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Az Egyesült Királyságban a UK Health Security Agency (UKHSA) új guidelinejának
ajánlása szerint a magas fertőzési kockázatú személyek a korábban szokásos
hathónapos időszak eltelte előtt is megkaphatják az oltást. Jóllehet az esetszám az
elmúlt héthez viszonyítva csökkent, naponta még mindig 34.000, ami 100.000 lakosra
416,9 incidenciaértéknek felel meg. A 12 év fölöttiek 79,5%-át teljesen beoltották.
Enyhén növekedett azok száma, akik megkapták az emlékeztető oltást (14,5%).
Franciaországban az incidencia rátája csaknem mindenütt növekedett. A növekedés
országszerte egy hét alatt elérte a 12%-ot. 60 megyében már túllépték a riasztási
küszöböt (100.000 lakosra több mint 50 eset).
Az egészségügyi minisztérium adatai szerint 50 millió ember már teljes védettséggel
rendelkezik. A jogosult lakosság 48%-a megkapta az emlékeztető oltást.
Németországban a hétnapos incidencia a hét elején csökkent. A Robert-Koch-Institut
november 3-án délelőtt 100.000 lakosra 143,6 új esetet jelentett (előző napon: 153,7;
előző héten: 118). Mindenszentekkel összefügésben öt szövetségi tartomány
kevesebb fertőzést jelentett. A lakosság 66,7%-át teljesen beoltották, 69,4% legalább
egy dózist megkapott.
Ausztriában a COVID-19-betegek által elfoglalt intenzív ágyak száma meghaladta a
300-at. November 2-án 317 intenzív ágyat biztosítottak COVID-19-betegek számára,
huszonöttel többet, mint egy nappal korábban. Az esetszám a normál osztályokon
145-ről 1.600-ra emelkedett.
Az új fertőzések száma 24 óra leforgása alatt 5.398 volt, a hétnapos incidencia
100.000 lakosra 400 esetre emelkedett.
Svájcban a 14 napos incidencia november 2-án 100.000 lakosra 230 eset volt. Eddig
a lakosság 63,8%-át teljesen beoltották, 66% legalább egy dózist megkapott. A
Johnson & Johnson vakcinája iránt alacsony a kereslet. A szövetségi kormány az
eddig oltatlan lakosság elérése érdekében november 8. és 14. között nemzeti oltási
hetet hirdetett meg a nemzetközi összehasonlításban alacsony átoltottság növeléséért.

Belgiumban „nagyon valószínű”, hogy a következő hónapok során minden lakos
megkapja az emlékeztető oltást – nyilatkozta Christie Morreale vallon egészségügyi
miniszter. Jelenleg a harmadik oltás beadása csak az ápolási otthonokban élők, a 65
év fölöttiek és a gyenge immunrendszerrel rendelkezők körében van folyamatban.
Brüsszelnek azonban nem sikerült elérnie célkitűzését, hogy október végéig történjen
meg a lakosság 65%-ának beoltása. Brüsszel főváros régióban az oltási kampány még
mindig a többi régió mögött kullog. A beoltottak aránya 57%, miközben a Vallon
Régióban 70%, Flandriában 80%.
Olaszországban a fertőzések trendje megváltozott. Az incidencia 100.000 lakosra 29ről 41 esetre növekedett és valamivel elmarad a 100.000 lakosra jutó heti 50 esetnyi
küszöbtől. A reprodukciós ráta 0,86-ról 0,96-ra emelkedett és előreláthatóan egy
héten belül túllépi a járványküszöböt.
Az országban 90 millió dózis vakcinát adtak be, ebből egymilliót az elmúlt héten, ami
azt jelenti, hogy a 12 év fölötti célpopuláció 86,33%-a megkapta legalább az egyik
dózist, 83%-a pedig teljes oltás általi védettséggel rendelkezik. Az olasz
gyógyszerhatóság (Agenzia Italiana del farmaco – AIFA) pozitív állásfoglalását
követően az egészségügyi minisztérium engedélyezte a Moderna-vakcina
emlékeztető oltásoknál való alkalmazását, mindenesetre megfelezett dózisokban.
