COVID-19-hírek a világ negyvennégy országából
Univadis Medical News, 15. 10. 2021 ; 22. 10. 2021 ; 29. 10. 2021
Kulcsszavak: globális egészségügy, népegészségügy, járványügy, pandémia, koronavírus,
COVID-19, nemzetközi
Forrás Internet-helye: https://www.univadis.de/viewarticle/covid-19-diewochentlichen-highlights-rund-um-die-welt-covid-pass-internationale-reisende-undaufhebung-von-beschrankungen-753061
2021. 10. 15.
Az Egyesült Királyságban kritikus jelentés jelent meg a brit kormánynak a pandémiára
való kezdeti reakciójáról, amely megállapítja, hogy „a pandémia első heteiben a zárlatra és
a szociális távolságtartásra irányuló döntések, valamint az ezeket kiváltó tanácsok a
legnagyobb hibák közé tartoznak, amelyeket a brit népegészségügyi rendszer valaha átélt”.
A jelentés dicséri a COVID-19 elleni oltási programot. A pozitív COVID-19-tesztek száma
hét nap leforgása alatt 13,5%-kal növekedett, ami 100.000 lakosra 363,3-as rátának felel
meg. A halálesetek száma 2,3%-kal, a kórházba való beutalásoké 5,5%-kal növekedett. A
12 év fölöttiek 78,6%-át teljesen beoltották, 85,6% megkapta az első dózist.
Franciaországban az új esetek száma október 12-én viszonylag alacsony, 5.880 (előző
héten: 5.558) volt. Az incidencia országos rátája 100.000 lakosra 43,5 eset volt (október
11-én: 43,2 eset).
Két nagy francia tanulmány megerősítette a vakcináknak a COVID-19 súlyos formáival
szembeni hatékonyságát. Olivier Véran egészségügyi miniszter a FranceInfo által az
egészségügyi személyzet átoltottságára vonatkozóan feltett kérdésre azt válaszolta, hogy
15.000 egészségügyi dolgozó nem vette fel az oltást, tehát 0,6% elbocsátható vagy
felfüggeszthető, 0,1% pedig az oltási kötelezettség miatt maga mondott fel.
Németországban az intenzív osztályokon elsősorban oltatlan, súlyos betegek életéért
küzdenek. Az oltottak aránya az intenzív osztályokon augusztus és szeptember között 10%
volt.
A Curevac tübingeni cég visszavonta a CVnCoV-vakcina engedélyezésére irányuló
kérelmét. A klinikai vizsgálatok a vakcina 48%-os hatékonyságát mutatták ki.
Október 13-án az új fertőzések incidenciája 100.000 lakosra 65,4 eset volt (előző napon:
65,8, egy héttel korábban: 62,3). Az egészségügyi hivatalok egy nap alatt 11.903 új
fertőzést jelentettek (egy héttel korábban: 11.547).
Svájcban a Bundesamt für Gesundheit szerint a 12 év fölöttiek 69%-át teljesen beoltották.
Az alacsony átoltottság ellenére a szövetségi kormány javaslatát az oltakozás 50 CHF-fel
való ösztönzéséről, elutasították.
Az École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) és az Universitätsspital Lausanne
(Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV) kutatói a SARS-CoV-2vírusvariánsok leküzdésével összefüggésben felfedeztek egy új antitestet, amely
semlegesíti az összes ismert variánst. A klinikai vizsgálatok 2022 végén kezdődnek.

Ausztriában október 12-ig a lakosság 64,8%-át legalább egyszer beoltották, 61,4%
megkapta a második dózist is. A hétnapos incidencia október 11-én 143,6 (szeptember 15én, a kötelező FFP2-maszkviselés bevezetésének időpontjában 163,1) volt.
Portugália október 9-én elsőként érte el a lakosság 85%-ának COVID-19 elleni teljes
beoltását. Az egészségügyi minisztérium becslése szerint a 12 és 17 év közöttiek 83%-ának
oltása is lezárult.
Ezen a héten kezdődik a 65 éven felüliek emlékeztető oltása. Elsőbbségben részesülnek a
80 év fölöttiek és a tartós ápolási intézményekben élők. Egyelőre mérlegelik az
egészségügyi személyzet emlékeztető oltását, de azt még nem tekintik prioritásnak. Az
immunszupprimált személyek körében eddig 12.000-13.000 fő kapta meg ez emlékeztető
oltást.
