
Tájékoztatás Koronavírus fertőzéssel kapcsolatban: 

 

2020. január 31. 
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs első ülése és az Akcióterv elfogadása 

február 24. 
1 fő magyar fertőzött Japánban 

március 4. 
2 fő igazolt koronavírusos beteg Magyarországon, karanténba helyezések megkezdése 

 

március 5. 
4 fő igazolt beteg 
3 iráni, 1 brit 
nincs magyar állampolgár 

március 7. 
5 fő igazolt beteg 
3 iráni, 1 brit, és 1 magyar állampolgár 
az első magyar megbetegedés 
kamionstop megszüntetése a szabad áruellátás segítésére 

március 8. 
7 fő igazolt beteg 
4 iráni, 1 brit, és 2 magyar állampolgár 
Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és 
bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében 
olasz repülőjáratok fogadásának korlátozása 

március 9. 
9 fő igazolt beteg 
5 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgár 
Operatív Törzs beutazási tilalmat jelentett be az irániaknak 

március 10. 
Az operatív törzs javaslata alapján a március 15-i Ünnepi megemlékezések lemondása 
Győrújbarát is lemondja a március 13-ra tervezett ünnepi megemlékezést 
Kézfertőtlenítő eszközök kerülnek kihelyezésre az Önkormányzat intézményeiben 

március 11. 
13 fő igazolt beteg 
8 iráni, 1 brit, és 4 magyar állampolgár 
Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelése 
megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását 
A győrújbaráti Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Győrújbaráti Sportcsarnok 
minden eseményét, foglalkozását lemondja határozatlan ideig 
Bezárnak az egyetemek, tilos a felsőoktatási intézmények látogatása, oktatás távoktatás formában 
zajlik 



2020. március 12. 
16 fő igazolt beteg 
9 iráni, 1 brit, és 6 magyar állampolgár 
A kormány kihirdette a 41/2020. (III. 11.) rendeletét az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről. 
beutazási tilalom az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező nem magyar 
állampolgárok számára 
határellenőrzés bevezetése a magyar-szlovén, valamint a magyar-osztrák határon 

március 13. 
19 fő igazolt beteg 
9 iráni, 1 brit, és 9 magyar állampolgár 
Általános iskolák bezárására hozott kormányzati intézkedés 03.16-tól 
könnyített gyógyszerkiváltás a patikákban 
ellenőrzések, házi karantén szabályai 

március 14. 
30 fő igazolt beteg 
9 iráni, 1 brit, és 20 magyar állampolgár 
500 házi karantént rendeltek el az országban 
„A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" 
című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend 
bevezetéséről döntött. 
Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről 

március 15. 
1 fő elhunyt 
30 fő igazolt beteg 
9 iráni, 1 brit, és 20 magyar állampolgár 
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az óvoda és bölcsőde azonnali 
bezárásáról 
150 fő befogadására alkalmas járványügyi mobil konténerkorház építését rendelték el Kiskunhalason 
magyar-ukrán közúti határátkelőhelyeken ellenőrzés bevezetése 

2020. március 16. 
1 fő elhunyt 
39 fő igazolt beteg 
9 iráni, 1 brit, és 29 magyar állampolgár 

 

Kérem a Lakosokat, hogy a hozott óvintézkedéseket, javalatokat tartsák be közösségünk 
érdekében! 

Türelmüket köszönöm! 

                                                                                                                     Kóbor Attila  sk. 

                                                                                                                      polgármester 


