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2021. február 28-ai jelentésünkben Kelet-Közép-Európa országainak elmúlt heti
járványadatait mutatjuk be. A térségben több mint egy éve (2020. február 23-án) regisztrálták
az első esetet, Zágrábban; az azóta eltelt időszakban 5 millió 891 ezer igazolt megbetegedést és
130 ezer ember halálát okozta a koronavírus. Míg világszinten enyhül a járvány terjedése, addig
Kelet-Közép-Európában az esetszámok ugrásszerű növekedése figyelhető meg: a héten 266
ezer új esetet regisztráltak, míg egy héttel korábban 206 ezret. A terjedés sebességét részint az
új, magas fertőzőképességű mutációk megjelenése okozza. A halálozások száma is nő: az elmúlt
héten 5,4 ezren hunytak el, az azt megelőző héten 4,6 ezren. A tesztek pozitivási rátája is
ismételten növekszik, ami ugyancsak a járvány súlyosbodását jelzi1. Ami a vakcinációt illeti, a
legtöbb országban ugrásszerűen megnőtt, és már 6-10% közötti az átoltottság, valamint
Ukrajnában is megindultak az oltások. Szerbia értéke kimagasló e téren: meghaladja a népesség
20%-át (ourworldindata.org). A térségben eddig a Pfizer/BioNTech, a Moderna, az
AstraZeneca, valamint a Szputnyik V. és a Sinopharm oltóanyagai (ez utóbbiak eddig csak
Szerbiában és Magyarországon) vannak használatban.

100.000 főre jutó új megbetegedések száma
Változás

Aktív esetek 100.000 főre
jutó száma
II. 21. II. 28. Változás

II. 14 - 21.

II. 21 - 28.

Kelet-Közép-Európa*

193,3

250,1

527,7

624,6

Ausztria

132,9

154,4

264,3

313,5

Csehország

622,7

778,1

1131,0

1398,7

Horvátország

56,2

74,8

51,8

70,9

Lengyelország

134,7

182,0

569,1

624,4

Magyarország

172,4

279,1

845,7

971,2

Románia

92,9

117,2

185,0

217,4

Szerbia

249,7

332,2

501,1

831,8

Szlovákia

266,7

296,0

n.a.

n.a.

Szlovénia

251,5

255,2

530,2

511,1

n.a.

Ukrajna
95,4
124,1
376,9
430,7
* Ukrajnából csak Kárpátalja értékei beleszámítva. Továbbá az aktív esetszámnál nem számítva
Szlovákia értékeit

Magyarországon folytatódott az esetszámok intenzív növekedése: az elmúlt héten 27.279 új
esetet regisztráltak (egy héttel korábban 17 ezret), ezzel összességében 433 ezerre tehető az
igazolt megbetegedések száma. Az aktív esetszám is ismételten megnőtt (83 ezerről 95 ezerre),
csakúgy, mint a súlyos esetek száma: kórházban 5679 főt kezelnek (egy hete 4489-at), míg
1

Az elvégzett tesztekre eső pozitív esetek száma az alábbiak szerint alakult: a térségben eddig 41,4 millió tesztet végeztek
el, amire 5,9 millió pozitív eset jutott: ez 14,2%-os arányt jelent. Az elmúlt hét pozitivitási rátája ennél alacsonyabb: az
elvégzett tesztek 13,6%-a lett pozitív. Az eredmények értékelését, és az egyes országok összevetését nehezíti, hogy a
statisztikai adatszolgáltatás során eltérően jelenítik meg a PCR- és antigén-teszteket, valamint az azokból származó
pozitív eredményeket. A legrosszabb heti értékekkel Szerbia (24,2%), Ukrajna (21,5%), Szlovákia (21,4%) és
Lengyelország (20,2%) bír, amit Magyarország (16,9%), Csehország (14%) és Románia (12,8%) követ. A legjobb
értékekkel, Horvátország (7,6%), Ausztria (5%) és Szlovénia (2,9%) bír. Ugyanakkor a járvány kezdete óta elvégzett
összes tesztet nézve csupán Ausztria értéke 10% alatti, a többi ország 10-20% közötti értékkel bír.