Portugáliában az új fertőzések száma ismét növekedett, szeptember vége óta újabb
tetőzést ért el. Az egészségügyi igazgatóság hírlevele szerint november 1-én 24 óra
leforgása alatt 9 újabb COVID-19 miatti halálesetet és 450 megerősített esetet
jelentettek. Az országban a pandémia óta 18.171 halálesetet és 1.091.592 megerősített
esetet regisztráltak.
A lakosságot sms-ben szólítják fel a szezonális influenza és COVID-19 elleni oltásra.
Eddig a lakosság 85,9%-át teljesen beoltották. A harmadik dózissal beoltottak száma
elérte a 200.000-et. Az országos incidencia 100.000 lakosra 101,5 eset. A
reprodukciós ráta 1,05.
Spanyolországban a pandémia helyzete többé-kevésbé stabil. Az incidencia 100.000
lakosra 49,03 eset (nov. 2.; 0,83 ponttal kevesebb mint az előző jelentésben) A
reprodukciós ráta azonban túllépte az 1-et.
A november 2-i adatok szerint 38.037.531 személy (a célpopuláció 90,3%-a)
megkapta legalább az egyik dózist, 37.317.388 személyt (88,6%) teljesen beoltottak.
Az Észak- és Dél-Amerikai Régióban az esetszám már nyolcadik hete folyamatosan
csökken. Az elmúlt héten több mint 745.000 új fertőzést és 18.000 COVID-19 miatti
új halálesetet jelentettek.
Jarbas Barbosa, a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (Pan American Health
Organization (PAHO) igazgató-helyettese bejelentette, hogy a régióban 1,2 milliárd
dózis vakcinát adtak be, Latin-Amerika és a Karibi-térség lakosságának 46%-át
teljesen beoltották.
A régió legalább 32 országa elérte az Egészségügyi Világszervezet célkitűzését, azaz
2021 végéig beoltják a lakosság 40%-át és más országok is jó úton vannak ennek

teljesítése felé. Haiti, Nicaragua, Jamaica, St. Vincent és a Grenadin-szigetek és
Guatemala azonban eddig mindössze a lakosság 20%-át oltotta be.
Mexikóban 74.639.352 személy kapta meg a COVID-19 elleni vakcinát.
Mexikóváros elérte oltási célkitűzését (7,1 millió személy megkapta legalább az egyik
dózist).
Brazíliában a célpopuláció 55%-a (117.283.826 személy) rendelkezik oltás általi
teljes védettséggel. A november 1-i mérleg szerint 72,55% (154 757 300 személy)
megkapta az első dózist és további 8.683.554 személy az emlékeztető oltást.
Az Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) COVID-19-obszervatóriumának október 29i hírlevele szerint a reprodukciós ráta stabil. A szakértők figyelmeztetnek az időskorú
lakosság védelmének jelentőségére. Az eddig megbetegedett időskorúak 63,3%-a
került kórházba és az összes haláleset 81,9%-a 60 év fölöttiek körében következett be.
A kórházi halálozási ráta időskorúaknál 2,5-ször magasabb mint fiatal felnőtteknél.
Az október 10-16. közötti 41. epidemiológiai héten el elhunyt személyek átlagéletkora
71,6 év, az intenzíven kezelteké 64,2 év volt.
Afrikából eddig 8.581.000 COVID-19 miatti fertőzést és 218.000 halálesetet
jelentettek. A legtöbb napi halálesetet jelentő országok: Egyiptom (54), Dél-Afrika
(28), Líbia (15), Etiópia (13) és Kamerun (12). A legtöbb napi új esetet jelentő
országok: Egyiptom (923), Líbia (514), Etiópia (394), Dél-Afrika (317) és Kamerun
(316).
Az Africa CDC szerint a kontinens lakosságának 8,48%-a kapta meg az első dózist,
5,58%-át teljesen beoltották.
