Covid-19 situacija užsienio šalyse | 2021 m. vasario 8-14 d.
ECDC duomenimis, 2021m. 4-5 savaitėmis, lyginant su 3-4 savaitėmis:
• sergamumas Europos Sąjungos, Šengeno erdvės šalyse ir JK
• septyniose šalyse situacija per savaitę beveik nepasikeitė – Prancūzijoje, Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje
• aštuoniose šalyse fiksuotas augimas
• sparčiausiai naujų užsikrėtimų atvejų skaičius didėjo Graikijoje, Bulgarijoje ir Liuksemburge – visos šios šalys sausio viduryje sušvelnino ribojimus
• skaičiai vėl pradėjo augti Estijoje, nedidelis augimas fiksuotas ir Latvijoje
• mažėjo17-oje šalių
• greičiausiai skaičiai krito Lietuvoje ir Airijoje, už kurių rikiavosi Danija ir Lichtenšteinas
• žymiai sergamumą pavyko sumažinti Portugalijai ir JK
• Islandija tapo “žalia” šalimi pagal ECDC taikomus kriterijus
• liko vienintelė Portugalija, kurioje sergamumas fiksuotas aukštesnis nei 1000 naujų atvejų/100,000 gyventojų per paskutines 14 dienų
• sprendimus griežtinti arba pratęsti taikomas priemones priėmė - Portugalija, Čekija, Graikija (atskiruose regionuose, įskaitant Atėnus)
• švelnintipriemonesnusprendė–Ispanija(atskiruoseregionuose),Slovėnija, Lietuva, Italija(atskiruose regionuose), Vokietija, Kroatija
Portugalijoje mažėjo nuo 1652.5 iki 1190.1 –priemonės buvo taikomos dažniausiai regionų lygiu -nuo sausio 18 d. įvestos karantino priemonės, kurios nuo sausio 31 d.
sugriežtintos
• Pratęsė karantino priemones iki kovo 1 d.
•

Portugalija ir Ispanija pratęsė vidaus sienos kontrolę iki kovo 1 d. -per sieną praleidžiami tik būtinų kelionių vykstantys asmenys, įskaitant reguliariai sieną kertančius
pasienio darbuotojus, medicinos sektoriaus darbuotojus, krovininių vilkikų vairuotojus.

Čekijoje augo nuo 896.5 iki 914.6 –dalinis karantinas įvestas nuo spalio 22 d., nuo spalio 28 d. įvesta komendanto valanda -švelninant ribojimus, gruodžio 3 d. buvo paskelbtas
trečias (vidutinis) rizikos lygis -tačiau dėl sparčiai atsinaujinusio sergamumo augimo gruodžio 27 d. grįžo prie penkto rizikos lygio
• Teigiamų tyrimų dalis ir vėl laikėsi aukščiau nei 30 proc., o užkrečiamumo rodiklis –aukščiau nei 1.0.

•

Dėl aukšto naujų užsikrėtimų skaičiaus priimtas sprendimas uždrausti judėjimą į/iš trijų šalies rajonų – Chebo, Sokolovo ir Trutnovo, kai sergamumas šiuose rajonuose
perkopė 1000 naujų atvejų/100,000 gyventojų/per 14 paskutinių dienų. Draudimas apims 300 tūkst. gyventojų.

•

Šalies parlamentas atmetė vyriausybės teikimą pratęsti ekstremalią padėtį, kurios galiojimas baigėsi vasario 14 d.

•

Reaguodama į situaciją, vyriausybė nutarė paskelbti ekstremalią padėtį iš naujo, remdamasi visų šalies regionų vadovų kreipimusi -jei nebūtų rastas sprendimas, nuo
vasario 15 d. neliktų pagrindo riboti ekonominės veiklos (prekybos ir paslaugų įmonių darbo), taip pat riboti gyventojų privačius ir viešus susibūrimus, judėjimą, taikyti
komendanto valandos ir kitas priemones.

