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Meghalt 2 idős, krónikus beteg, és 10-zel, 3931-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek
száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu szerda reggel.
Kapcsolódó cikkek:
Az Európai Bizottság megvizsgálja a koronavírus elleni védekezésről szóló magyar törvényt [2]
A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést.
534-re emelkedett az elhunytak száma, 2190-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma
1207. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka
budapesti. 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.
Az oldal adatai szerint jelenleg 11 172-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma
191 572. Kiemelték: a védekezés második szakaszában van az ország. Ez nem a járvány végét jelenti,
hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint
újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság
betartása.
Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1868 ember) és Pest megyében (563) van a legtöbb
fertőzött. Ezt követi Fejér megye (371), Komárom-Esztergom megye (268), Zala megye (255) és
Csongrád megye (115). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.
Több mint hatmillió fertőzött
Világszerte 6 382 952 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma
380 318, a gyógyultaké pedig 2 731 342-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli
összesítése szerint. Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 6 271 577, a halálos áldozatok száma
375 656, a gyógyultaké pedig 2 697 328 volt. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem
tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma,
valamint a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban van jelen.
A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja
legsúlyosabban, ahol 1 831 821 a fertőzöttek száma, 106 181-en haltak meg, és 463 868-an
meggyógyultak. Brazíliában továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: keddre 555 383-ra
emelkedett. A kórban 31 199-en haltak meg, 223 638-an pedig felgyógyultak belőle. Oroszországban
423 186-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 5031, a gyógyultaké 186 602. Az
Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 279 392 volt, 39 452-en haltak meg a betegségben, és
1208-an gyógyultak ki belőle. Spanyolországban 239 932 fertőzöttet, 27 127 halálos áldozatot és 150
376 gyógyultat regisztráltak. Olaszországban a fertőzöttek száma 233 515, a halálos áldozatoké 33

530, és 160 092-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Indiában 207 615 fertőzöttet, 5829 halálos
áldozatot és 100 303 gyógyultat jegyeztek fel. Franciaországban 188 450 fertőzöttről, 28 943 halálos
áldozatról és 68 930 gyógyultról tudni. Németországban 183 879 a fertőzöttek száma, 8563 a
halottaké, és 166 609-en meggyógyultak.
Peruban 170 039 fertőzöttet, 4634 halálos áldozatot és 69 257 gyógyultat regisztráltak.
Törökországban 165 555 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4585, a gyógyultaké 129
921. Iránban 157 562 fertőzöttről, 7942 halálesetről és 123 077 gyógyultról tudni. Chilében 108 686
fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1188, a gyógyultaké 21 325. Mexikóban 97 326
fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 10 637-en haltak bele a vírus okozta Covid19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 69 749.
Kanadában 93 961 fertőzöttet, 7477 halálos áldozatot és 50 725 gyógyultat tartottak számon. SzaúdArábiából 89 011 fertőzöttet, 549 halálesetet és 65 790 gyógyultat jelentettek az egészségügyi
hatóságok. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 159 esetet tartottak nyilván szerdán reggel, 4638
halálos áldozatot és 79 398 felépültet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én
nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.
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