Kína: Peking november 3-án 9 új esetet jelentett. Ebben az évben ez volt a
legmagasabb növekedés. A növekedés az országos adatokban is tükröződik:
november 2-án 54 új eset fordult elő, amely november 3-án 93-ra emelkedett és
háromhavi csúcsnak felelt meg.
India: Az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a Bharat Biotech (Hyderabad)
Covaxin vakcinájának sürgősségi alkalmazását. Ez a WHO által engedélyezett hetedik
oltóanyag. Beadása 18 év fölöttiek számára két dózisban, négy hét elteltével történik.
Hongkongban, ahol az esetszám alacsony, elkezdődik az emlékeztető oltások
beadása. Eddig a 80 év fölöttiek 15%-át oltották be. Elsőbbségben részesülnek az
időskorúak, egészségügyi dolgozók, kockázati csoportok, nemzetközi kamionosok.
Dél-Koreában az iskolanyitás okozhatta az esetszám ugrásszerű növekedését. Az új
esetek száma november 1-én 1.000, november 2-án 2.667 volt. A felnőtt lakosság
90%-át beoltották. Eddig a 12 és 17 év közöttiek 1%-át oltották be Pfizer/BioNTech
vakcinával.
Thaiföld november 1-én megnyitotta határait a világ 60 országából érkező beoltott
beutazók számára. A beutazóknak egy engedélyezett hotelben tesztet kell
végeztetniük és kiegészítő biztosítást kell kötniük. Eddig a lakosság 40%-át oltották
be.
Ausztrália feloldotta az utazási tilalmat, a beoltott személyek ismét kiutazhatnak. A
beoltott beutazóknak többé nem kell két hétre karanténba vonulniuk.

2021. 11. 12.
Az Egyesült Királyság a British Medical Association (BMA) tiltakozása ellenére
áprilistól kötelezővé teszi a COVID-19 elleni oltást a National Health Service (NHS)
alkalmazottai részére. A kötelező oltást az ápolási szektorban már bevezették. A
gyógyszerfelügyeleti hatóság (Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency – MHRA) engedélyezte a Molnupiravirt (Lagevrio), COVID-19 elleni első
orális virosztatikumot.
A napi esetszám 33.000, ami 100.000 lakosra 379,4 esetnek felel meg. A halálesetek
száma növekedett, a kórházba utalt eseteké 7,8%-kal csökkent. Eddig a 12 év fölöttiek
79,8%-át teljesen beoltották, az emlékeztető dózist felvevők aránya 3,9%-kal
növekedett.
Belgium: Frank Vandenbroucke egészségügyi miniszter felszólítással fordult a
munkaadókhoz és a munkavállalókhoz az otthoni munkavégzés kiterjesztése
érdekében. A megerősített új fertőzések száma naponta több mint 7.000 (az előző
héthez viszonyítva +4%). Mindazok a személyek, akik már megkapták az
AstraZeneca vakcina két, vagy a Johnson & Johnson vakcina egy dózisát, rövidesen
megkaphatják a harmadik oltást is. Jelenleg folyamatban vannak a Pfizer és a
Moderna vakcinájával való emlékeztető oltások, elsősorban a veszélyeztetett
csoportok körében.
Franciaországban, ahol az incidencia rátája (75/100.000) növekedik, Emmanuel
Macron köztársasági elnök bejelentette, hogy december 15-től a 65 év fölöttieknek
és a különösen veszélyeztetett személyeknek fel kell venniük az emlékeztető oltást.
Amennyiben ezt a második dózis utáni hat hónapon és öt héten belül nem teszik meg,
védettségi igazolványuk érvénytelenné válik. Utalt arra, hogy az intenzíven fekvők
több mint 80%-a 50 éven felüli. Az 50 és 64 év közöttiek részére is elkezdődik az
emlékeztető oltási kampány.
