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2021. 03. 12. Kínában bevezették a digitális védettségi igazolványt, amely
tartalmazza az aktuális oltási státuszt és a legutóbbi teszteredményeket.
2021. 03. 12. Izrael hasonló szisztémát követ: a beoltottak és a megbetegedésből
meggyógyultak „zöld útlevele” feljogosít az egyébként nem látogatható
intézményekbe való belépésre. Izrael 9,3 millió lakosa közül 3,7 millió kapta meg
mindkét dózist.
2021. 03. 12. Japán a jövő évi olimpiai játékok zárt kapuk mögötti rendezése mellett
döntött. Az oltási kampányért felelős miniszter szerint Japánban azok között a
személyek között, akik a Pfizer vakcináját kapták, többen szenvedtek anafilaxiás
sokkot, mint az Egyesült Államokban és Európában. A 107.558 beoltott egészségügyi
dolgozó közül 17 anafilaxiás eset fordult elő. Az Egyesült Államokban egymillió
beadott dózisra öt, Nagy-Britanniában egymillió beadott dózisra húsz allergiás
reakció jutott.
2021. 03. 12. Vietnámban az oltási kampány március 8-án az egészségügyi dolgozók
beoltásával kezdődött. A 96 millió lakossal rendelkező országban a védekezés
rendkívül sikeres: eddig 2.500 eset és 35 haláleset fordult elő.

2021. 03. 12. Új-Zéland az eddigi 1,5 millió dózis vakcina mellett további 8,5 millió
dózisra kötött szerződést. Ez elég az ötmilliós lakosság beoltásához.
2021. 03. 12. Belgium úgy döntött, hogy a két Pfizer-dózis közötti standard
időtartamot 35 napra (öt hétre) hosszabbítja meg. Ez az oltási kampány felgyorsítását
jelenti. Eddig a lakosság 6%-a kapta meg legalább az egyik dózist. Az
ápolószemélyzet beoltása éppen csak elkezdődött.
2021. 03. 12. Franciaországban az esetszám tovább növekedik, a kórházakat az
ágyak felszabadítása érdekében a sebészeti beavatkozások 40%-ának lemondására
szólították fel. A felnőtt lakosság 8,2%-a megkapta az első, 4%-a a második dózist.
Az egészségügyi dolgozók beoltásának alacsony rátája miatt az Académie nationale
de médecine az ápolók COVID-19 elleni beoltásának kötelezővé tételét javasolta. Az
orvosok is kifejezték elégedetlenségüket az oltási folyamat vontatottsága és amiatt,
hogy az oltóanyagok megrendelését egy hétig a gyógyszerészeknek tartották fenn.
2021. 03. 19. A helyzet rosszabbodott, újabb korlátozásokat jelentettek be. Bretagneban a SARS-CoV-2 újabb (a Clade 20C-ből származó) variánsát azonosították. A
kormány előbb bejelentette, hogy szüneteltetik az AstraZeneca vakcinával való
oltásokat, majd néhány nap múlva visszavonta azt.
2021. 03. 12. Az Egyesült Királyságban a gyermekek a „lockdown óvatos
feloldásának” első fázisában már iskolába mehetnek, jóllehet a tanácsadók egy újabb
hullám kockázatára figyelmeztetnek. A képviselők kifogásolták, hogy a kormány 37
milliárd GBP-t fordított a „Test and Trace” (teszt és utánkövetés) programra,
amelynek nem sikerült elérnie a további lezárások megelőzését. Március 10-ig 22,8
millió személy megkapta az első, 1,3 millió a második oltást.
2021. 03. 19. A brit oltási program első száz napján több mint 25 millió brit
állampolgár, a felnőtt lakosság fele kapta meg az első dózist. A National Health
Service (NHS) figyelmeztetett, hogy a következő hónapban a vakcinabeszállítás
szignifikánsan csökkenni fog. A brit gyógyszerhatóság (Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency – MHRA) és a vakcinabizottság (Joint Committee on
Vaccination and Immunisation – JVCI) nyilatkozatot bocsátott ki az AstraZeneca
vakcinájának további alkalmazásáról.
