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Egyesült Államok: Az AstraZeneca közzétette a vizsgálat harmadik fázisának amerikai
eredményeit. Ez az oltóanyag tünetekkel járó COVID-19 elleni 79%-os hatékonyságát
mutatta. Ezzel kapcsolatban azonban a US National Institute of Allergy and Infectious
Diseases nyilatkozatot tett közzé, amely kétségbe vonta a cég által közölt adatok
teljességét. A Data Safety Monitoring Board a pozitív eredmények kimazsolázásával és a
legújabb eredmények másodlagos kezelésével vádolta a céget.
Kutatók szerint a pandémia idején az amerikaiak 2020-ban havonta csaknem két fontot
(egy kilót) híztak, ami súlyosbítja az elhízottság amúgy is problematikus helyzetét.
Brazília a pandémia legdurvább szakaszában van. A napi halálesetek száma meghaladta a
3.000-et, az egymillió lakosra jutó halálesetek száma pedig március közepén 13,3 volt. Az
egészségügyi rendszer az összeomlás szélén áll, az intenzív ágyakért hosszú várólisták
vannak, nincsenek intubációs gyógyszerek, légzőkészülékek és hiányzik az oxigén. São
Paulo-ban, a legfejlettebb államban, 115 városban kiürülnek az oxigénpalackok. Március
harmadik hetéig a brazil lakosság 6,04%-a kapta meg az első dózist, 2,05%-a a másodikat
is. [2021. 04. 07.: egy nap alatt 4.195 új fertőzött.]
Németországban az intenzíven fekvő fertőződöttek száma az óvatos lazítás után ismét
növekedett. 3.000 kihasznált intenzív ágy mellett a megterhelés akkora, mint 2020
tavaszán, az első hullám tetőpontján volt. Március 24-én a hét napon belül bejelentett új
fertőződések száma 100.000 lakosra 108,1 volt.
Nagy-Britanniában az első lockdown kezdete óta a pozitív tesztet követően 28 napon belül
elhalálozottak száma 938-ról 126.172-re növekedett. Közöttük becslések szerint 247
egészségügyi dolgozó. Március 20-án egy óra alatt 100.000 COVID-19 elleni dózis
beadására került sor, ami másodpercenként 27 oltást jelent. Egy nap alatt 844.285 oltást
adtak be. A halálesetek és a fertőződés miatt kórházba utaltak száma eközben csökken. Az
új esetek száma meghaladja a napi 5.000-et.
Spanyolországban folytatják a lakosság AstraZeneca vakcinával való oltását, a korhatárt
65 évre emelték. A spanyol egészségügyi miniszter megerősítette, hogy az oltóanyag

biztonságos. Az oltási kampány azonban lassan halad, mindössze a lakosság 4,6%-a kapta
meg mindkét dózist. Március harmadik hetében a 100.000 lakosra eső 14 napos kumulatív
incidencia 129,55 eset volt.
Portugáliában terjed a brit B.1.1.7-mutáns. Ez már a pozitív esetek 70%-a és rövidesen
elérheti a 90%-ot. A pandémia az ország teljes területén lelassul. Március harmadik
hetében a 100.000 lakosra eső incidencia 81,3 eset (Rt = 0,89) volt. Március 14-20. között
azonban 100.000 lakosra legalább 30 új esetet regisztráltak. A portugál hatóságok annak
szüneteltetése után folytatják az AstraZeneca vakcinával való oltást.
Franciaország ismét a pandémia fellángolásával szembesül. A zárlatot újabb régiókra
terjesztették ki. Az oltási kampány felgyorsítása céljából március 27-től az oltást a
komorbiditások nélküli 70 év fölöttiekre is kiterjesztették. Március végén újabb oltási
megacentrumokat nyitottak meg. Az Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) a Franciaországban előforduló tromboembóliás események
figyelembevételével az eddig is alkalmazott álló három vakcinával folytatja az oltási
kampányt.
Olaszországban a pandémia súlyosbodott. A reprodukciós ráta továbbra is 1,16. Március
24-én 28.438 beteget kezeltek kórházban, az intenzíven ápoltak száma 3.588 volt, otthoni
karanténban pedig 540.740 személy volt. A pozitív tesztek aránya 5,8% volt. Az oltási
kampány a vakcinák hiánya, egyes régiókban pedig, mint Lombardia, a szervezettség
hiánya miatt lassan halad.
Országon szinten 8.000.000 dózis beadására került sor. Több mint 1.600.000 nyolcvan év
fölötti személy legalább egy dózist megkapott.
Olaszországban elkezdődött a gorilla-adenovíruson alapuló ReiThera-vakcina II/III
vizsgálati fázisa. A Spallanzani-Institut bejelentette, hogy vizsgálja a Szputnyik V
hatékonyságát.
Kuba azon kevés ország közé tartozik, ahol még nem kezdődött el az oltási kampány, mivel
az ország saját vakcina kifejlesztésére épít. A gyógyszerhatóság kései klinikai fázisban
engedélyezte a Soberana-vakcinát. Az ország saját vakcina fejlesztésén dolgozik.
India az esetszám erőteljes növekedésével szembesül. Március 24-én az esetszám elérte az
53.476-ot, ami 2020. október 20. óta a legmagasabb szint. Maharashtra államban
kimutatták az E484Q- és az L452R-mutánsokat. [2021. április 6.: az új fertőződöttek száma
egy nap alatt meghaladta a 100.000-et. Az 1,3 milliárd lakossal rendelkező országban a
fertőződöttek száma 12,5 millió, a haláleseteké 165.000. 80 millió dózis vakcina beadására
került sor.; 2021. 04. 07. egy nap alatt 115.736 új fertőzött.]
Izraelben a 9,3 milliós lakosság felét mindkét dózissal beoltották.
Japánban feloldották a Tokyo-ban és a környező prefektúrákban elrendelt rendkívüli
állapotot. Tokyo kormányzója, Yuriko Koike azonban továbbra is óvatosságra intette a
lakosságot.
Hongkongban és Macaoban a hatóságok március 24-én egy időre felfüggesztették a
Pfizer-BioNTech-vakcina alkalmazását, mivel annak forgalmazója, a Fosun Pharma egyes
szállítmányoknál a dugók szivárgását jelezte. A Fosun Pharma és a Pfizer-BioNTech közös
vizsgálata tisztázta, hogy a termék biztonságával kapcsolatban nincs ok aggodalomra.
[N.B. Hongkong és Macao Kína két különleges közigazgatási területe.]

