Koronavírus hírek, 2020. 03. 24.
A Koronavírus hírek naponta megjelenő összefoglaló a koronavírus-járvány aktuális helyzetéről, új rendeletekről, gazdasági hírekkel
kiegészítve.
A legfrissebb kedd reggeli adatok szerint újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel
187-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A hétfői adathoz képest kevesebb az új eset, de továbbra is nagyon fontos a
tömeges fertőzés lelassításához, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki
tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.
Hétfő reggelre a magyarországi fertőzöttek száma elérte a 167-et, és újabb idős, krónikus betegségben szenvedő férfi hunyt el. A friss adatok
szerint az azonosított fertőzöttek és a halottak mellett 7-en gyógyultak már fel a vírusból, a kórházi megfigyelés alól egy nap alatt 14-en kerültek
ki, 101-en vannak így karanténban.
Nincs olyan megye, ahol ne találtak volna koronavírus-fertőzöttet - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos a Védekezésért
Felelős Operatív Törzs mai online tájékoztatóján. Kiemelte azt is, hogy már nem egyenesvonalú, hanem exponenciális a fertőzöttek
számának emelkedése. Hozzátette: akár már a napokban áttérhetünk a tömeges megbetegedések szakaszába. Szólt arról is, hogy az
egészségügyben naponta számos intézkedést hoznak, készülnek a lehető legmagasabb esetszámra. Minden egészségügyi intézmény növeli
kapacitásait, s folytatódnak a kutatótevékenységek is. Lakatos Tibor ezredes a sajtótájékoztatón elmondta: Európában 188, a kontinensen
kívül pedig további 30 magyar állampolgár van karanténban.
A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának (SzKK) Jakab Ferenc vezette virológiai kutatócsoportja az elmúlt napokban
rutineljárást dolgozott ki a vírus különböző sejtekben történő izolálására közvetlenül a régióban fertőződött betegekből vett minták
felhasználásával. A csoport által kidolgozott rutineljárás a vírusok teljes genetikai állományán alapuló mélyreható analízissel kombinálva - a
közlemény szerint - „mérföldkövet jelent" a miniszterelnök által életre hívott, koronavírust kutató akciócsoport munkájában. A csoport célja a
vírus jobb megismerése, fertőzési és terjedési mechanizmusának vizsgálata, a lehetséges prevenciós lépések felderítése, valamint a
hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztése.
Magyarok újabb csoportját juttatja haza a külügy. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint vasárnap este 49 magyart
Zágrábon keresztül juttatnak haza. Velük együtt a hétvégén összesen 1469 magyar indult haza a világ különböző pontjairól.

A magyarok 94 százaléka támogatja, hogy a parlament meghosszabbítsa az új koronavírus-járvány miatt március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzetet - közölte a Nézőpont Intézet.
Az Országgyűlés elutasította, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot
sürgősséggel tárgyalják. A kormánypártok szerették volna, ha a parlament a házszabálytól eltérve már kedden szavazhatott volna erről a nagy
veszély miatt.
Hétfőn a kora reggeli órákban sikeresen megérkeztek a magyar kormány által megrendelt egészségügyi védőfelszelések Budapestre közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A tárca ugyanakkor arról is beszámolt, hogy országos epidemiológiai előrejelzés i
rendszert fejleszt a Szegedi Tudományegyetem több hazai felsőoktatási intézmény és kutatócsoport bevonásával. A kutatást egy online
kérdőív néhány percig tartó kitöltésével bárki segítheti, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezért erre kér mindenkit.
Gazdaság
Az Operatív Törzs tájékoztatóját hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök tartotta, aki bejelentette: új intézkedésekkel bővült a
gazdaságmentő csomag. A döntések a következők:
- 81480 kis- és középvállalkozás június 30-ig adómentességet kap a KATA alól
- a március 1. előtti KATA-tartozásokra haladékot adnak
- a hazai médiaszolgáltatók mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt
- a kilakoltatásokat, lefoglalásokat felfüggesztik,
- az adóvégrehajtásokat is felfüggesztik
- a lejáró GYES-t, GYED-et meghosszabbítják
A miniszterelnök emellett elmondta: hazánk önvédelméről négy vonalon kell gondoskodni: katonai, rendőri, egészségügyi és gazdasági
védekezés. Ami az egészségügyet érinti: a vírus terjedésének három szakasza van, és a védekezés ütemét is, a teendőket is, a döntéseket
és a lépéseket is ehhez kell igazítanunk. Az első szakasz volt az egyéni fertőzés korszaka, ebből átléptünk a csoportos fertőzések szakaszába,

és úgy tűnik, gyorsuló lépésekkel közeledünk a tömeges fertőzések felé. A miniszterelnök felkért matematikusokat, virológiai szakembereket és
külön a Semmelweis Egyetemet is, hogy készítsenek becsléseket, annyit mondhatok, hogy a ténylegesen megfertőződötteknek a száma
nyilvánvalóan jóval nagyobb, mint a 167 igazolt fertőzött szám - húzta alá Orbán Viktor.
A járványügyi helyzetre tekintettel az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új intézkedés értelmében március 23-tól
készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán, továbbá március 25-én üzemkezdettől pedig tanszüneti
menetrend lép érvénybe.
Sport- és kulturális események
Számos online programot kínálnak a kulturális intézmények a koronavírus-járvány idejére. A fővárosi Madách Színház videósorozatot indít
hétfőn a Facebook-oldalán, valamint a honlapján. Facebook- és weboldalán kínál kulturális csomagot közönségének a Békéscsabai Jókai
Színház is.
A Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézményei - a Cifrapalota Kiállítóhely, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, valamint a
Magyar Naív Művészek Gyűjteménye - a veszélyhelyzet fennállásáig naponta frissülő, digitális, múzeumi tartalmakkal készülnek.
A Magyar Olimpiai Bizottság elfogadja a NOB döntését az olimpiáról.
A magyar női vízilabda-válogatott a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben is folytatni kényszerül felkészülését, ugyanakkor a
férficsapatnak egyelőre nincs erre szüksége.
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