (a lakosság 2,6%-a) kapta meg az első,
308.791 személy a második dózist. Az Amazonas vidékéről származó P.1 variáns az
ország egész területén elterjedt és szakértők szerint mind a P.1, mind a UK/B.1.1.7
variáns már szélesebben elterjedt.
2021. 02. 26. A nemzeti gyógyszerfelügyelet (Agência Nacional De Vigilância
Sanitária – Anvisa) engedélyezte a Pfizer/BioNTech vakcináját. Brazíliában a
fertőződöttek száma 10.260.621 volt, a halálesetek száma közelít a 250.000-hez. Az
újonnan megbetegedettek száma 34 napja meghaladja az ezret.
Portugália: 2021. 02. 19. Több mint 140 orvos jelentkezett önkéntes szolgálatra a
nemzeti egészségügyi szolgálatnál, akik nyílt levelükben azzal vádolják a
hatóságokat, hogy a kormány hónapok óta ignorálja ajánlatukat. Az orvoshiány a
pandémia elleni küzdelem legnagyobb akadálya, ami külföldi segítség kérésére
kényszerítette az országot. A január 22-én elrendelt általános lockdown eredményes.
A fertőződések heti száma január végéhez viszonyítva több mint 50%-kal csökkent.
Ennek ellenére António Costa miniszterelnök szerint a zárlatot márciusig fenn kell
tartani. Portugáliában február közepéig 788.561 esetet és 15.522 halálesetet
regisztráltak. Több mint 556.331 személyt beoltottak.
2021. 02. 26. Az oltóanyagok beszállításának késlekedése miatt az oltási program
végrehajtása is késedelmet szenved. Az első fázisnak már március végén be kellett
volna fejeződnie, így ez áprilisig elhúzódik. Február 17-ig 347.013 személy (a
lakosság 3,4%-a) megkapta az első dózist, 209.318 a másodikat is. Portugáliában
összesen 556.331 dózis badására került sor. A 80 év fölöttiek 12%-a már mindkét
dózist megkapta.
Olaszország: 2021. 02. 19. A pandémia ismét fellángolni látszik. Mario Draghi
kormánya a lakosság mobilitásának korlátozását tervezi, egyebek között, hétvégi
zárlat bevezetését. A nemzeti egészségügyi intézet szerint a UK/B.1.1.7-varáns
prevalenciája február elején az ország 16 régiójában 17,8% volt. A szakértők
gyermekek körében is azonosították az új variánst. Az olasz gyógyszerhatóság
(Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) a 65 év alattiak számára meghosszabbította
az AstraZeneca oltóanyagának sürgősségi engedélyezését.
2021. 02. 26. A nemzeti operatív törzs bejelentette, hogy elkezdődött a harmadik
hullám és szigorú kijárási korlátozásokat javasolt. Az oltóanyagok területén
rendőrségi vizsgálat indult, mivel bizonyos közvetítők a párhuzamos piacokról
származó nagymennyiségű oltóanyagot kínáltak fel a regionális politikusoknak és
kormányzóknak. A Pfizer és az AstraZeneca tagadta, hogy érintett lenne üzelmekben.
Az oltási kampány sokkal inkább a szervezés hiányosságai és a személyzet hiánya
miatt lassult le, mintsem az oltóanyagoké miatt.

Egyesült Államok: 2021. 02. 19. A napi új fertőződöttek száma január elején még
300.000, február közepén már 55.000 volt. A kormányzat heti 13,5 millió dózis
oltóanyag küldését tervezi a szövetségi államok számára. A Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) szerint február közepéig 71,6 millió dózis
kiszállítására került sor, amiből 55,2 millió dózist be is adtak. 39 millió személy kapta
meg a Pfizer/BioNTech vagy a Moderna oltóanyagának első dózisát, 15 millió a
másodikat is. A halálos áldozatok száma meghaladta az 500.000-et.
2021. 02. 26. Azon a héten, amikor az amerikai halálesetek száma meghaladta a
félmilliót, az FDA nyilvánosságra hozta, hogy készen áll a Janssen/Johnson &
Johnson vakcinájának engedélyezésére, amely 74%-kal csökkenti az
aszimptomatikus fertőződés kockázatát. A Moderna bejelentette, hogy értékelésre
benyújtja a National Institutes of Health-nél a B.1.351 variánssal való fertőződést
megakadályozó mRNA-1273.351-booster-oltóanyagot.
Lapzárta előtt: 2021. 02. 27. A Kongresszus elfogadta Joe Biden elnök 1,9 trillió
összegű segélycsomagját. (ABC News - https://www.abc.net.au/news/2021-02-27/uspresident-joe-biden-1-trillion-covid-relief-plan-minimum-wage/13200376 )
Mexikó: 2021. 02. 19. Megérkezett az egészségügyi dolgozók első és második
beoltásához szükséges oltóanyag: 870.000 dózis az AstraZeneca és 490.000 dózis a
Pfizer/BioNTech oltóanyagából.
Peru: 2021. 02. 19. február közepéig 116.580 személy beoltására került sor, ami az
első fázisban beoltani tervezett kontingens (141.367 személy) 82,47%-a. Az
országban botrány robbant ki a kormányzati tisztségviselők és munkatársaik
szabálytalan beoltása miatt. Vizsgálat indult annak feltárására, hogy köztisztviselők
korábban megkapták-e a védőoltást. Emiatt több kormányzati szereplő távozott
hivatalából. [Többek között Pilar Mazzetti egészségügyi miniszter. Lásd
részletesebben: Oscar Ugarte, új perui egészségügyi miniszter, alább a Personalia
rovatban.]
Kolumbia: 2021. 02. 19. Miután megérkezett a Pfizer/BioNTech oltóanyagának
50.000 dózisa, elkezdődött a frontvonalban dolgozó személyzet beoltása.
Tanzánia: 2021. 02. 26. Az Egészségügyi Világszervezet tisztségviselői
aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, ahogyan Tanzánia a pandémiához
viszonyul. Az ország 2020 május óta nem jelentett be új eseteket, de a kiutazók
körében találtak pozitív eseteket.
Malaysia: Az oltási kampány február 24-én kezdődött. Az első oltást Muhyiddin
Yassin miniszterelnöknek adták be.