lélegeztetőgépen 537-en (egy hete 394-en) vannak. Az egészségügy leterheltsége miatt
elrendelték a kórházak emelt szintű készültségét (index.hu). A halálozások száma is nőtt: az
elmúlt héten 711-en hunytak el (egy héttel korábban 595-en), így eddig 15.058 haláleset
kapcsolódik a járványhoz. A súlyosbodó járványhelyzet miatt az Országgyűlés elfogadta a
veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslatot, a korlátozó intézkedéseket pedig március
16-ig hosszabbították meg (MTI). A vakcináció üteme felgyorsult: már 685 ezer embert oltottak
be (ebből 230 ezer főt az elmúlt héten), ebből 252 ezer fő már a második adagot is megkapta.
Az oltási akció felgyorsulása egyrészt az újonnan érkező Pfizer/BioNTech, Moderna, Szputnyik
V. és AstraZeneca oltóanyagoknak, másrészt az elmúlt héten engedélyezett kínai Sinopharm
bevetésének köszönhető. Az ország mindegyik megyéjében növekedtek a heti új regisztrált
esetszámok, a brit mutáció mellett pedig már a dél-afrikait is kimutatták hazánkban
(koronavirus.gov.hu). 100 ezer főre vetítve a legtöbb új esetet Somogy (504), Nógrád (484) és
Komárom-Esztergom (458) megyékben találták, míg csak egy megyében 100 alatti az érték:
Jász-Nagykun-Szolnokban (82). Ami az átfertőzöttséget illeti, az 5%-ot Nógrád (5,8%), GyőrMoson-Sopron (5,2%) és Vas (5,1%) megyék érik el. Továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék (3,9%) értékei a legalacsonyabbak. A halálozások
tekintetében továbbra sincs nagy különbség Budapest és a vidék között; egy millió főre vetítve
1568, valamint 1534 haláleset történt eddig.
Szlovákiában tovább romlott a járványügyi helyzet: egy hét alatt 16.133 új esetet regisztráltak,
míg egy héttel azelőtt 14.538 főt, így az összes esetszám átlépte a 300 ezret. Az aktív esetszám
jelenleg nem ismert, ugyanis módszertani hiba lépett fel a gyógyulttá nyilvánítások kapcsán.
Ugyanakkor a kórházban kezeltek (3963-ról 4008-ra) és a lélegeztetőgépen lévők száma (337ről 362-re) egyaránt nőtt, csakúgy, mint a halálozásoké: az elmúlt héten 693-an hunytak el (az
azt megelőző héten 625-en), így a koronavírus miatt 7270-en hunytak el az országban, valamint
további 1472 elhunyt szervezetében is megtalálták a vírust. Az országban eddig 306 ezer főt
oltottak be, közülük 133 ezren már a második adagot is megkapták. A pedagógusok oltása is
folyamatosan zajlik, keddig már több, mint 35 ezren kapták meg az első védőoltást (ma7.sk).
Vasárnap további szigorításokat jelentettek be: március 8-tól az üzlethelyiségekben és a
tömegközlekedésen, március 15-től pedig minden beltérben kötelező lesz az FFP2-es típusú
védőmaszk viselése. Reggel öt óra és este nyolc óra között kijárási korlátozás van érvényben.
Csak a saját járásukon belül utazhatnak a természetbe, más járásokban nem. Szigorítják a
határellenőrzéseket is, az ingázóknak 72 óránál nem régebbi tesztet kell felmutatniuk
(ujszo.com). A járvány továbbra is a Trencséni és Nagyszombati kerületekben terjed leginkább,
míg a Nyitrai kerületben jelentősen visszaesett. A járványhelyzet súlyosbodása (amit döntően
a mutációk széleskörű elterjedése okoz) miatt jelenleg 20 járás a fekete, az ország többsége a
bordó, és mindössze 6 északi járás tartozik a piros kategóriába a Covid-automata alapján
(ujszo.com). A Felvidék magyarlakta térségei összességében eléggé változatos képet mutatnak:
míg a Nyitrai járás átfertőzöttsége országos szinten kimagasló, addig Rozsnyói és Lévai járások
értékei továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak. Az elmúlt hetekben az országos
helyzethez hasonlóan tovább nőtt a magyarlakta járások fertőzöttsége is: kiemelkednek a
Nagyrőcei, illetve a Tőketerebesi és a Galántai járások.
Csehországban jelentősen nőttek az esetszámok: 82.871 új esetet regisztráltak, míg egy héttel
korábban 66 ezret, ezzel az összes esetszám 1 millió 157 ezer főre tehető. Az aktív esetszám (a
múlt heti 120 ezerről 149 ezerre) és a kórházban kezeltek száma (6049-ről 7049-re) is nőtt. A