Portugáliában a kutatók szerint novemberben bekövetkezhet az ötödik hullám. A
Lisszaboni Egyetem Természettudományi Kara (Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa – FCUL) professzorainak november 8-án közzétett jelentése
szerint az új esetek száma „előreláthatóan 30 naponta megduplázódik”, december első
felében pedig elérheti a napi 2.000-et.
Az egészségügyi főigazgatóság és az Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA) közös hírlevele szerint az országos incidencia 100.000 lakosra 106,1ről 116,9 esetre, a reprodukciós ráta pedig 1,04-ről 1,08-ra növekedett.
Portugália a nemzetközi egészségügyi akcióterv keretében 1.616.600 dózis vakcinát
és fecskendőt adományozott a portugál nyelvű afrikai országoknak (PALOP, países
africanos de língua oficial portuguesa), valamint Kelet-Timor-nak.
Olaszországban az incidencia túllépte a 100.000 lakosra jutó 50 esetet. A
reprodukciós ráta 1,15 (0,93-1,28 között). Az intenzív osztályok kihasználtsága 3,8%ról 4,2%-ra növekedett.

Az oltási kampány is akadozik. Ezen a héten a legalább egy dózissal beoltottak aránya
a 12 év fölöttiek körében csekély mértékben, 86,33%-ról 86,53%-ra növekedett. Az
összlakosság 76,3%-át teljesen beoltották. Az emlékeztető oltások lassan haladnak.
Sergio Mattarella köztársasági elnök november 9-én támogatásáról biztosította az
oltásellenesek tüntetéshez való jogának korlátozását.
Németországban az egészségügyi hivatalok november 10-én annyi új fertőzést
jelentettek be a Robert Koch-Institut-nál, mint a pandémia kezdete óta még soha: egy
nap alatt 39.676 új esetet. A hétnapos incidencia az RKI szerint 232,1 (a két előző
napon: 201,1 és 213,7).
Svájcban az új fertőzések száma kéthetente duplázódik. A Bundesamt für
Gesundheit (BAG) november 9-én egy nap alatt 2.986 új fertőzést jelentett, 64
személyt utaltak kórházba. A COVID-19 miatti halálesetek száma az ápolási és
idősotthonokban 2020-ban 16,3%-kal növekedett. A halálozás növekedése ezekben
az intézményekben az utóbbi öt év során mindössze 0,2% volt.
Ausztriában az oltásra jogosult lakosság 75,8%-a megkapta legalább az egyik dózist.
A hétnapos incidencia november 8-án 655 volt. legérintettebb a 15-24 év közöttiek
korcsoportja, legkevésbé érintettek az öt éven aluliak (1.029,4 és 191,4).
Spanyolországban a nemzeti statisztikai intézet november 11-i adatai szerint a
halálesetek száma 2020-ban az előző évhez viszonyítva 17,9%-kal növekedett: a
halálesetek száma 493.776 volt, a növekedés márciusban (59,3%) és áprilisban
(81,9%) volt a legmagasabb. A célpopuláció 90,5%-a megkapta legalább az egyik
dózist, 88,8%-a mindkettőt.
Oroszországban november 9-én 38.000 új fertőzést jelentettek. A 24 óra leforgása
alatt bekövetkezett halálesetek száma újabb csúcsot döntött (1.239). Az
oxigéntartalékok öt régióban még két napra elegendők.
A COVID-19 általi új fertőzések száma több kelet-európai országban újabb rekordot
ér el: Ukrajnában 20.149 új eset, Szlovéniában 3.352 új eset, Horvátországban 4.966
új eset.
Észak- és Dél-Amerikában az elmúlt héten 700.000 új esetet és 13.000 COVID-19
miatti halálesetet jelentettek.
Az Egyesült Államokban az új esetek száma két hónapon keresztül csökkent, de most
ismét növekedni kezdett, szakértők szerint a tél folyamán újabb növekedés várható.
Elkezdődött az 5 és 12 év közöttiek oltása, eddig egymillió dózist adtak be 28 millió
gyermeknek.