Az egészségügyi főigazgatóság legújabb jelentése szerint az országos incidencia 100.000
lakosra 82,9 eset, a szárazföldi területeken 82,7 eset. A reprodukciós ráta 0,95.
Olaszországban az incidencia stabilan a 100.000 lakosra jutó 50 eset alatt van. A 12 év
fölötti lakosság 80%-át teljesen beoltották, 85% legalább egy dózist megkapott. Az
emlékeztető dózisra kijelölt 300.000 fő (immungyengék és 80 év fölöttiek) már megkapta
azt.
A nemzeti egészségügyi intézet negyedik jelentése optimista. Hét hónappal az oltási
kampány kezdetét követően a COVID-19-mRNA-vakcina hatékonysága a lakosság
körében nem csökkent (89%); időskorúak körében és azoknál, akik kísérőbetegségekben
szenvednek, a fertőzéssel szembeni védelem csökkenése tapasztalható.
Spanyolországban a korlátozások többségét feloldották. Az egészségügyi minisztérium
október 11-i jelentése szerint az intenzív osztályokon az ágyak 5,5%-a foglalták el
koronavírusos betegek, a kórházban kezeltek száma nem érte el a 2.000-et. Védettségi
igazolványra már csak utazásokhoz lesz szükség. A spanyol lakosság 77,8%-a mindkét
dózist megkapta. A 12 és 19 év közöttiek 79,7%-át teljesen beoltották.
Az elmúlt héten az amerikai kontinensen 1,1 millió új esetet és 24.000 koronavírus miatti
halálesetet jelentettek.
Dr. Carissa F. Etienne, a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (Pan American Health
Organization – PAHO) igazgatója kijelentette, hogy Latin-Amerika és a Karibi-térség a
legjobb úton van ahhoz, hogy elérje az Egészségügyi Világszervezet által kitűzött célt, a
lakosság 40%-ának az év végéig való beoltását; hat országnak – Jamaica-nak, St. Lucianak, St. Vincent és a Grenadin-szigeteknek, Haiti-nak, Guatemala-nak és Nicaragua-nak
még 20%-ot be kell oltania. A PAHO azon dolgozik, hogy felgyorsítsa a
vakcinabeszerzést, beleértve a COVAX által adományozott dózisokat.
Mexikóban egy szövetségi bíróság október 11-én utasította az egészségügyi hatóságokat a
teljes 12 és 17 év közötti lakosság beoltására, függetlenül az érintettek egészségi
állapotától. A szövetségi kormány még felebbezhet az ítélet ellen, az egészségügyi
minisztériumnak október 14-ig kellett válaszolnia.
A mexikói egészségügyi minisztérium az oltás hivatalos igazolása céljából védettségi
igazolványokat bocsát ki. A más országokból Mexikóba való beutazást nem korlátozzák.
A Mexikóból az Egyesült Államokba beutazóknak az Egészségügyi Világszervezet vagy
az Egyesült Államok által engedélyezett vakcinával való oltást kell igazolniuk.

Chile kormánya utazásra jogosító igazolást bocsát ki a 12 fölötti, teljesen beoltott
személyek számára, amely interregionális utazásokon használható.
Az Uruguay-ba beutazó személyeknek eskü hatályával bíró nyilatkozatot kell tenniük,
miszerint nincsenek tüneteik és nem érintkeztek SARS-CoV-2-fertőzött személyekkel.
Argentínában a fertőzött területekre beutazóknak be kell mutatniuk a „Certificate of
Circulation - COVID-19“-et.
Brazíliában a lakosság 46,72%-át (99.657.382 személyt) teljesen, 70,17% részben
beoltották. Az emlékeztető oltást 2.404.156 személy kapta meg.
Az Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) október 11-én elkezdte az önkéntesek toborzását
a Molnupiravir 3-ik fázisú viszgálatához. Az eredményeket hat hónap múlva közlik.
Ausztráliában október 11-én, a tervezettnél egy héttel korábban feloldották a New South
Wales beoltott lakosságára vonatkozó korlátozásokat, mivel rövidesen elérik a tervezett
80%-os átoltottságot. A beoltatlan személyek számára december 1-ig fennmarad a zárlat.
Az Australian Medical Association október 7-i nyilatkozata szerint Sydney gyors
újranyitása káros lehet.
Dél-Korea 1,1 millió dózis AstraZeneca-vakcinát adományoz Vietnámnak és 470.000-et
Thaiföldnek.