helyzet várhatóan tovább fog súlyosbodni, azonban a cseh kórházak már most kapacitásaik
felső határához érkeztek, ezért a prágai kormány Németországhoz és Lengyelországhoz fordult
segítségért (MTI). A halálozások száma is növekedésnek indult, hiszen az elmúlt héten 1139-en
hunytak el, míg azt megelőzően 1080-an; így a járvány áldozatainak száma így átlépte a 20 ezer
főt. Az országban eddig 653 ezer embert oltottak be, közülük közel 240 ezren már a második
adagot is megkapták. Prágában a legmagasabb, 10% feletti az első oltást megkapottak aránya,
míg a többi régióban 7% alatti. A legtöbb beoltott a Pfizer/BioNTech vakcináját kapja (90%),
de a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait is használják már. A járványhelyzetre való
tekintettel hétfőn újabb korlátozásokat jelentettek be: az elengedhetetlen utazásoktól
eltekintve senki sem hagyhatja el lakókörzetét. Bevásárolni is csak a lakókörzeten lehet, míg a
hivatalokat és egészségügyi intézményeket is csak igazolással lehet majd felkeresni azon kívül.
Bezárnak az óvodák, illetve minden iskola digitális oktatásra áll át (MTI). Mindegyik régióban
megnövekedtek az esetszámok az elmúlt héthez képest, a legsúlyosabb helyzet a Plzeň-i,
Karlovy Vary-i és Hradec Králové-i kerületekben van: 100 ezer főre vetített új esetszámuk 1100
feletti, és további három kerület haladja meg az 1000-et. A déli és keleti területeken 380 és 600
közötti értékek jellemzők. Az átfertőzöttség továbbra is kimagasló: a Hradec Králové-i
kerületben 16%-os, a Libereci kerületben 13,4%-os, a Pardubicei kerületben pedig 13,3%-os,
míg 10% alatt már csak Dél-morva régió értéke van. A halálozások tekintetében a Karlovy Varyi kerület értéke kimagasló: 1 millió főre vetítve 3588 haláleset történt egy héttel ezelőttig, míg
a legkedvezőbb értékekkel bíró Prágában is már 1326.

Ausztriában is romlásnak indult járványügyi helyzet: az elmúlt héten 13.675 új esetet
regisztráltak, míg az azt megelőző héten 12 ezernél kevesebbet. Az országban így már 457
ezerre tehető az összes igazolt eset száma, míg az aktív esetek száma 23 ezer főről 28 ezerre

