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Epidemiológiai adatok 

 A Johns Hopkins CSSE dashboard 2020. május 18. 18:00 

órai adatai alapján, a világon jelenleg 4 758 937 

megerősített COVID-19 esetről (85 128 új) és 316 277 (3 

631 új) halálesetről tudunk. Az esetszámokat tekintve a 

jelenlegi gócpont továbbra is Európa és az Egyesült 

Államok. A világon a legtöbb megerősített COVID-19 

esetet az Egyesült Államokból (összes eset 32%-át), 

Oroszországból (összes eset 6%-át) és az Egyesült 

Királyságból (összes eset 5%-át) jelentik. A SARS-CoV2 

fertőzés okán bekövetkező legtöbb haláleset az Egyesült 

Államokban (összes haláleset 28%-a), az Egyesült 

Királyságban (összes haláleset 11%-a) és Olaszországban 

(összes haláleset 10%-a) fordult elő.  

Május 18-án 18:00 órakor a Johns Hopkins CSSE 

dashboard az Egyesült Államokból 1 496 509 COVID-19 

esetet (22 382 új) és 89 874 halálesetet (976 új) 

jelentett.  

Európából 1 947 776 megerősített COVID-19 esetet (16 

213 új) és 167 521 halálesetet (1028 új) jelentettek. 

Ezzel Európában a nyers letalitás 8,6%, továbbra is 

meghaladva ezzel a 6,6%-os globális nyers letalitás 

mértékét. A SARS-Cov-2 vírus jelenleg 188 országot 

(nincs új), illetve területet érint.  

Az európai esetszámokat tekintve a mai napon 

Oroszország jelentette a legtöbb COVID-19 

megbetegedést, az esetszámok növekedési üteme 

továbbra is kiemelkedő (8 926 új fertőzött). 

Oroszországban így jelenleg 290 678 megerősített 

COVID-19 eset ismert; azonban a halálesetek száma 

ehhez képest továbbra is viszonylag alacsony: 2 722 eset 

(91 új).  

Az elmúlt héten az Egyesült Királyságból jelentették a 

világon a harmadik legmagasabb esetszámot 247 706 

esetet (4 403 új), a halálesetek száma a második 

legmagasabb jelenleg a világon, összesen 34 876 esettel 

(240 új). Brazília az elmúlt hétben a növekvő 

esetszámoknak köszönhetően jelenleg – 

Spanyolországot megelőzve – a negyedik legtöbb 

esetszámmal rendelkező ország a világon, 233 648 

esettel. Olaszországban az igazolt COVID-19 esetek és a 

halálesetek növekedésének ütemében továbbra is 

csökkenő tendencia tapasztalható. A mai napon 18:00 

óráig összesen 225 886 megerősített COVID-19 esetről 

(435 új) és 32 007 halálesetről (99 új) tudunk, a nyers 

letalitás így 14,2%. 

 

 

 
Ausztria 2020. május 18-án 18:00 órakor 16 269 

megerősített COVID-19 esetet (27 új) jelentett. A 

megerősített eseteket tekintve a legérintettebb 

területek továbbra is: Tirol (3 530 eset), Alsó-Ausztria (2 

798 eset), Felső-Ausztria (2 276 eset) és Bécs (2 923 

eset). A COVID-19 megbetegedés következtében 629 fő 

elhunyt (nincs új), ezzel a nyers letalitás 3,9%. A 

haláleseteket tekintve Bécs (144 haláleset), Stájerország 

(140 haláleset), Tirol (107 haláleset) és Alsó-Ausztria (98 

haláleset) a leginkább érintett terület. Az osztrák COVID-

19 betegek közül a mai napig összesen 14 614 fő 

gyógyult meg, 196 fő esetében van szükség kórházi 

kezelésre és 45 fő szorul intenzív terápiás ellátásra 

jelenleg.  

