Mire jó a védettségi kártya és hogyan
pótolható?
A védettségi kártyákkal rendelkezők már egyre több helyre mehetnek
szabadon. Ezért fontos, hogy a fertőzésen átesettek és a beoltottak hozzájussanak ehhez a dokumentumhoz. Persze jó tudnunk: ha van is védettségi kártyánk, még nem biztos, hogy védettek is vagyunk.
A kártyát hivatalosan mindenki megkapja, akár napokkal az első oltása után is, de
ekkor még nem alakult ki a védettsége. Az
igazolvány és a kormány kommunikációja
hamis biztonságérzetbe ringathatja az embereket. Ugyanis a teljes védettség csak a
második oltás után – akár több héttel – alakul ki, ezért a kártyát is csak ez után lehetne
kiadni. Jogvédő szervezetek szerint, ha a
kártyával rendelkezők is fertőzőképesek lehetnek, akkor a különbségtétel alapja csak
az, hogy kinek van kártyája és kinek nincs.
Ez pedig hátrányos megkülönböztetés lehet.
Ennek ellenére a kártya nélkül egyre
nehezebb lesz az élet. Tapasztalatok szerint
sokakhoz nem jut el a védettségi igazolás.
Ha ön jogosult, de mégsem kapta meg az
igazolványt, akkor ezt kell tennie.
Aki rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, az a www.magyarorszag.hu honlapon
keresztül igényelheti a következő módon:
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Belépés a magyarorszag.hu oldalra
BEJELENTKEZÉS
ÜGYFÉLKAPU
Az azonosítás után bal oldalon az
EGÉSZSÉGÜGY fülre kattintani
5. KORONAVÍRUS ELLENI VÉDETTSÉGI IGA
ZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS
ÜGYBEJELENTÉS
6. ÜGYINTÉZÉS INDÍTÁSA
7. Adatlapkitöltés, -beküldés
E-mailben: vedettsegiigazolvany@1818.hu
címen, melyben meg kell adni a személyes
adatokat (név, lakcím, tajszám, születési év).
Telefonon: a 1818-as számon (a tapasztalatok szerint nehezen elérhetők).
Kormányablakban személyesen is be lehet
jelenteni, időpontfoglalás nélkül.
A kártya pótlását nem a háziorvos intézi!
Forrás: https://www.azenpenzem.hu/
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Miért tartanak még mindig sokan
az oltástól?
Napokon belül az lesz a fő probléma az országban, hogy lelassul az oltások üteme, mert nem regisztrálnak elegen. Egy nemzetközi kutatás annak
járt utána, hogy miért félnek sokan a Covid elleni oltástól.
Négy országban – Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország –
vizsgálták a Political Capital kutatóintézet munkatársai, hogy milyen indokokkal
utasítják el a Covid-védőoltást az emberek. Öt csoportot sikerült elkülöníteniük.
Az elsőbe azok tartoznak, akik általában
ellenzik a védőoltásokat, ez Magyaror-

Vélemények a védőoltásokról

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Főszerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu
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Semmivel
nem oltatnának

Csak a Covid ellen
oltatnának

Csak a Covid-oltást
utasítják el

szágon valamivel több, mint négy százalék. A másodikba tartozók ugyan nincsenek jó véleménnyel az oltásokról,
de a Covid ellen beoltatnák magukat.
A harmadik csoportnak nincs baja általában az oltásokkal, de a Covid-oltást
mégsem akarják beadatni maguknak.
Ide sajnos elég sokan tartoznak hazánkban, az embereknek több mint 17
százaléka. A ne
50,5
gyedik csoport a
legnépesebb, több
mint 50 százalék,
akik egyértelműen
beadatnák
vagy
22,9
már meg is kapták
a védőoltást. Ami
aggasztó, hogy a
bizonytalanok ötödik csoportjában
Nem tudják
Bíznak minden
eldöntenil
védőoltásban
is túl sokan van-

Forrás: Political Capital
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nak, bőven meghaladva a 20 százalékot.
Vagyis a magyar lakosság 45,2 százaléka vagy egyáltalán nem akarja beoltatni
magát, vagy még bizonytalan.
Ezt mutatják azok a számok is, hogy
jelenleg még csak négy és fél milliónyian
regisztráltak oltásra. És azok között is sok
olyan akad, aki ragaszkodik bizonyosfajta
oltáshoz.
A kutatók a Covid-oltást ellenzők körében három olyan tévhitet találtak, amire oltásellenességüket alapozzák.
Az egyik szerint nem annyira veszélyes, mint mondják, az influenzához hasonló, egészséges emberek könnyen
átvészelik. Ez sajnos nincsen így, a Covid
hússzor több halálos áldozatot szed, mint
a szezonális influenza, ráadásul a gyógy-

ultak között is rengeteg a súlyos szövődmény.
A másik érv szerint a védőoltást túl
gyorsan fejlesztették ki, ezért veszélyes
lehet. Az igaz, hogy az átlagosnál gyorsabb volt a folyamat, de ugyanolyan
alapossággal készült, mint más védőoltások, ráadásul már 300 millió ember
kapott oltást, és a tapasztalatok nem mutatnak súlyosabb mellékhatásokat.
A tévhitek harmadik csoportjába azok
tartoznak, amelyek szerint megváltoztatja a DNS-t, rákot, meddőséget, allergiát,
vérbajt vagy akár halált is okozhat. Ezeket
az aggodalmakat is meggyőzően cáfolja,
hogy a százmillióknak beadott oltások
egyáltalán nem okoztak ilyen tüneteket.