Malaysia feloldotta a teljesen beoltott személyek bel- és külföldi utazásainak korlátozását.
Az ország elérte a jogosult felnőttek 90%-os átoltottságát. Az ország október 8-án
engedélyezte a Pfizer/BioNTech-vakcinával való emlékeztető oltást.
Szingapúr mérlegeli az Egyesült Államokból beutazók karanténmentes beutazásának
engedélyezését. Németországból és Brunei-ből a teljesen beoltott személyek üzleti és
nyaralási célból már beutazhatnak.
India október 12-én engedélyezte a Covaxin-vakcina 2 és 18 év közöttieknél való
sürgősségi alkalmazását.
Dél-Afrikában október 9-én elkezdődött a védettségi igazolványok kibocsátása a teljesen
beoltott személyek részére. Az egészségügyi miniszter szerint ez sport- és kulturális
rendezvényeken, zenei fesztiválokon és üzletekben használható, amelyek kedvezményt
kínálnak a beoltottak részére.
Marokkóban rövidesen elkezdődik az emlékeztető oltások beadása.
2021. 10. 22.
Az Egyesült Királyságban a brit NHS vezető képviselői felszólították az angol kormányt,
hogy az esetszám növekedésére való tekintettel léptessen hatályba „B tervet”. Matthew
Taylor, az NHS Confederation elnöke szerint a kormánynak nem kellene megvárnia, míg
az esetszám az egekbe szökik, az NHS-re nehezedő nyomás pedig elviselhetetlenné válik.
A 100.000 lakosra jutó esetszám október elején még 367 volt, azóta 463-ra növekedett.
Ehhez képest a ráta Spanyolországban 24/100.000, Franciaországban 48/100.000,
Németországban 80/100.000.
Franciaországban a vírus terjedése tovább lassul. Október 19-én 5.934 új esetet
jelentettek, a reprodukciós ráta nem éri el az 1-et, de most már három egymásutáni héten
növekedett. A kormány a Pfizer-vakcinával való emlékeztető oltások felgyorsítására

törekszik. Emiatt a szezonális influenzaoltások időpontját is néhány nappal előbbre hozták,
hogy segítsék a legerőteljesebben veszélyeztetett csoportok koronavírus elleni emlékeztető
oltását. A harmadik dózist eddig a szóba jövő személyek (65 év fölöttiek, egészségügyi
dolgozók) 34%-a kapta meg. Október 19-én az összlakosság 73,6%-a rendelkezett oltás
általi teljes védelemmel.
A Nemzeti Orvostudományi Akadémia (Académie nationale de médecine) aggodalmát
fejezte ki a SARS-CoV-2 szennyvízben történő kimutatásának lehetséges leállítása miatt.
Németországban a Robert Koch-Institut (RKI) adatai szerint 100.000 lakosra hetente 80,4
új eset jut (előző napon: 75,1, egy héttel korábban 65,4, az előző hónapban 71,0). Egy nap
leforgása alatt 17.015 új fertőzést jelentettek. A megerősített SARS-CoV-2-fertőzéssel
összefüggésben eddig összesen 94.808 haláleset következett be. 54.808.484 személyt (az
összlakosság 65,9%-a) teljesen beoltottak. 57.326.792 személy (68,9%) legalább egy
dózist megkapott.
Jens Spahn egészségügyi miniszter szerint a „járványhelyzet” november 25-ig megszűnik.
Ezt az orvosok és kórházügyi szereplők üdvözölték. A Deutsche Gesellschaft für
Immunologie és a Stiftung Patientenschutz részéről viszont éles bírálatban részesült.
Ausztriában október 20-ig a pandémia kezdete óta összesen 780.269 COVID-19-fertőzést
és 11.196 koronavírussal összefüggő halálesetet regisztráltak. Ez 8,63%-os fertőzési
rátának és 1,43%-os halálozási rátának felel meg. Az elmúlt héten 100.000 lakosra 180,7
új fertőzést jelentettek. Október 19-ig 5.822.953 COVID-19 elleni első oltást adtak be. Az
első oltások rátája 64,39%. A lakosság 61,32%-át teljesen beoltották.
Svájcban a napi új fertőzések száma növekedik. Patrick Mathys, a Bundesamt für
Gesundheit (BAG) válságmenedzsment és nemzetközi osztályának vezetője szerint az
esetszám tekintetében a kantonok között jelentős ingadozások vannak: 100.000 lakosra 70
és 530 eset között. A kórházba kerülő fertőződöttek 90%-a oltatlan. A tesztek száma
naponta 34.000-ről 24.000-re esett vissza.