 

Magyarországon 2020. május 18. 24:00 órakor 

3556 megerősített COVID-19 esetről (az elmúlt 24 

órában 21 új), közülük 502 fő egészségügyi dolgozó, és 

467 halálesetről (az elmúlt 24 órában 5 új) tudunk. A 

nyers letalitás így 13,1% országosan.

COVID-19 esetek számának alakulása néhány európai 

országban (járvány 19. hete)  
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Brazília, mint a világ negyedik legfertőzöttebb országa, 

megelőzi Spanyolországot 

Brazília a pénteki rekordszámú fertőzés után újabb 

esetekről számolt be, felülmúlva ezzel Spanyolországot, 

mint a világ negyedik legmagasabb számú megerősített 

COVID-19 beteget számláló országát. Az ország 

szombaton 14 919 esetet regisztrált a kormány adatai 

szerint, az esetszám így összesen 233 142-re emelkedett. 

Az ország az Egyesült Államokat, Oroszországot és az 

Egyesült Királyságot követi. A szám meghaladja 

Spanyolországi vasárnapi 231 350-es esetszámát, amely 

a járvány leküzdése érdekében a rendkívüli állapot 

ötödik alkalommal történő meghosszabbítását tervezi.  

Brazília új eseteit azt követően jelentették, hogy 

Hamilton Mourao alelnök és felesége önkétes 

karanténba vonultak, miután az alelnök egy 

köztisztviselővel kapcsolatba került, akinek a COVID-19 

tesztje pozitív eredményt mutatott - állította 

sajtóirodája. Az alelnök és felesége negatívnak 

bizonyultak, és egy második teszt eredményeire várnak. 

Az ország pénteken számolt be az esetek napi 

rekordjáról - órákkal azután, hogy Jair Bolsonaro egy 

hónap alatt a második egészségügyi miniszterét 

vesztette el, mivel az elnök minden áron a megnyitást 

erőltető álláspontja elidegeníti az orvostársadalmat, és 

elmélyítette a politikai konfliktust az állami 

kormányzókkal. 

Nelson Teich, aki áprilisban vette át a posztot, miután 

Bolsonaro a közösségi távolságtartás miatti nyilvános 

nézeteltérésük miatt elbocsájtotta elődjét, mindössze 29 

napos munka után pénteken mondott le. Az 

egészségügyi minisztérium nem közölt részleteket a 

helyettesítéséről. A magas esetszámok ellenére 

Brazíliában alacsonyabb a halálozási arány, mint 

Spanyolországban és más súlyosan érintett országokban. 

Az összes haláleset vasárnap 15 633-ra nőtt, ami 

Spanyolország és Franciaország haláleseteinek csaknem 

a fele.  

A befektetők észrevették a zavart. Brazília tőzsdéje és 

valutája teljesít a legrosszabbul a világon. Az irányadó 

Ibovespa index 54%-os csökkenése USA dollárban 

kifejezve mutatta a kulcsfontosságú indexek között a 

legnagyobb esés. A május 7-10. között 2000 fő 

megkérdezésével végzett közvélemény-kutatás szerint a 

legtöbb brazil támogatja a közösségi távolságtartási 

intézkedéseket, Bolsonaro népszerűsége pedig hanyatlik. 

A felmérés kimutatta, hogy az elnök személyes 

elfogadottsága az év elejétől 9 százalékponttal 39%-ra 

esett vissza, és elutasító értékelése 55% -ot ért el. 

Kína egy dühös világgal néz szembe, amely válaszokat 

keres a WHO kulcsfontosságú ülésén 

Az Egészségügyi Világszervezet az irányító testületének 

COVID-19 pandémia bejelentését követő első ülésén két 

nagyon érzékeny, Kínát érintő üggyel kapcsolatban néz 

támadás elé: a Kommunista Párt kezdeti víruskezelése és 

Tajvan részvételének státusza. 