Ispanijoje mažėjo nuo 1036.2 iki 843.1 –ekstremali padėtis ir komendanto valanda visoje šalyje įvesta nuo spalio 24 d. -ribojančios priemonės dažniausiai
taikomos/švelninamos regionų lygiu
• Dar vienas šalies regionas – Castilla La Mancha, esantis Madrido kaimynystėje, nuo vasario 12 d. sušvelnino ribojimus:
• atsidarė restoranai ir barai – įeidami į juos klientai turi registruotis (naudojamas QR kodas), siekiant užtikrinti atsekamumą užsikrėtimų atveju
• Ribojimai jau sušvelninti nuo vasario 5 d. Madride ir Katalonijoje, o nuo vasario 10 d. – Extremadura regione šalia sienos su Portugalija.
Slovėnijoje mažėjo nuo 818.8 iki 762.2 –ekstremali situacija, komendanto valanda ir griežti ribojimai įvesti nuo spalio 24 d. –taiko priemones priklausomai nuo
epidemiologinės situacijos regionuose –nuo sausio 23 d. pradėjo švelninti priemones
• Toliau švelninami ribojimai –nuo vasario 15 d.:
• kontaktinis mokymas atnaujinamas pradinėse mokyklose ir paskutinės klasės mokiniams, kurie šiemet laikys egzaminus
•

panaikinamas draudimas judėti tarp savivaldybių –gyventojams leidžiama keliauti po visą šalį

•
•
•

leidžiama atsidaryti visoms prekybos ir paslaugų įmonėms
darbuotojai turi testuotis kas savaitę
leidžiama susiburti ne daugiau kaip 10 žmonių

•

lieka galioti komendanto valanda –nuo 21 iki 6 val.

Latvijoje augo nuo 550.9 iki 577.1 -nepaprastoji padėtis ir priemonės įvestos nuo lapkričio 9 d., nacionaliniu ir atskirų savivaldybių lygiu priemonės sugriežtintos nuo
lapkričio 30 d., nuo gruodžio 3 d. priemonės dar labiau sugriežtintos
• Nuo vasario 11 d. atšaukė komendanto valandą savaitgaliais.

Estijoje augo nuo 518.1 iki 570.0 –nuo lapkričio 16 d. sugriežtintos priemonės, gruodžio 5 d. įvestos papildomos priemonės, nuo gruodžio 14 d. priemonės dar kartą
sugriežtintos – nuo sausio 15 d. pradėjo švelninti ribojimus regionuose, o nuo vasario 3 d. įsigaliojo sušvelninti ribojimai nacionaliniu lygiu
Slovakijoje augo nuo 468.4 iki 496.4 – veikia nepaprastoji padėtis, dalinis karantinas įvestas nuo spalio 24 d. -nuo lapkričio 16 d. pradėtas laipsniškas priemonių
palengvinimas –tačiau nuo gruodžio 11 d. sugrįžta prie griežtesnių priemonių –nuo vasario 8 d. vėl pradėta švelninti ribojimus
• Dėl plintančių viruso mutacijų nuo vasario 15 d. griežtinamos atvykimo iš visų šalių, įskaitant ES, sąlygos:
• visi atvykstantys turės užsiregistruoti užpildydami kelionės anketą
•

visiems privaloma izoliuotis 14 dienų su galimybe izoliavimosi terminą sutrumpinti, jei ne anksčiau kaip aštuntą dieną po atvykimo atliktas testas yra neigiamas

•

išimtys bus taikomos pasienio darbuotojams, reguliariai kertantiems sieną, kurie turės pateikti ne senesnio kaip septynių dienų PGR arba antigeno testo neigiamą
atsakymą

Jungtinėje Karalystėje mažėjo nuo 632.0 iki 468.6 –Anglijoje nuo sausio 5 d. įvestas karantinas; Škotijoje nuo sausio 5 d. įvestas aukščiausias priemonių lygis; priemonės
įvestos Velse – nuo gruodžio 22 d., Šiaurės Airijoje –nuo gruodžio 26 d.
• Naujų užsikrėtimų skaičius nukrito iki gruodžio mėn. vidurio lygio –mažiausiai susirgimų fiksuojama Velse ir Škotijoje, daugiausiai –Anglijoje.
•

Užkrečiamumo rodiklis, priklausomai nuo regiono, svyruoja nuo 0.7 iki 0.9 –teigiama, kad tai yra žemiausias lygis nuo pernai metų liepos mėn.