Belgiumban a lakosság 73%-át teljesen beoltották. Október 6-12. között naponta átlagosan
2.438 új fertőzést regisztráltak (az előző héthez viszonyítva +28%). Yves Van Laethem, a
COVID-19 interföderális szóvivője szerint nem lesz negyedik hullám, az esetszám ugyan
növekedni fog, ám az nem lesz az előző hullámokéhoz mérhető. A jelenlegi tesztelési
stratégiát felülvizsgálják. Eddig a háziorvosok is tesztelhettek, de az nem várható el tőlük,
hogy idejük 50%-át PCR-tesztekre fordítsák.
Portugáliában a 100.000 lakosra jutó esetszám az elmúlt négy nap során országos szinten
83,2-ről 84,3-ra növekedett. A reprodukciós ráta országos szinten 0,97-ről 1,01-re
növekedett. Carlos Antunes epidemiológus szerint szeptemberben a fiatalkorú lakosság
körében a fertőzések száma az iskolakezdéssel összefüggésben növekedett, de ez nem
terjedt át a szülők és nagyszülők korcsportjára. Portugália világviszonylatban az első
ország, ahol két héttel ezelőtt sikerült elérni a lakosság 85%-ának beoltását.
Spanyolországban az új fertőzések száma ismét csökkent, 100.000 lakosra 41,9 eset jut,
október 20-án 1.889 (okt. 18-án 4.492) új esetet jelentettek. A 12 év alatti gyermekek
körében, akiket még nem oltottak be, 100.000 lakosra több mint 50 eset jut. A legfrissebb
jelentés szerint az intenzív osztályokon az ágyak 4,76%-át foglalják el COVID-19-betegek.

Olaszországban 100.000 lakosra 29 új eset jut. A reprodukciós ráta 1 alatt van, de 0,83-ról
0,84-re növekedett. A kórházi és intenzív osztályok kihasználtsága továbbra is csökken. A
hetente beadott oltások száma a védettségi igazolvány több területen való kötelezővé
tételével enyhén növekedett. A hét nap alatt beadott dózisok száma mégsem éri el az
egymilliót, amelyek közül 200.000 emlékeztető oltás.
Az amerikai kontinensen az elmúlt héten 817.000 új fertőzést és 18.000 koronavírussal
összefüggő halálesetet jelentettek.
Az Egyesült Államokban a fertőzések és halálesetek száma a delta-hullám nyári
növekedését követően ismét csökken. Dr. Anthony Fauci, a National Institute of Allergy
and Infectious Diseases vezetője azonban figyelmeztetett, hogy a számok kedvező irányt
mutatnak, de az éberséget még mindig meg szabad csökkenteni. Az Egyesült Államok most
az emlékeztető oltások tervén dolgozik, továbbá arra készül, hogy amennyiben a nemzeti
gyógyszerhatóságok engedélyezik, november elején elkezdődik az öt éven felüli
gyermekek oltása. [Frissítés 2021. 11. 03.: az FDA rábólintott a CDC oltási ajánlására,
az oltás elkezdődött.]
Mexikóban az incidencia kumulatív rátája 100.000 lakosra 2.917,4 eset. A 18 éven felüli
lakosság 77%-a megkapta legalább az egyik dózist. 2021. október 21-én elkezdődött a
bizonyos komorbiditásokkal rendelkező 12 és 17 év közötti gyermekek beoltása.
Az egészségügyi személyzet körében előforduló fertőződésekről szóló október 11-i
jelentés 280.781 kumulatív esetet jelentett, elsősorban nők körében (62,6%) és átlagosan
37 éveseknél, legsúlyosabban a 30 és 34 év közöttiek érintettek.
Latin-Amerikában és a Karibi-térségben a lakosság 41%-át teljesen beoltották.
Dél-Amerikában Bolívia és Venezuela az új fertőződések növekedését jelentette. A
Karibi-térségben a Dominikai Köztársaság és Barbados az elmúlt héten az új fertőződések
több mint 40%-os növekedését jelentette. Puerto Rico, Trinidad és Tobago, valamint
Martinique ugyancsak növekedést regisztrált.