nőtt. Enyhén nőtt a súlyos esetek száma is: kórházban 1022 főt kezelnek (egy hete 1018 főt),
míg további 283-an intenzív osztályon vannak (egy hete 254-en). A halálozások száma azonban
még csökkent: az elmúlt héten 141-en hunytak el, míg azt megelőzően 161 halálesetet
regisztráltak; összesen így 8430-ra tehető a járvány áldozatainak száma. A legtöbb térségben
hasonló a népességre vetített új esetszám, kisebb gócpontok egyedül az ország déli és
északkeleti részén vannak. Ausztriában a fertőzések 57%-át már a SARS-CoV-2 mutációi teszik
ki: a keleti tartományokban inkább a brit variáns, míg nyugaton a dél-afrikai variáns jelenléte a
meghatározó. Az átfertőzöttség tekintetében továbbra is nyugati régiók emelkednek ki: Lungau
(10%), Pinzgau-Pongau (7,7%), Kelet-Tirol és Tiroler Unterland (7,3%). A halálozások
tekintetében a stájer területeknek, valamint Lungaunak a népességre vetített értékei a
legmagasabbak. Az ország többi részéhez hasonlóan az Őrvidéken is romlik a járványügyi
helyzet: az elmúlt héten 551 új esetet igazoltak (azelőtti héten 417-et), de csak 2 új haláleset
történt (azelőtti héten 6); ezekkel együtt már 12.487 megbetegedést és 228 halálozást
regisztráltak a tartományban. Az aktív esetszám is megnőtt (910 fő), ebből normál kórházi
ellátásban 33-an, intenzív ellátásban pedig 10-en részesülnek.
Szlovéniában stagnál a járványügyi helyzet: az elmúlt héten 5311 új esetet regisztráltak, egy
héttel korábban 5233-at. Az összes esetszám így 190 ezer főre tehető. Az aktív esetszám is alig
változott: 11 ezerről 10,6 ezerre csökkent. Eddig összesen 4113-an hunytak el a járványban,
ebből 56-an a múlt héten. Szlovéniában 122 ezer embert oltottak be, akik közül 51 ezren a
második adagot is megkapták. Szlovénia teljes területe a narancssárga zónába tartozik, így az
ország keleti részében is visszatérhettek a tantermi oktatáshoz az 1-9. osztályos általános
iskolai tanulók, valamint az érettségiző diákok. Továbbra is nyitva tartanak a boltok, érvényben
van az éjszakai kijárási tilalom és a tíz fő feletti csoportosulás tilalma (nepujsag.net). A 100 ezer
főre vetített új esetszámok az ország délnyugati (tengerparti) részén a legmagasabbak. Az
átfertőzöttség továbbra is kiemelkedő: Muravidék: 11,4%; Szávamente: 10,8%; DélkeletSzlovénia: 10,6%; Karintia: 10,5%, míg a legkedvezőbb helyzetű (de leggyorsabb ütemben
növekedő értékű) Obalno-kraška (Partmenti-karsztvidék) értéke is már 7%. A Muravidéken
kiemelkedő az átfertőzöttség, valamint a halálozási ráta is: eddig 13.079 megbetegedést és 405
halálesetet regisztráltak a régióban – ez utóbbi 1 millió főre vetítve 3544 halálesetet jelent, ami
egész Kelet-Közép-Európában kimagasló.
Horvátországban bár enyhén növekedtek, de továbbra is alacsony szinten állnak a járványügyi
mutatók: az elmúlt héten 3047 új esetet találtak, míg egy héttel korábban 2292-t; az összes
esetszám így 243 ezerre tehető. Nőtt az aktív esetszám is (2111 főről 2892-re), míg a súlyos
esetek száma a korábbi időszak jelentős csökkenése után alig változott: kórházban 791 főt
kezelnek (egy hete 792-et), lélegeztetőgépen pedig 64-en vannak (egy hete 68-an). A
halálozások száma ugyanakkor tovább csökkent: az elmúlt héten 88-an hunytak el, míg azt
megelőzőn 109-en; így összesen már 5537 áldozata van a járványnak Horvátországban. A
kedvező helyzet miatt hétfőtől engedélyezték a vendéglátóhelyek teraszainak kinyitását,
valamint a zárttéri edzéseket (osijeknews.hr). A térség többi országától kissé lemaradva múlt
héten Horvátországban is megkezdődött a 65 évesnél idősebb és krónikus betegek tömeges
beoltása (index.hu). Az új esetek 100 ezer főre vetített száma Dubrovnik-Neretva megyében
volt kiemelkedő (251), míg Isztriában és Belovár-Bilogara megyében 20 alatti ez az érték. Az
alacsony esetszámok miatt az átfertőzöttség az elmúlt időszakban már alig változott, és
továbbra is az ország északi sarka a legátfertőződöttebb: Muraköz (9,7%), Varasd (9%) és