Latin-Amerikában és a Karibi-térségben a lakosság 48%-át teljesen beoltották. A
Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (Pan American Health Organization (PAHO)
beszállítási szerződéseket kötött az Egészségügyi Világszervezet sürgősségi listáján
szereplő három vakcinagyártóval.
Costa Rica az első ország, ahol az oltás gyermekek és fiatalkorúak számára kötelező.
A lakosság 55%-át teljesen beoltották, a 12 és 19 év közöttiek 73%-a megkapta
legalább az egyik dózist.

Brazíliában november 8-án a 27 szövetségi állam közül nyolcban egyetlen COVID19 miatti halálesetet sem regisztráltak. Ezen a napon az országban 118 haláleset és
6.152 új SARS-CoV-2-fertőzés következett be. A pandémia kezdete óta 609.602
halálesetet és 21.883.980 fertőzést regisztráltak. A lakosság 56,52%-a (120.558.047
személy) teljes védettséggel rendelkezik, 73,16% (156.060.719 személy) megkapta
az első dózist, 10.432.072 személy (4,89%) az emlékeztető oltást is.
November 6-án 21 kiemelkedő brazil kutató nyílt levélben utasította vissza az ország
legmagasabb kitüntetését, mert a köztársasági elnök törölte két eminens jelölt nevét a
kitüntetendők listájáról. Marcus Lacerda az első tanulmányok egyik szerzője volt,
amelyek cáfolták a Chloroquin COVID-19 elleni hatékonyságát. Adele Benzaken
2019-ben a köztársasági elnök hivatalba lépésének időpontjában még az egészségügyi
minisztérium HIV/AIDS osztályának vezetőjeként brosúrát adott ki a transzszexuális
személyek egészségnevelése céljából.
Afrikában eddig 8.614.000 COVID-19 miatti fertőzést és 220.000 halálesetet
regisztráltak. Az Africa CDC (Centres for Disease Control and Prevention), a
Pandemic Action Network, az Afrikai Unió ifjúságügyi megbízottja, az African
Youth Front on Coronavirus, Resolve to Save Lives és további 70 szervezet 2020.
november 23-30. között megtartotta az Africa Mask Week kampányt, amelynek célja
a következetes és helyes maszkviselés elterjesztése volt.
Az Africa CDC szerint az afrikai kontinensen a lakosság 8,90%-a megkapta legalább
az első dózist, 5,88%-a mindkettőt.
Új-Zélandon november 10-én Auckland-ben három hónap elteltével ismét kinyitottak
a bevásárlóközpontok és az üzletek. Az éttermek azonban továbbra is zárva maradnak,
mindaddig, amíg a város elér egy bizonyos átoltottságot.
Ausztráliában november 8-án feloldották a korlátozásokat, miután az átoltottság
elérte a 90%-ot. Beoltott személyek számára feloldották a családi látogatások és
szabadtéri rendezvények tilalmát.
Dél-Korea a súlyos esetek számának növekedésével összefüggésben oltakozásra
szólította fel a lakosságot. A súlyos, kritikus áttörőfertőzések 93%-a a 60 év fölöttiek
körében fordul elő. Az ország 70.000 dózist vásárol a Pfizer kísérleti antivirális
gyógyszeréből.
Szingapúr a lakosság oltással szembeni vonakodása miatt bejelentette, hogy jövő
hónaptól a beoltatlan személyeknek maguknak kell viselniük egészségügyi
költségeiket.
Japánban november 7-én egy év elteltével első alkalommal fordult elő, hogy egy nap
alatt egyetlen haláleset sem fordult elő. Ilyen eset legutóbb 2020. augusztus 2-án volt.
Vietnám engedélyezte az indiai Covaxin sürgősségi alkalmazását. Az országban ez a
kilencedik engedélyezett vakcina. A kormány júliusban jelentette be 15 millió dózis
Covaxin beszerzését.
Bangladesben a helyi Beximco Pharmaceuticals rövidesen elkezdi a Merck orális
COVID-19 elleni gyógyszere, a Molnupiravir generikus verziójának árusítását.