2021. 03. 12. Olaszországban a kormány megváltoztatta az oltási tervet. A nemzeti
egészségügyi intézet szerint a 80 év fölöttieknek mindössze 19%-át oltották be. A
továbbiakban nem szabnak meg prioritásokat a speciális kategóriák tekintetében: az
egészségügyi dolgozók és az időskorúak beoltását követően az oltásokra életkor
szerint kerül sor. Ez ellen a krónikus betegek és a közfeladatot ellátó csoportok, mint
a tanárok és szolgáltatók tiltakoznak. A 23 régió közül 11-ben már túllépték az
intenzív osztályokon rendelkezésre álló riasztási határt. Rövidesen az ország teljes
területét vörös zónává nyilvánítják, húsvétig pedig biztosan marad a szigorú
lockdown. Olaszországban a COVID-19-betegek körében növekedik a huzamosabb
ideig elhúzódó neurológiai megbetegedések száma, ezért az Olasz Neurológusok
Társasága március 1-én több szűrőállomáson országos „NeuroCovid“-vizsgálatot
kezdeményezett.

2021. 03. 19. Felfüggesztették az AstraZeneca vakcinával való oltást, ami csaknem
az oltási kampány leállításához vezetett. A harmadik hullám elérte a tetőpontot. A
kormány új tudományos tanácsadó testületet nevezett ki, amelynek tagja Massimo
Galli virológus, akinek a pandémiára vonatkozó előrejelzéseit széles körben
kétségbe vonták. Galli a jobboldali Lega támogatását élvezi, amely részt vesz a
nagykoalícióban.
2021. 03. 12. Spanyolországban az Európai Unió által koordinált kísérleti program
indult a védettségi igazolványról, amelynek célja a digitális dokumentum
„alkalmasságának tesztelése” és „alkalmazásra kész állapotba hozatala”. A kormány
és a régiók közös határozatot hoztak, miszerint a nagyhéten korlátozzák a régiókon
belüli mozgásszabadságot. A Hivatalos Orvosi Szövetségek Általános Tanácsa
felszólította az egészségügyi minisztert, hogy vizsgálja felül azon döntését, miszerint
az AstraZeneca vakcináját ne adják be az 55 év fölöttiek részére.
2021. 03. 19. Az AstraZeneca vakcinával való oltást két hétre felfüggesztették. A
kormány tervei szerint nyárig a lakosság 70%-át be kellene oltani. Eddig több mint
1,7 millió személy (a lakosság 3,7%-a) megkapta az első, négymillió (a lakosság
8,6%-a) pedig a második dózist is.
2021. 03. 12. Portugáliában a reprodukciós ráta jelenleg 0,74. Az egészségügyi
hivatalok szerint a védekezés kezdi megmutatni a 80 év fölötti populációra gyakorolt
hatását, ami a kórházakba történő beutalások és az intenzív ágyak kihasználtságából
olvasható ki. Portugáliában március 9-ig 1.044.091 dózist adtak be. 748.575 személy
(a lakosság 7,48%-a) megkapta az első dózist, 295.516 (2,9%) a másodikat is.
2021. 03. 19. Az egészségügyi főigazgatóság közleménye szerint a kórházakra
nehezedő nyomás csillapodik, jóllehet a reprodukciós ráta valamelyest növekedett
(0,83-ról 0,84-re). A megbetegedések incidenciája: 100.000 lakosra 90,3 eset. Ana
Mendes Godinho szociális biztonsági miniszter szerint az elmúlt hónapban a
halálesetek száma 98%-kal csökkent.
Az utcai maszkviselés legalább júliusig kötelező marad. A parlamentnek még jóvá
kell hagynia a meghosszabbítást. Amennyiben a 100.000 lakosra jutó
megbetegedések száma két héten belül meghaladná a napi 120-at, át kell dolgozni
a korlátozások lazítására vonatkozó tervet.
2021. 03. 19. Németországban a Paul-Ehrlich-Institut (PEI) az AstraZeneca
vakcinájával való oltás szüneteltetését javasolta, [amit a hónap végén az Oltási
Bizottság (Ständige Impfkommission – STIKO) felülvizsgált]. A COVID-19
incidenciája folyamatosan növekedik, a B.1.1.7-variáns egyre dominánsabb.