Krapina-Zagorje megyék (7,3%). A másik oldalról Isztria értéke a legkedvezőbb (3%). EszékBaranya megyében az elmúlt héten 144 új esetet igazoltak (előtte héten 105-öt), az összes
esetszám megközelítette a 16 ezret. Elhunytak továbbá 10-en, így már 677 áldozata van a
járványnak: 1 millió főre vetítve ez 2458 halálesetet jelent, ami továbbra is a legrosszabb érték
az országban (Krapina-Zagorje, Varasd, Károlyváros, és Lika-Zengg megyék értékei haladják
még meg a 2000-et).
Szerbiában intenzív növekedésnek indultak az esetszámok: az elmúlt héten 23.132 új esetet
regisztráltak, míg egy héttel korábban 17 ezret; ezzel az összes esetszám 463 ezer főre tehető.
Az elmúlt héten elhunytak 108-an (előtte héten 106-an), így a járvány áldozatainak száma már
4459 fő. Szerbiában eddig több mint 1,4 millió adag vakcinát adtak be a lakosságnak és 512
ezren már a második oltást is megkapták (MTI): legnagyobb arányban az orosz Szputnyik V-tel
oltanak, ugyanakkor a Pfizer-BioNTech, Sinopharm és az AstraZeneca vakcinája is elérhető. A
járvány terjedése miatt hétvégenként csak rövidített munkaidővel, 14 óráig tarthatnak nyitva
a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok (MTI). A járvány jelenleg kifejezetten Belgrád
térségében terjed: a fővároshoz közeli batajnicai Covid-kórházban közel félezer beteget
kezelnek (vajma.info). A Vajdaságban is megnövekedtek az esetszámok: az elmúlt héten 4244
új esetet regisztráltak (egy héttel korábban még 2810-et), míg az aktív esetszám 6 ezerről 8,7
ezerre nőtt. Újvidéken 2761 aktív esetet tartanak számon (egy hete 1711-et), míg az elmúlt
héten 1412 esetet találtak, 60%-kal többet, mint egy héttel korábban (izjzv.org). A Vajdasági
Klinikai Központba jelenleg 146 Covid-pácienst kezelnek, közülük 8-an vannak
lélegeztetőgépen (vajma.info).
Lengyelországban is megnőttek az esetszámok: az elmúlt héten 69.122 új esetet igazoltak, míg
egy héttel korábban 51 ezret, ezzel összesen már 1 millió 712 ezerre tehető az igazolt esetek
száma. Az aktív esetek száma is nőtt (216 ezerről 237 ezerre), míg lélegeztetőgépen 1509-en
vannak (egy hete 1336-an). A halálozások száma is nőtt: egy hét alatt 1605-en hunytak el, míg
egy héttel korábban 1354-en, ezzel a járvány áldozatainak száma 43.793 főre nőtt.
Lengyelországban szombattól korlátozzák a száj és orr eltakarását szolgáló eszközök körét,
mégpedig úgy, hogy csak a szájmaszkot ismerik el hatékonynak (portfolio.hu). Továbbra is az
ország északi részén a legmagasabbak az új esetszámok (Olsztyn, Pomeránia), ugyanakkor
újabban a varsói agglomeráció értéke is jelentős megnövekedtek. A Varmia-Mazúriai
vajdaságban újból bevezetik a február 12-től országszerte feloldott korlátozásokat: bezárnak a
szállodák, a bevásárlóközpontok, a kulturális intézmények és a sportuszodák, valamint
ismételten teljeskörű távoktatást vezetnek be (portfolio.hu). Ami az átfertőzöttséget illeti,
Bydgoszcz-Toruń (6,9%) és Olsztyn (6,4%) régióinak értéke a legmagasabb, amelyeket
nagyvárosi térségek - Poznań (6,1%) és környéke (5,7%), Szczecin (5,9%), Łódz (5,4%),
Gdańsk-Gdynia-Sopot (5,4%) – valamint Elbląg régiója (5,5%) követ. Ugyanakkor az ország
középső és déli részének több régiójában továbbra is 3% alatti az átfertőzöttség. Ami az
egymillió főre vetített halálozások számát illeti, a legmagasabb értékkel az ukrán határ menti
Biała Podlaska-i régiója bír, a maga 1910-es értékével. E téren a legnépesebb városias
területeknek – Varsó, Krakkó és a Sziléziai várostömörülés agglomerációinak – értékei relatíve
kedvezőek.