Brazíliában a pandémia kezdete óta 603.324 koronavírussal összefüggő halálesetet
regisztráltak. Október 19-ig a lakosság 49,22%-át (105.003.395 személy) beoltották. Több
mint 71,13% (151.739.636 személy) megkapta a COVID-19 elleni vakcina első dózisát.
Emlékeztető oltásban 4.582.944 személy (a lakosság 2,15%-a) részesült.
Dél-Koreában ezen a héten lazítják a közösségi összejövetelek szigorú tilalmát.
Szingapúr: Október 20-án a kibővített karanténmentes program keretében leszállt az első
amsterdami és londoni járat.
Kína a februári téli olimpiai játékokra való felkészüléssel összefüggésben COVID-19
elleni emlékeztető oltásokat kínál fel a pekingi lakosok számára. Az országban eddig
összesen 2,236 milliárd dózis vakcinát adtak be.
Új-Zélandon a delta-variáns terjedésének megfékezése érdekében Auckland-ben két héttel
meghosszabbították a zárlatot.
Afrika jelenleg 60 naponta egymillió új esetet jelent. A pandémia kezdete óta több mint
8.515.000 esetet regisztráltak.
Marokkóban az oltási ráta 100 lakosra 118 dózis.
Dél-Afrikában, a kontinens legsúlyosabban érintett országában az átoltottsági ráta 100
lakosra 33,14.

2021. 10. 29.
Nagy-Britanniában egy parlamenti bizottság kritikus jelentést tett közzé az angol
tesztelési és kontaktuskövetési szolgálat tevékenységéről, amely „horrorisztikus”
összegeket emésztett fel, anélkül hogy elérte volna fő célkitűzéseit. Egy másik bizottság
bebizonyította, hogy a rákos megbetegedések diagnosztizálása és kezelése tekintetében a
pandémiával összefüggésben bekövetkező halogatások miatt a túlélési ráta előreláthatóan
egy teljes évtizeden keresztül változatlan marad. Az esetszám növekedése az elmúlt
napokban ellaposodott, de még mindig naponta mintegy 40.000, ami 100.000 lakosra 485,6
esetet jelent. A halálesetek és kórházba utalások száma tovább növekedett. Eddig a 12 év
fölöttiek 79,3%-át oltották be, 11,2% pedig emlékeztető vagy harmadik oltási is kapott.
Franciaországban a napi új esetek száma ismét meghaladja az 5.000-et. A Public Health
France október 25-i adatai szerint 24 óra leforgása alatt 5.293 új esetet jelentettek. A
fertőzések száma október 20. óta növekedik. A kórházban kezeltek száma október közepe
óta stabil (6.500). 40,9 millió személyt teljesen beoltottak, 2,5 millió személy október 24ig megkapta az emlékeztető oltást.
Oroszország a pandémia által legerőteljesebben sújtott európai ország. Moszkvában arra
kérik a 60 év fölöttieket, hogy a következő négy hónapban maradjanak otthon. Az
intézkedés október 25-én vette kezdetét és legalább február 25-ig tart.
Ukrajna világviszonylatban a vírus által legerőteljesebben sújtott három ország közé
tartozik. A harmadik hullám az ország által átélt leghalálosabb csapás volt. Az elmúlt
napokban több mint napi 24.000 új fertőzés és 620 haláleset következett be. Az átoltottság
18% (Kievben 25%), a legalacsonyabb Európában.
Bulgáriában naponta átlagosan 4.000 új esetet regisztrálnak, egymillió lakosra 177
haláleset jut. A betegek többsége oltatlan.
Olaszországban a fertőzések incidenciája több hét után első alkalommal nem csökkent
(100.000/29 eset), hanem stabil maradt. A reprodukciós ráta 0,84-ról 0,86-ra növekedett.
A kórházi és intenzív ágyak kihasználtsága tovább csökken.
Németországban a szövetségi szintű hétnapos incidencia jelentősen növekedett. A RobertKoch-Institut (RKI) október 27-én 100.000 lakosra 118,0 új esetet jelentett (előző napon
113,0; előző héten 80,4). A pandémia kezdete óta 4.506.415 megerősített SARS-CoV-2fertőzést regisztráltak. A lakosság 66,3%-át (55,1 millió fő) teljesen beoltották.
Ausztriában október 27-én több mint 4.200 új COVID-19-fertőzést jelentettek. Legutóbb
tizenegy hónapja jelentettek 4.000-nél több esetet. Kórházban kezeltek 1.257 fertőzöttet,
az előző nap óta tíz új halálesetet regisztráltak. A hétnapos incidencia október 26-án
100.000/247,9 eset, október 27-én 100.000/ 280,9 eset volt.
