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Dél-Koreában az oltási kampány 2021. február 26-án, az egészségügyi dolgozók és az
ápolási otthonokban élők immunizációjával vette kezdetét. Az AstraZeneca oltóanyagát
használták. A tervek szerint novemberig az 52 milliós ország lakosainak 70%-át beoltják.
Hongkongban az oltási kampány ugyancsak február 26-án kezdődött az egészségügyi
dolgozók és a 60 év fölöttiek beoltásával. A kínai Sinovac-oltóanyagot használták.
Indiában az oltási kampány az egészségügyi személyzet és más veszélyeztetett csoportok
oltásával kezdődött, majd a 60 év fölötti és 45 év fölötti, multimorbid lakossággal
folytatódott. Narendra Modi miniszterelnöknek március 1-én az indiai fejlesztésű Covaxin
oltóanyagot adták be.
Új-Zélandon Auckland városát február 28-án hét napra vesztegzár alá helyezték, miután a
közösségben megjelent egy ismeretlen eredetű fertőződés. Auckland-et februárban egyszer
már három napra lezárták.
Japán arra kérte Kínát, hogy japán állampolgárok tesztelése során mellőzzék az anális
kenetvételt, mivel az potenciálisan pszichológiai problémákat okozhat.
Belgiumban a legfelső egészségügyi tanács engedélyezte az AstraZeneca oltóanyagának
18 éven felülieknél és 55 éven felülieknél való alkalmazását. Eddig a lakosság kevesebb
mint 5%-a kapta meg az első dózist.
Franciaországban további korlátozások várhatók. Eddig 3 millió dózis oltóanyagot adtak
be. Az oltási folyamat felgyorsulhat, mivel az AstraZeneca oltóanyaga 65 év fölötti
multimorbid betegeknek is beadható. Az egészségügyi hatóság négy komorbiditást vett fel
az oltási prioritások listájára: a krónikus májbetegségeket, elsősorban a májcirrózist, a
demenciát, a stroke-ot és a pszichiátriai megbetegedéseket.
Németországban az új fertőződések száma növekedett. A lockdown-t március 28-ig
meghosszabbították. Fokozzák az oltási tempót. Március 8-tól minden polgár hetente egy
ingyenes gyorstesztre jogosult. A tesztek biztosítása érdekében task force-ot állítanak fel.

Nagy-Britanniában a halálesetek száma csökkent, a beoltottaké növekedett. Több mint 20
millió ember kapta meg az AstraZeneca/Oxford, vagy a Pfizer/BioNTech vakcina első
dózisát. Egy preprint-tanulmány szerint e két oltóanyag hatékony védelmet nyújtott a
legalább 80 éveseknek.
Olaszországban a nemzeti egészségügyi intézet szerint az új variánsok rendkívül
elterjedtek. A február 18-án végzett tesztek alapján végzett becslés szerint a nagy-britanniai
VOC 20212/01 54%-os, a brazíliai P1 4,3%-os, a dél-afrikai B.1.351 0,4%-os prevalenciát
mutat. A P1-variáns Közép-Olaszországban az esetek 20%-át teszi ki. Eddig csaknem 5
millió embernek adták be legalább az egyik dózist, de hiány van mRNA-vakcinákból.
Spanyolországban a COVID-19 a pandémia kezdete óta több mint 70.000 halálos
áldozatot követelt. A 100.000 lakosra jutó új megbetegedések száma 159, továbbra is
csökken. Ennek ellenére a kormány a korlátozásoknak a nagyhéten való fenntartására
készül. Az inter-territoriális egészségügyi tanács úgy döntött. hogy az AstraZeneca vakcina
tekintetében marad az 55 éves korhatár. Az ápolási otthonokban élők 96%-a megkapta
legalább az első, 85%-a mindkét dózist.
Izraelben egy nagyszabású felmérés szerint az első dózis beadása a COVID-19 miatti
halálesetek 72%-kal való csökkenését eredményezte. Az ország ennek ellenére a járvány
kiújulásával szembesül, ami lassíthatja a korlátozások bejelentett lazítását.
Nigéria, Angola és a Kongói Demokratikus Köztársaság megkapta a COVAXkezdeményezés által finanszírozott első oltóanyag-szállítmányt.
Brazíliában megugrott a kórházi esetek és a halálesetek száma. Az egészségügyi rendszer
a 27 szövetségi tartomány közül 19-ben az összeomlás szélén áll, az ágykihasználtság az
intenzív osztályokon meghaladja a 80%-ot. A halálesetek napi átlaga 40 napja meghaladja
az ezret. A pandémia kezdete óta a halálesetek száma 257.562, a fertőződötteké
10.647.845. A szövetségi államok már direkt a gyártóktól vásárolnak oltóanyagot, mivel a
kormány ennek nem tesz eleget. Eddig 7.106.147 brazil kapta meg az első dózist, ami a
lakosság 3,36%-ának felel meg.
Kolumbia 2021. március 1-én, a dél-amerikai országok között elsőként a COVAX
kezdeményezés keretében megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinát. Carissa F. Etienne, a
pánamerikai egészségügyi szervezet igazgatója hangsúlyozta, hogy az oltás és az
oltóanyag nem privilégium, hanem mindenkit megillető jog.
Portugáliában a COVID-19 elleni intézkedések ellen tiltakozó orvoscsoport beszüntette
akcióját. A 15 különböző szakirányokhoz tartozó orvos olyan intézkedések ellen
tiltakozott, amelyeket sok más országban bevezettek, mint a kötelező maszkviselés és az
aszimptomatikus betegek elkülönítése. A csoport megkérdőjelezte az RT-PCR-tesztek
megbízhatóságát. Az intenzíven levő betegek száma 19 napja csökken. A kórházi eseteknél
is csökkenés tapasztalható. A portugál polgárok 3%-át beoltották. A 80 év fölöttiek
egyharmada már megkapta az első dózist.