Romániában is nőttek az esetszámok: az elmúlt héten 22.761 új esetet regisztráltak (egy héttel
korábban 18 ezret), ezzel már 804 ezerre nőtt az összes igazolt eset száma az országban. Az
aktív esetszám is megnőtt (36 ezerről 42 ezerre), ahogy a halálozások száma is: az elmúlt héten
509-en hunytak el koronavírusban, míg azt megelőzően 439-en, így a járvány áldozatainak
száma 20.403 főre tehető. Az országban eddig 947 ezren kaptak oltást (Pfizer/BioNTech,
Moderna, AstraZeneca), közülük 618 ezren a második adagot is megkapták már. A legtöbb új
esetet – 100 ezer főre vetítve – Temes (319) és Kolozs megyékben (213) regisztrálták, míg a
legkevesebbet Székelyföldön, Észak-Erdélyben, valamint egyes havasalföldi megyékben (50
alatt). Az átfertőzöttség továbbra is a fővárosban (7,1%) és agglomerációjában (6,5%), valamint
Dél-, és Közép-Erdélyben (Brassó: 5,8%, Kolozs: 5,7%) és Temesben (5,6%) a legmagasabb. A
halálozások tekintetében Szeben és Szucsáva értéke a legrosszabb (1 millió főre vetítve 1700
felett), míg továbbra is Giurgiu megye értéke a legalacsonyabb (203). Erdélyben, a
Partiumban és a Bánátban is nő az esetszám: az elmúlt héten 9818 új esetet regisztráltak, míg
azt megelőzően, 7,8 ezret, így összesen 285 ezer erdélyi fertőződött meg igazoltan. A legjobb
helyzetben Hargita, Maros és Kovászna megyék, míg a legrosszabban Temes, Kolozs és
Máramaros megyék vannak. Gyergyószentmiklóson továbbra is sárga forgatókönyv szerint
folytatódik az oktatás, míg Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a zöld forgatókönyv
érvényes (hargitanepe.ro). Ami az átfertőzöttséget illeti, Székelyföld és az észak-erdélyi
területek eddig jobban átvészelték a járványt (Hargita, 2,1%; Kovászna, 2,9% Szatmár: 3%;),
míg egyes déli területeken (Brassó, Kolozs, Temes, Szeben) már 5% feletti az átfertőzöttség.
Ukrajnában is ismételten gyorsul a járvány terjedése: az elmúlt héten 44.472 új esetet
regisztráltak (előtte héten 34 ezer főt), így az összes esetszám 1 millió 352 ezer főre tehető. Az
aktív esetek száma is megnőtt: a múlt heti 135 ezerről 154 ezerre. Hasonlóan alakult a

halálozások száma is: 894-en hunytak el az elmúlt héten, míg egy héttel korábban 764-en, így
az országban 26.050 áldozata van a koronavírusnak. Ukrajnában is elindult a vakcináció: az
Indiában gyártott, 500 ezer adagnyi AstraZeneca oltóanyagot a régiók közt osztják szét, és első
körben az egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit oltják be vele
(carpathia.gov.ua). Az ország régióit ismételten négy (zöld, sárga, narancs és vörös) zónára
osztják: a Vinnica, Doneck, Zsitomir, Kárpátalja, Zaporizzsja, Luhanszk és Ternopil megyékben
már "narancssárga" szintű járványveszély van (karpathir.com). Kárpátalján növekednek az
esetszámok: 3068 új esetet regisztráltak, míg egy héttel korábban 2304-et. Összesen 40 ezer
esetet azonosítottak eddig a megyében, ebből több mint 12 ezret Ungváron és az Ungvári
járásban. Jelentősen megnőtt Beregszász fertőzöttsége is, emiatt február 27-től március 9-ig
számos szigorítást vezettek be a városban (karpatinfo.net). Az aktív esetszám 6657-ről 8659re nőtt Kárpátalján, míg az elhunytak száma 78 volt az elmúlt héten, így a járvány áldozatainak
száma már 918-ra tehető a régióban.
A Kárpát-medence magyarlakta térségeinek az elmúlt héten regisztrált új esetszámait,
valamint az átfertőzöttségét a lenti táblázat mutatja. Jelenleg a legrosszabb helyzetben a
Felvidék (közülük is kiemelkednek a Nagyrőcei, Tőketerebesi, Galántai és Rimaszombati
járások) és Kárpátalja van (Ungvári és Beregszászi járásokban különösen), míg a Drávaközben
és Székelyföldön kedvező a helyzet. Ami az átfertőzöttséget illeti, a Muravidék (11,4%) mögött
a Nyitrai (8,1%), a Dunaszerdahelyi (6,7%) és az Ungvári járás (6,6%), Pozsony (6,1%) és Kassa
városok (6,2%), Eszék-Baranya megye (5,8%), valamint Brassó (5,8%), Kolozs (5,7%) és Temes
megyék (5,6%) értéke a legmagasabb. Másik oldalról a Munkácsi járásban és Hargita megyében
továbbra is csak alig 2% feletti az átfertőzöttség.