Christian Drosten virológus szerint ez már a pozitív esetek háromnegyedét teszi
ki. A Német Intenzív- és Sürgősségi Terápiás Interdiszciplináris Egyesület
(Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin –
DIVI) a szigorú lockdownhoz való sürgős visszatérést követeli.
2021. 03. 12. Brazíliában elszabadult a pokol. Március 9-én 1.954 haláleset
következett be. 13 szövetségi államban az intenzív ágyak több mint 90%-a, további

hét államban 80%-a foglalt. A kormányzók további szigorításokat és a személyek
mozgásának korlátozását várják.
2021. 03. 19. Az ország történetének legnagyobb egészségügyi és kórházi
összeomlását éli meg. Március 16-án 24 órán belül 2.798 haláleset következett be, a
pandémia kezdete óta a legtöbb. Ugyanezen a napon új egészségügyi miniszter lépett
hivatalba, aki a pandémia kezdete óta már a negyedik. [Lásd alább a Personalia
rovatban: Marcelo Queiroga, új brazil egészségügyi miniszter] Az Oswaldo-CruzAlapítvány (Fiocruz) hírlevele szerint az intenzív ágyak kihasználtsága a 27
szövetségi állam közül 25-ben meghaladja a 80%-ot, 15-ben a 90%-ot. Eddig
10.389.077 személy (a lakosság 4,91%-a) kapta meg az első dózist.
2021. 03. 12. Az Egyesült Államokban a Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) kibocsátotta azt a rég várt irányelvet, miszerint a koronavírus ellen már teljesen
beoltott személyek zárt terekben maszk nélkül találkozhatnak olyan személyekkel,
akik számára nem áll fenn a megbetegedés kockázata és akiket még nem oltottak be.
Az ügynökség ajánlása szerint a beoltott személyeknek továbbra is maszkot kell
viselniük, ha közterületen tartózkodnak, vagy olyan személyekkel találkoznak, akik
számára fennáll a súlyos megbetegedés kockázata, vagy ha több háztartáshoz tartozó
beoltatlan személyekkel találkoznak. A beoltott személyeknek továbbra is
tartózkodniuk kell az indokolatlan utazásoktól.
2021. 03. 19. Joe Biden elnök bejelentette, hogy május 1-ig minden amerikai
felnőtt számára biztosítani szeretné a vakcinát. Több mint 107 millió személy (a
lakosság 21%-a) megkapta az első, 38 millió (a lakosság 11,5%-a) a második
dózist is. Egy felmérés szerint a fehér felnőtt lakosság 28%-a, a fekete lakosság
25%-a nem tervezi, hogy beoltatja magát. A megosztottságnak pártpolitikai
vetülete is van. Anthony Fauci, a National Institute of Allergy and Infectious
Diseases főigazgatója felszólította Donald Trumpot, hogy szólítsa fel híveit az
oltakozásra, mivel a republikánusok körében igen magas az oltással szemben
tartózkodók száma. Két nappal később Trump eleget tett a felszólításnak.
2021. 03. 19. India 31.871 új esettel az utóbbi három hónap legmagasabb
esetszámát regisztrálta. Az esetek kétharmada Maharashtra államra jutott.
Indiában március 16-ig 37 millió dózist adtak be.
2021. 03. 19. Indonézia a vérrögképződés miatt halogatta az AstraZeneca vakcina
alkalmazását. Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy megvárják a vakcina
biztonságának az Egészségügyi Világszervezet általi vizsgálatát. Bali szigetén
tömeges oltási kampányba kezdtek, amelynek során a turizmusban
foglalkoztatottakat oltották be.
2021. 03. 19. Thaiföld március 16-án az AstraZeneca vakcina alkalmazása mellett
döntött. Prayuth Chan-ocha miniszterelnököt elsőként oltották be a vakcinával.
2021. 03. 19. Ausztráliában továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca vakcináját.
Az ország 54 millió dózist biztosított magának, amelyből 50 milliót belföldön
állítanak elő.

