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Vietnám két hónapja jelentette a COVID-19 újabb kitörését, amely azóta 10 városra és
tartományra terjedt ki. A B.1.1.7. brit verziót 276 újonnan fertőződött közül 12-nél
mutatták ki.
Japán 2021. március 7-ig meghosszabbította a Tokióra és több más régióra kiterjedő
rendkívüli állapotot, mivel a kórházak az esetszám csökkenése ellenére továbbra is
hatalmas megterhelésnek vannak kitéve.
Szingapúrban engedélyezték a Moderna oltóanyagát.
Belgiumban a lakosság 3%-a megkapta az első oltóanyag-dózist. A Vallon Régióban és
Brüsszelben az időskorúak körében még mindig magas az oltás elutasítottsága. Az
egészségügyi hatóságok döntése szerint az AstraZeneca oltóanyagát kezdetben csak 55 év
alattiaknak adják be.
Spanyolországban a halálos áldozatok száma rekordot döntött (724), az új fertőződések
aránya azonban csökkent, a 14 napos incidencia 100.000 lakos/815 eset. Még nem
döntötték el, hogy az AstraZenca oltóanyagát 65 év fölöttieknek is beadják-e. A spanyol
kormány az egészségügyi dolgozók körében foglalkozási betegséggé nyilvánította a
COVID-19-et. Az új vírusvariánsok behurcolásának megakadályozása érdekében
korlátozták a Brazíliából és Dél-Afrikából érkező légiforgalmat.
Olaszországban a pandémia-helyzet csekély mértékben javult. Az olasz gyógyszerhatóság
(Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) a 18 és 55 év közöttiek részére engedélyezte az
Astra Zeneca oltóanyagát, de ezt később az idősebbekre is kiterjesztette. A kormányválság
miatt Sergio Mattarella államfő Mario Draghi-t, az Európai Központi Bank korábbi elnökét
bízta meg a kormányalakítással.

Franciaországban az oltási kampány kezdete óta 1.682.951 személynek adták be az első
és 140.140 személynek a második adag oltóanyagot. Emmanuel Macron köztársasági
elnök ígérete szerint nyár végéig mindenkinek beadják az oltást, aki erre igényt tart. Alain
Fischer, az oltási stratégia irányító grémiumának vezetője pedig kilátásba helyezte, hogy
az ápolási (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD)
és idősotthonokban 2021 február közepéig mindenkinek beadják az oltást. A francia
egészségügyi hatóság (Haute Autorité de Santé – HAS) csak a 65 éven aluliak részére
ajánlja az AstraZeneca oltóanyagát. Franciaország februárban 2,5 millió dózis AstraZeneca
oltóanyag beszállítására számít.
Németország új oltási terve szerint az év során fokozatosan növelik a beadott
oltóanyagmennyiséget: az első negyedévben 18,3 millió, a második negyedévben 77,1
millió, a harmadik negyedévben 126,6 millió, a negyedik negyedévben 100,2 millió dózis
beadására kerül sor. Angela Merkel kancellár szerint év végéig mindenki megkaphatja a
védőoltást.
Brazíliában az egészségügyi felügyelet (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA) az orosz Szputnyik V oltóanyag engedélyezését vizsgálja. A halálesetek száma
tizenhárom napon keresztül meghaladta az ezret. Az országban 2.496.169 dózis oltóanyag
beadására került sor, ami a lakosság 1,18%-ának felel meg.
Portugáliában az egymillió lakosra jutó halálesetek száma (247,55) a legmagasabb az
Európai Unióban. 2021 januárban 5.576 haláleset következett be (a pandémia kezdete óta
az összes haláleset 44,6%-a) és 306.838 új fertőződést regisztráltak (az összes fertőződés
42,6%-a). Az egészségügyi rendszer az összeomlás szélén áll, az ország nemzetközi
segítségért folyamodik.
Az Egyesült Királyság Prof. Chris Whitty vezető kormánytanácsadó szerint túl van a
tetőzésen. Az első dózist több mint 10 millió személynek adták be.
Mexikó engedélyezte a Szputnyik V sürgősségi alkalmazását, a 60 év fölöttiek részére
online-regisztert vezetett be. Peru feltételesen engedélyezte a Biontech/Pfizer-vakcinát és
a Sinopharm oltóanyagának beszállítására is vár. A régióban az egészségügyi dolgozók
körében Mexikóban és Peruban regisztrálták a legtöbb SARS-CoV-2 miatti halálesetet.
Egyesült Államok: A helyzet egyes szakértők szerint rosszabbodni fog. A Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) szerint már több száz esetben azonosították a brit
(B.1.1.7.), három esetben a dél-afrikai és egy esetben a brazíliai variánst. Egyes
orvosoknak ellenséges reakciókkal kellett szembesülniük, mivel a fölös oltóanyagot nem
priorizált csoportokhoz tartozó személyeknek adták be. A kormányzat most az oltások
felgyorsítása érdekében direkt a környékbeli gyógyszertárakhoz irányítaná az
oltóanyagokat, az egészségügyi dolgozók egyharmadának véleménye szerint azonban így
sem biztos, hogy azokat az érintettek elfogadják-e.

