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Meghalt 12 krónikus beteg, és 30-cal, 3065-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek
száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu kedd reggel.
Kapcsolódó cikkek:
A cseh bíróság hatályok kívül helyezte a koronavírus járvány miatt hozott intézkedéseket [2]
A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírusfertőzést. Az elhunytak száma 363-ra emelkedett. 709-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az
aktív fertőzöttek száma 1993. Az aktív fertőzöttek 63 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a
gyógyultak 51 százaléka budapesti vagy Pest megyei - tették hozzá.
Jelenleg 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A
betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és
növelték ágykapacitásaikat. A védekezés első szakasza - az egészségügy felkészítése - ezzel véget
ért. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 459-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek
száma 83 958.
Kiemelték: megkezdődött a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a
vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet
és továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is
életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban
továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása és az arc eltakarása a boltokban és
tömegközlekedési eszközökön.
Az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az
élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogassák. Az oldal
térképe alapján továbbra is Budapesten (1503 ember) és Pest megyében (402) van a legtöbb
fertőzött. Ezt követi Fejér megye (306), Komárom-Esztergom megye (141), Zala megye (139) és
Csongrád megye (101). Vas megyében van a legkevesebb (14) fertőzött Magyarországon.
Több mint 3,5 millió fertőzött
Világszerte 3 582 469-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 251
562, a gyógyultaké pedig 1 167 8883 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint
közép-európai idő szerint hétfő reggel hét órakor. Hétfő reggel még 3 507 265 volt fertőzöttek száma,
a halálos áldozatoké száma 247 491, a gyógyultaké pedig 1 125 308 volt. A fertőzés 187 országban
van jelen. 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 legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült
Államokban van, ahol 1 180 634 volt az igazolt fertőzöttek, 68 934 a halálos áldozatok és 187 180 a
gyógyultak száma. Spanyolországban 218 011 fertőzöttről, 25 428 halálos áldozatról és 121 343
gyógyultról tudni. Olaszországban 211 938 a koronavírus fertőzöttjeinek, 29 079 a halálos
áldozatainak száma, és 82 879-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Az Egyesült Királyságban 191 832 a
fertőzöttek száma, 28 809-an haltak bele a betegségbe, és 910-en gyógyultak ki belőle.
Franciaországban 169 583 fertőzöttről, 25 204 halálos áldozatról és 51 476 gyógyultról tudni.
Németországban 166 152 a fertőzöttek, 6993 a halálos áldozatok és 135 100 a gyógyultak száma.
Oroszországban 145 268 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1356, a gyógyultaké pedig 18
095. Törökországban 127 659 fertőzést jegyeztek fel, 3461 a halálos áldozatok száma és 68 166 a
gyógyultaké. Brazíliában 108 826 a megfertőződöttek száma, 7367 a halálos áldozatoké és 45 815 a
gyógyultaké. Iránban 98 647 fertőzöttről, 6277 halálesetről és 79 379 gyógyultról tudni. Kínában
(Hongkong és Makaó nélkül) 83 966 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta
betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78
792. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a
koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.
Forrás: MTI
Tags:
koronavírus [3]
friss hírek [4]
fertőzöttek [5]
Visegrádiak:
Magyarország [6]
Színes:
Egészség [7]
Forrás webcím: https://www.melano.hu/jelentosen_lelassult_a_koronavirus_terjedese_hazankban
Hivatkozások
[1] https://www.melano.hu/sites/default/files/articles/koronavirus_2020.png
[2]
https://www.melano.hu/a_cseh_birosag_hatalyok_kivul_helyezte_a_koronavirus_jarvany_miatt_hozott_intezkedeseket
[3] https://www.melano.hu/tags/koronavirus
[4] https://www.melano.hu/tags/friss_hirek
[5] https://www.melano.hu/tags/fertozottek
[6] https://www.melano.hu/visegradiak/magyarorszag
[7] https://www.melano.hu/szines/egeszseg