Terület

Dunaszerdahelyi
Érsekújvári
Galántai
Kassa város
Kassa-vidéki
Komáromi
Lévai
Losonci
Nagykürtösi
Nagymihályi
Nagyrőcei
Nyitrai
Pozsony város
Rimaszombati
Rozsnyói
Szenci
Tőketerebesi

Magyarok
Megbetegedések
száma
száma
(aránya) Elmúlt
Összesen
2011
hét
Felvidék (járás/város):
86.298 (70%)
8108
407
48.483 (34%)
5523
141
31.700 (34%)
5447
374
6.382 (3%)
14.738
856
11.845 (10%)
6635
395
66.356 (64%)
4012
260
28.086 (24%)
3442
109
17.338 (23%)
2654
147
10.939 (24%)
1523
103
12.122 (11%)
4551
235
7.738 (19%)
1858
195
9.076 (6%)
13.086
184
14.119 (3%)
26.418
1076
30.516 (36%)
3339
315
16.103 (25%)
1772
130
9.134 (14%)
4375
159
28.145 (27%)
5893
424

100.000 főre jutó
megbetegedések száma
Összesen

Elmúlt hét

6652
3961
5794
6173
5145
3936
3097
3606
3486
4113
4676
8106
6103
3962
2845
4969
5590

334
101
398
359
306
255
98
200
236
212
491
114
249
374
209
181
402

Vágsellyei
összesen
Beregszászi
Munkácsi
Nagyszőlősi
Ungvári
Arad
Beszterce-Naszód
Bihar
Brassó
Fehér
Hargita
Háromszék-Kovászna
Hunyad
Kolozs
Máramaros
Maros
Szatmár
Szeben
Szilágy
Temes
Eszék-Baranya megye
Muravidék

Felsőpulyai járás
Felsőőri járás

16.717 (31%)
2300
93
Kárpátalja (járás):
151.516
(12%)*
40.495
3068
41.163
(76%)*
2524
340
12.871 (13%)*
4432
384
30.874 (26%)*
3436
361
24.822 (33%)*
12.267
916
Erdély (megye):
36.568 (9%)
17.381
535
14.350 (5%)
8808
181
138.213 (25%)
21.400
484
39.661 (8%)
32.260
1081
14.849 (5%)
15.579
428
257.707
(85%)
6252
146
150.468
(74%)
5952
111
15.900 (4%)
15.790
670
103.591 (16%)
40.367
1507
32.618 (7%)
16.983
819
200.858 (38%)
17.996
269
112.588 (35%)
9870
404
10.893 (3%)
20.105
472
50.177 (23%)
8048
285
35.295 (6%)
39.370
2250
Horvátország (megye):
8.249 (3%)
15.942
144
Szlovénia (régió)
~6.900 (67%)**
13.079
275
Őrvidék (járás):
~1.000 (23%)*
1639
38
~3.500 (67%)*
2342
110

* Az ukrajnai és ausztriai adatok 2001, 2002-ből származnak
** HÉTFA becslés (2019)
Szerbia községi, városi szintű adatai hiányoznak

4440

180

3224

244

3386
2384
2838
6576

456
207
298
491

4164
3159
3812
5842
4787

128
65
86
196
132

2068

48

2944
4116
5710
3686
3363
2968
5014
3802
5584

55
175
213
178
50
121
118
135
319

5796

52

11.444

241

4383

102

4322

203