Svájcban a 14 napos incidencia 100.000 lakosra 173 eset. Október 26-án a Bundesamt für
Gesundheit (BAG) az előző naphoz viszonyítva 1.491 további esetet jelentett. A szövetségi
kormány adatai szerint 26 új beteget utaltak kórházba.
Svájcban eddig a lakosság 62,86%-át teljesen beoltották; 65,66% legalább egy dózist
megkapott.

Portugáliában tüntetésekre került sor amiatt, hogy előadás tartására hívták meg Marcelo
Queiroga brazil egészségügyi minisztert. A rendezvényre végül virtuálisan került sor.
A portugál kórházakban jelenleg 301 fertőzött beteget kezelnek, közülük 62-t intenzív
osztályon. Október 26-án a reprodukciós ráta 1,06, az országos incidencia 100.000 lakosra
92,4 volt.
A lakosság 86%-át (8.862.628 személy) teljesen beoltották. A teljes átoltottság még az
ország legelmaradottabb régiójában, Algarve-ban is 80%.
Spanyolországban a 14 napos incidencia október 26-án 100.000 lakosra 49,37 eset volt,
2.532 új esetet és 51 halálesetet jelentettek.
A megcélzott lakosság 90,2%-a legalább egy dózist megkapott, 88,5%-a mindkettőt.
Elkezdődött az időskorúak emlékeztető oltása és szezonális influenza elleni oltása.
Az amerikai kontinensen az elmúlt héten több mint egy év elteltével a legalacsonyabb
számokat jelentették: 800.000 új esetet és 18.000 halálesetet.
Az Egyesült Államokban naponta átlagosan 70.000 új esetet jelentenek. Ez feleannyi, mint
szeptemberben a delta-hullám tetőzése idején volt. Több modell jelezte, hogy a tél
folyamán az Egyesült Államokban az esetszám ismét növekedni fog.
Az esetszám és a halálesetek száma egész Amerikában néhány kivétellel csökken.
Paraguay-ban az esetszám megduplázódott, Belize-n a koronavírussal összefüggő
halálesetek száma növekedett.
Az esetszám a nagyobb Karibi-szigeteken csökkent. A kisebb szigeteken más a helyzet:
St. Kitts és Nevis, Barbados, Anguilla, valamint St. Vincent és a Grenadin-szigetek a
pandémia kezdete óta a legmagasabb esetszámot és a legtöbb halálesetet jelentik.
Latin-Amerikában és a Karibi-térségben a lakosság 44%-át teljesen beoltották.
Augusztushoz viszonyítva a teljesen beoltottak száma megduplázódott.
Guatemala-ban, St. Vincent és a Grenadin-szigeteken, Jamaica-n, Nicaragua-ban és
Haiti-ben a lakosság kevesebb mint 20%-át oltották be teljesen.
Brazíliában október 26-án elfogadták a parlamenti vizsgálóbizottság zárójelentését a
szövetségi kormány pandémiával kapcsolatos ténykedéséről és mulasztásairól. A
dokumentum különböző mulasztások és bűncselekmények miatt, amelyek több mint
605.884 emberéletet követeltek, a szövetségi elnök és további 79 személy elítélését
javasolja. A nevezett személyek között parlamenti képviselők, politikusok, miniszterek,
orvosok, üzletemberek, lobbysták vannak, továbbá az elnök három fia is közöttük van. A
dokumentumot a felsorolt személyek vizsgálata, perbe fogása, elítélése és megbüntetése
céljából továbbították az illetékes hatóságoknak A szöveget eljuttatták a képviselőház
részére, amely az elnök mentelmi jogának felfüggesztése tekintetében illetékes.
Brazíliában október 26-ig 111.041.827 személy rendelkezett teljes oltottsággal (52,05%).
További 153.329.416 személy (71,88%) megkapta az első dózist. Emlékeztető oltásban
6.631.723 személy részesült.
Új-Zéland bejelentette, hogy a munkavállalók 40%-ára terjeszti ki az oltási kötelezettséget,
beleértve az éttermek, a fitneszstúdiók és fodrászszalonok alkalmazottait. Október 25-én
az országban 109 lokálisan szerzett új fertőzést jelentettek, amely a pandémia kezdete óta
a második legmagasabb napi érték.