Miközben az Egyesült Államok támadások napi tüze alá 

vette Kínát, ideértve azt is, hogy azt sugalmazza, hogy a 

vírus Wuhan városközpont laboratóriumából szabadult 

ki, az Európai Uniónak és Ausztráliának kulcsszerepet kell 

játszania abban, hogy szorgalmazza a vírus eredetének 

kiderítését, amikor az Egészségügyi Világgyűlés, a WHO 

döntéshozó testülete hétfőn Genfben éves ülését tartja. 

Az Egyesült Államok által támogatott blokk arra is 

törekszik, hogy Tajvan, akinek víruskezelése ritka 

Rio de Janeiro, május 14.- Mauro Pimentel/AFP via Getty Images 

New Taipei, 2020 március, Sam Yeh/AFP via Getty Images 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-16/brazil-overtakes-spain-to-be-world-s-fourth-most-infected-nation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-16/china-faces-angry-world-seeking-virus-answers-at-key-who-meeting
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-16/china-faces-angry-world-seeking-virus-answers-at-key-who-meeting
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sikertörténet volt, megfigyelőként vegyen részt az 

ülésen. A Tajvan hivatalos és nem hivatalos diplomáciai 

kapcsolatainak megerősítésére irányuló lépés 

feldühítette Kínát, amely a szigetet provinciának tekinti, 

és amelyet régóta igyekezett elszigetelni. 

A konfliktus egy szélesebb körű geopolitikai harcot 

tükröz az Egyesült Államok és szövetségesei Kína ellen 

fordításáért, amelynek tekintélyelvű rendszere a 

körülbelül 300 000 ember halálát okozó és a globális 

gazdaságot lepusztító világjárvány nyomán górcső alá 

került. Az USA felfüggesztette a WHO finanszírozását, 

állítva, hogy az elfogult Kínával szemben, és egy 

alternatív testület felállítását javasolta.  

A zaj ellenére a legtöbb elemző azt várja, hogy Kína 

támogatást tud kicsikarni a közgyűlésen részt vevő közel 

200 ország nagy részétől, amelyeknek jó kapcsolatokra 

van szükségük a világ második legnagyobb gazdaságával 

a belföldi növekedésük elősegítése érdekében. A WHO 

helyettesítésére irányuló bármilyen erőfeszítés pedig 

valószínűleg szintén nem lesz népszerű. 

„Bármennyire is küzdött a WHO és kritika tárgyát 

képezte ebben a válságban, a helyettesítésére 

esetlegesen létrehozandó szervezet rendkívül 

hasonlítana ahhoz amilyen a WHO ma.” - mondta 

Natasha Kassam, volt ausztrál diplomata Kínában, aki 

jelenleg a Sydney-i Lowy Institute kutatója. "Nehéz 

elképzelni egy hatékony globális egészségügyi 

intézményt, amely kizárja Kínát, és nehéz elképzelni, 

hogy az Egyesült Államok Taiwan részvételét vörös 

vonallá” tegye.” 

Meghosszabbították a kijárási tilalmat Indiában 

Május 31-ig meghosszabbították az egész országra 

kiterjedő kijárási tilalmat Indiában. Az erről szóló 

hivatalos közlemény szerint az iskolák, oktatási 

intézmények, templomok, hotelek, éttermek és más 

vendéglátóhelyek továbbra is zárva maradnak, mint 

ahogy a mozik, a színházak, a köztéri sportpályák vagy az 

uszodák is. 

Az ételkiszállítást vállaló éttermek konyhái, valamint az 

egészségügyi dolgozókat, rászorulókat ellátó konyhák 

működhetnek. Nem működik a metró és tilos repülővel 

bárhová utazni belföldön és külföldre egyaránt, ami alól 

csak az egészségügyi dolgozók, vagy a 

belügyminisztériumi engedéllyel rendelkezők képeznek 

kivételt. A koronavírus-fertőzöttség mértéke szerint az 

országot zöld, narancs és vörös zónákra osztják, ettől 

függ, hogy az állampolgárok mozgását hol, milyen 

mértékben korlátozzák. Eddig több mint 96 ezer 

koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Indiában, a járvány 

következtében több mint 3 ezren haltak meg, és mintegy 

120 millióan veszítették el a munkájukat. 

