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Belgium: 2021. január 21-ig összesen 285.000 adag COVID-19-oltóanyag
beszállítására került sor. Ezek 98%-a a Pfizer/BioNTech-től, 2%-a a Moderna-tól
érkezett. A nemzeti egészségügyi hatóságok szerint 112.293 személy (a lakosság egy
százaléka) kapta meg az első dózist. A hivatalos tájékoztatás szerint a Pfizer általi
beszállítások bizonytalansága miatt az oltási tervet teljesen át kellett dolgozni.
Nagy-Britanniában a COVID-19 miatti halálesetek száma meghaladta a 90.000-et.
A beoltottak száma (4,6 millió) azonban meghaladta a teszteltekét (3,5 millió).
Jóllehet az új megbetegedések száma csökkenni látszik, a kórházi beutalásoké és a
haláleseteké tovább növekedik.
Brazíliában elkezdődött az oltási folyamat. A szövetségi állam 27 területe között
hatmillió dózis Kínából importált CoronaVac oltóanyagot (Sinovac/Butantan Institut)
osztottak szét. Az ország 212 millió lakosa számára egyelőre ennyi oltóanyag áll
rendelkezésre. A Butantan Institut további 4,8 millió dózisa még engedélyezésre és
szükséghelyzetben való alkalmazásra vár.
A brazil gyógyszerhatóság elutasította a Szputnyik V oltóanyag engedélyezését és
további dokumentumokat kért. Brazíliában a járvány 2021. január 20-ig 210.328
halálos áldozatot követelt, a SARS-CoV-2-vel való fertőződést 8.512.238 esetben
erősítették meg. Manaus-ban, Amazonas szövetségi állam fővárosában

szükséghelyzet állt elő, mivel az oxigénpalackok hiánya miatt COVID-19-betegek
haltak meg. Egyes betegeket más államokba kellett áthelyezni. Az egészségügyi
minisztériumnak tudomása volt a helyzetről, de nem intézkedett.
Portugália a pandémia legsúlyosabb fázisában van. 2021. január 15-től újabb
lockdown-t vezettek be, amely legalább egy hónapig tart. A távmunka kötelező, az
üzleteket bezárták, a nem létszükségleti szolgáltatásokat szüneteltetik, a kávéházak és
éttermek csak házhozszállításra működhetnek. Az iskolák nem zártak be.
Portugáliában 2020. január 18-ig 556.503 COVID-19-diagnózist erősítettek meg és
9.028 haláleset következett be. Eddig 106.000 ember beoltására került sor. Az ország
10,3 millió lakossal rendelkezik. [2021. 02. 03.: Nincs több szabad intenzív ágy.]
Spanyolország: Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter a regionális hatóságok
vezetőivel tartott heti értekezleten elvetette az újabb zárlati intézkedések bevezetését.
Még nem tudható, hogy mikor cseng le a harmadik hullám, az esetszám még mindig
növekedik, 100.000 lakosra 700 eset jut. Eddig több mint egymillió ember kapta meg
a COVID-19 elleni oltást. [Frissítés 2021. 01. 26.: Salvador Illa egészségügyi
miniszter pártjának listavezetője lesz a 2021. február 14-i katalóniai választásokon,
ezért lemondott. Kijelölt utóda Carolina Darias területfejlesztési miniszter. – a
szerk.]
Franciaországban a COVID-19-esetek száma lassan, de biztosan növekedik (2021.
január 20: 26.784 új kórházi eset, 316 haláleset). A kormányzat az elkövetkező
hetekben további korlátozó intézkedésekre készül.
2021. január 22-én már 692.777 személy kapta meg az első dózist. A francia nemzeti
gyógyszerbiztonsági ügynökség (Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé – ANSM) farmakovigilanciai bulletinje szerint eddig 139 nem kívánt
hatás, ezek között, öt haláleset következett be, amelyek feltehetően az oltással
függnek össze. Európában az oltást követően 71 előrehaladott életkorban levő
személy halt meg. Prof. Joel Belmin geriáter (Université Pierre and Marie Curie,
Paris 6 & Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine, France Service de gériatrie Geriatrics ward médecin (MD) azonban egy interjúban arra figyelmeztetett, hogy ne
vonjunk le elhamarkodott következtetéseket, mert az oltóanyagok életeket mentenek.
Németország: A német perinatális centrumok és nőgyógyászok magas kockázatú
betegek számára akkor is ajánlják az oltást, ha szoptatnak. Miután Németországban

több mint egymillió ember megkapta az első dózist, a Német Immunológusok
Társasága (Deutsche Gesellschaft für Immunologie) állásfoglalásában jelezte, hogy a
második dózissal akár 60 napig is lehet várni annak érdekében, hogy lehetőség szerint
minél több embert beolthassanak.
Olaszország: A Pfizer/BionTech oltóanyagai szállításának lelassulása miatt
Domenico Arcuri, az állami COVID-19 task force vezetője több alkalommal járt
közben a konszern vezetőinél. Az egészségügyi minisztérium a második oltáshoz
szükséges tartalékok felhalmozása érdekében leállította az egészségügyi személyzet
beoltását. Az oltási kampányt az elhúzódó kormányválság is lelassította. A nemzeti
szükségállapotot 2021 április végéig meghosszabbították.
Egyesült Államok: Joe Biden hivatalba lépésének időpontjában a COVID-19 halálos
áldozatainak száma meghaladta a 400.000-et. Mivel az oltások tekintetében éppen a
súlyosan érintett szövetségi államok vannak lemaradva, Biden ötpontos tervet
hirdetett meg az oltóanyagok elosztásának felgyorsítása érdekében. Az oltásoknál
segédkezők számának növelése érdekében bevetik a katonaorvosokat, valamint a
Federal Emergency Management Agency és a US Public Health Service
Commissioned Corps munkatársait is. Az új amerikai elnök a COVID-19 elleni
intézkedésekre való összpontosítással kezdte hivatali idejét, beleértve a szorosabb
nemzetközi koordinációt. Időközben az államok arról számoltak be, hogy a
túlmelegedett vagy túlhűtött tartályok miatt 16.000 oltóanyag-dózis tönkrement.
Latin Amerika: Argentínában több mint 200.000 egészségügyi dolgozó megkapta az
első dózist és rövidesen újabb 300.000 dózis érkezik. Argentína, Venezuela, Paraguay
és Bolívia ideiglenesen engedélyezte a Szputnyik V oltóanyagot, miközben Brazília
és Mexikó még vizsgálja azt.
Kína jelenleg 2020 márciusa óta a legsúlyosabb COVID-19-kitöréssel szembesül.
2021. január 19-én már a hetedik egymásutáni napon több mint 100 új megbetegedést
regisztráltak. Ennek hatására a Pekingtől délre fekvő Nangong városban öt nap alatt
1.500 szobás kórházat építettek.
India 2021. január 16-án indította oltási programját. Az első napon több mint 190.000
első vonalban működő egészségügyi dolgozó kapta meg az oltást. A tervek szerint
2021 júliusig az ország 1,3 milliárd lakosa közül 300 milliót beoltanak.