Fűnapoztatót is kap a Bozsik Stadion
A Bozsik Stadion eddig is nagyszerű
közpénzköltő helynek bizonyult. Amikor 2014-ben bejelentették az építését,
még 5 milliárdos költségről esett szó,
de a 17 milliárdot is meghaladhatja a
végső költség.

A frissen elkészült Bozsik Stadion is külön közbeszerzés után kap
fűszoláriumot, hasonlóan például az
MTK stadionjához, tovább növelve a
beruházás eddigi költségeit. A szerkezetre 189 millió forintot szánnak.

Újraindulnak a kilakoltatások
A járvány alatt bevételi forrásaiktól elesett emberek még a korábbiaknál is
könnyebben elveszíthetik lakhatásukat, és sokan az eddig is zsúfolt hajléktalanellátó intézményekbe kerülhetnek.

Forrás: www.politicalcapital.hu

Egy ország már belerokkant
a kínai hitelbe
A magyar kormány az ellenzéki tiltakozások ellenére is aláírta azt a szerződést, miszerint 450 milliárdos kölcsönt veszünk fel Kínától, hogy egyetemet
építsünk nekik Budapesten. A Balkánon lévő Montenegró az összeomlás
szélén áll, mert nem tudja törleszteni a kínaiaknak azt a hitelt, amit autópálya-építésre vett fel.
csak az első 41 kilométer építését fedezi,
de még ez sem készült el.
A montenegrói vezetés feje felett Damoklész kardjaként lebeg a kínai kölcsön
törlesztési határideje. Az autópályát a Kínai Út- és Hídépítő Vállalat (CRBC) kivitelezi. Ha nem tudják fizetni a hitelt, akkor
Kína montenegrói földekre és más nagy
értékű állami vagyonra teheti rá a kezét.
Az ország most az Európai Uniónak
könyörög, hogy adjanak pénzügyi segítséget.

Forrás: www.szabadeuropa.hu

Montenegró teljes államadósságának
körülbelül egynegyedével Kínának tartozik. A Kínai Export-Import Bankkal kötött szerződés szerint az első hatalmas
törlesztőrészletet júliusban kellene fizetni, de az országnak nincs ehhez elég
pénze.
A terv az volt, hogy a Montenegróhoz
tartozó adriai tengerparton fekvő Bar kikötőjét és a tengeri kijárattal nem rendelkező Szerbiát kötik össze autópályával.
Az út három szakaszból állna, a kínai hitel

Forrás: www.444.hu

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának kormányzati többsége elutasította, hogy meghosszabbítsák a tilalmat,
így május elejétől újra elkezdődhetnek
a kilakoltatások.
A Város Mindenkié civil szervezet
levélküldő kampányt indított, melyben
a kilakoltatási tilalom meghosszabbí-

tását követelik. Amennyiben egyetért
a tiltakozókkal, itt küldhet levelet a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelynek, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztériuma élén álló Kásler Miklósnak:
https://szabad.ahang.hu/petitions/
hosszabbitsak-meg-a-kilakoltatasimoratoriumot

Forrás: merce.hu

A keleti vakcinákkal oltottak nem utazhatnak
szabadon az EU-ba
Csak az Európai Gyógyszerügynökség által már engedélyezett vakcinákkal beoltottak oltási igazolását fogják elfogadni
az EU-s tagállamok (jelenleg ilyen a Pfizer−BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca
és a Janssen oltóanyag). Az orosz és a kínai
vakcina nincs a listán.
A jelenlegi állás szerint a keleti vakcinák
kal nem lesz automatikus a mozgás az EU
országaiban, azok elfogadásáról a tagálla
mok csak egyénileg dönthetnek majd. Orbán
Viktor megbízta Szijjártó Péter külügyminisz
tert, hogy kössön kétoldalú megállapodáso

kat. Eddig Montenegróval és Szerbiával sike
rült megegyezni.
A horvát belügyminisztérium rendelete
nem tesz különbséget a vakcinákat illetően.
Akik megkapták mindkét oltást, és a máso
dik dózistól számítva legalább 14 nap eltelt,
szabadon utazhatnak.
Azok is átléphetik át a határt karanténkö
telezettség nélkül, akik rendelkeznek 48 órá
nál nem régebbi PCR-teszttel vagy az Európai
Unióban elfogadott gyors antigénteszttel.
A hét év alattiak mentesülnek a tesztelési kö
telezettség alól.
Forrás: egeszsegkalauz.hu, 24.hu
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