 

Megnyitotta kapuit a vatikáni Szent Péter-bazilika 

Két hónap szünet után hétfő reggel megnyitotta kapuit a 

vatikáni Szent Péter Bazilika. Olaszországban a 

koronavírus-járvány lassítását célzó intézkedések 

lazításával a templomok újra tarthatnak miséket a 

híveknek. A templomokat előtte alaposan 

fertőtlenítették. 

Ferenc pápa az elmúlt hónapokban szintén tartotta a 

közösségi távolságot, a miséit online közvetítették a 

vatikáni rezidenciájából. A katolikus egyházfő egyelőre 

még nem megy emberek közé. Ferenc pápa hétfőn 

magánmisét tart II. János Pál pápa sírjánál, amit élőben 

közvetítenek. A Vatikán igyekszik megakadályozni, hogy 

nagy tömegek gyűljenek össze, hiszen a koronavírus-

járványnak még nincs vége. 

R S Iyer/AP 

Andrew Medichini/The  Associated Press 

https://hu.euronews.com/2020/05/18/meghosszabbitottak-a-kijarasi-tilalmat-indiaban
https://hu.euronews.com/2020/05/18/ujra-kinyitott-a-vatikani-szent-peter-bazilika-a-latogatok-elott
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Hónapok óta a legjobbak a spanyol járványügyi adatok 

és tüntetés a labdarugó bajnokság miatt 

Hónapok óta először került száz alá a koronavírus-

fertőzés következtében egy nap alatt elhunytak száma 

Spanyolországban. Vasárnap 87 ember halálát okozta a 

vírus, ami rendkívüli előrelépés ahhoz képest, hogy a 

járvány csúcspontján, április 2-án 950-en haltak meg. 

Ma csökkenést észleltünk a fertőzöttek számában, ami 

egyrészt a járvány enyhülésének, másrészt annak 

köszönhető, hogy hétvége van, így vannak olyan 

betegek, akiket ugyan regisztráltak, de az csak a 

következő napok statisztikáiban jelentik meg – mondta 

sajtótájékoztatóján Fernando Simón, a spanyol 

egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs 

központ igazgatója. 

Madridban szombaton a kormány ellen tüntettek, 

többek közt azért is, mert a labdarúgó bajnokság nem 

indulhat újra június előtt, holott Németországban már 

újrakezdődött a pontvadászat. A ligaelnök Javier Tebas 

ugyan két hete közzétette azt a tervet, miszerint a 

bajnokság június 12-én indulhatna újra, a hivatalos 

bejelentés azonban még várat magára.  

Az európai országok tovább enyhítik a korlátozásokat 

Olaszország és Spanyolország számos más európai 

országokhoz hasonlóan hétfőtől tovább enyhíti a 

koronavírus járvány miatt hozott korlátozásaikat. 

Olaszországban a legtöbb vállalkozás, beleértve a 

bárokat és a fodrászatot, több mint két hónapos 

országos lezárási intézkedések után szabadon újra 

megnyitható. Eközben Spanyolország is enyhítette kissé 

a korlátozásokat a legkevésbé érintett szigetei 

némelyikén. Az intézkedések a napi nyilvántartott 

halálesetek számának következetes csökkenését követik. 

Vasárnap Olaszországban az utóbbi idők legkevesebb 

napi halálesetét regisztrálták, a márciusi lezárások óta. A 

jelentései szerint legutóbb egy nap alatt már csak 145 

ember halt meg a COVID-19 következtében. Ez jelentős 

csökkenést jelent a napi halálesetek legmagasabb 

számához képest, amely március 27-én több mint 900 

volt. Spanyolországban a napi halálesetek száma első 

alkalommal esett 100 alá a korlátozások bevezetése óta. 

A tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy az 

elbizakodottság a fertőzések második hullámához 

vezethet. 

Hétfőtől az éttermek, bárok, kávézók, fodrászok és 

üzletek Olaszországban újból megnyílhatnak, feltéve, 

hogy betartatják az előírt közösségi távolságtartást. 

Olaszországban közel 32 000 ember halt meg eddig a 

világjárványban, és a gazdaság várhatóan közel 10%-kal 

zsugorodik ebben az évben. A katolikus templomok 

felkészülnek a szentmisének újraindítására, de szigorú 

közösségi távolságtartással, és az híveknek arcmaszkot 

kell viselniük. Más vallások számára is megengedett, 

hogy vallási szertartásokat tartsanak. Az egészségügyi 

tisztviselők azonban a nagy társadalmi összejövetelek 

folyamatos veszélyeire figyelmeztettek.  

Ferenc pápa a Vatikán Szent Péter-bazilikájában privát 

misét tartott, amelyet a turisták számára történő újbóli 

Euronews 

Olaszország - BBC 

Ferenc pápa privát miséje - BBC 

https://hu.euronews.com/2020/05/17/koronavirus-honapok-ota-a-legjobb-spanyol-adatok
https://www.bbc.com/news/world-europe-52701621
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megnyitás előtt fertőtlenítettek. A mise II. János Pál pápa 

előtt tisztelgett, 100 évvel lengyelországi születése után. 

Néhány területen Spanyolországban is enyhülnek a 

korlátozások. Az országnak négyfázisú rendszere van az 

újbóli megnyitáshoz, amelyet a hatóságok a különböző 

járványügyi helyzetnek megfelelően alkalmaznak a 

különböző régiókban. Spanyolország nagy része a múlt 

héten kezdte meg az első fázist. Legfeljebb 10 ember 

gyűlhet össze, feltéve, hogy maszkot viselnek és 

betartják a fizikai távolságot, míg a bárok és éttermek a 

kültéri ülőhelyeket a kapacitás 50 százalékában 

működtethetik. A mozik, a múzeumok és a színházak 

szintén csökkentett kapacitással nyitnak meg.  

Néhány spanyol sziget, amelyeket a járvány nem sújtott 

erőteljesen, hétfőn az intézkedések második szakaszába 

kerülhet - lehetővé téve a bevásárlóközpontok újbóli 

megnyitását és akár 15 fő összejövetelét. Barcelona, 

Madrid és az északnyugati részek azonban a 0. 

szakaszban maradnak. A legtöbb korlátozás továbbra is 

érvényben marad, de néhány kicsi üzletet hétfőn újra 

megnyithat, és a temetéseket zárt térben maximum 10 

fővel, a szabadban pedig maximum 15 fővel meg lehet 

tartani. Ezt „feledik fázisnak" nevezték el, mint közbenső 

lépést ezekben a régiókban. 

Az ország "nagyon közel áll" a vírus terjedésének 

megállításához - mondta vasárnap a veszélyhelyzeti 

egészségügyi központ vezetője, Fernando Simon. De 

figyelmeztetett, hogy a járvány második hullámának a 

kockázata "még mindig nagyon nagy". 

Belgium hétfőn szigorú feltételekkel kezdi újra megnyitni 

az általános és középiskolákat, a múzeumok és az 

állatkertek szintén megnyitják kapuikat - bár a látogatók 

számának korlátozása érdekében csak az online foglalók 

számára. A híres Akropolisz újra megnyílt 

Görögországban, és a középiskolások visszatérnek az 

iskolákba. Az éttermek, kávézók és cukrászdák 

csökkentett kapacitással indítják újra az üzleti 

tevékenységeket Portugáliában. Lengyelországban újra 

megnyitják a kozmetikákat és fodrászatokat, valamint az 

éttermeket és kávézókat. 
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