•

Vyriausybė pranešė ketinanti vasario 22 d. paskelbti ribojimų švelninimo planą.

•

Nuo vasario 15 d. įvedama itin griežta izoliavimosi tvarka grįžusiems/atvykusiems iš 33„raudonos“ rizikos šalių, tarp kurių Brazilija, Portugalija, PAR (Lietuvos sąraše
nėra):
įvedama privalomo izoliavimosi viešbučiuose schema
nustatyti 16 viešbučių, kuriuose yra 4600 kambarių

•
•
•

grįžtantis/atvykstantis asmuo iš anksto turi užsisakyti ir išpirkti „izoliavimosi paketą“, kuris kainuoja 1750 svarų sterlingų ir į kurį įeina viešbučio, transportavimo ir
testavimo kaina

•
•

privaloma šiuose viešbučiuose izoliuotis 10 dienų
Atvykstantys/grįžtantys iš šalių, kurios nėra „raudonos“ rizikos šalių sąraše, privalo izoliuotis 10 dienų namuose.

Prancūzijoje–mažėjo nuo 427.0 iki 423.0 –karantinas visoje šalyje paskelbtas nuo spalio 30 d. -nuo lapkričio 28 d. pradėtas laipsniškas karantino priemonių palengvinimas –
nuo sausio 16 d. priemonės vėl sugriežtintos
• Epidemiologų duomenimis, viruso britiška atmaina jau sudaro apie 30-35 proc. visų naujų užsikrėtimų Paryžiuje, o Brazilijoje ir PAR kilusios atmainos –apie 4-5 proc.
visų naujų užsikrėtimų Prancūzijoje.
• Kartu teigiama, kad suvaldyti su šiomis atmainomis siejamas sergamumo plitimo rizikas pavyko sėkmingiau, nei buvo tikimasi iš pradžių –dienos naujų atvejų skaičius
laikosi panašiame lygyje, o gydomų ligoninėse pacientų skaičius mažėja.
• Nuo vasario 8 d. mokyklose:
• darbuotojai/mokytojai ir mokiniai privalo dėvėti medicinines kaukes -negalima dėvėti namuose pasidarytų medžiaginių kaukių
• jei klasėje yra nustatomas užsikrėtimas viruso braziliška ar PAR atmaina, klasė iškart pervedama į nuotolinį mokymą, o mokytojai testuojami (toks atvejis jau
užfiksuotas Paryžiuje)
Maltoje mažėjo nuo 465.2 iki 397.7 -sugriežtintos priemonės įvestos nuo spalio 17 d. –šalis vertinama kaip taikanti vienas švelniausių priemonių ES
Švedijoje mažėjo nuo 429.5 iki 394.1 -įvedė ribojančias priemones nuo gruodžio 18 d.
• Nuo vasario 14 d. iki gegužės mėn. pabaigos įvedė keleivių skaičiaus ribojimą tarpmiestiniame viešajame transporte, kuris vyksta ilgesniais nei 150 km maršrutais –
galima panaudoti tik 50 proc. keleiviams skirtų vietų.
Liuksemburge augo nuo 296.0 iki 349.2 –komendanto valanda ir griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 30 d., priemonės labiau sugriežtintos nuo lapkričio 26 d., o nuo
gruodžio 26 d. įvedė papildomas priemones -nuo sausio 11 d. pradėjo priemones švelninti
• Iki kovo 14 d. pratęsiami ribojimai:
• lieka galioti komendanto valanda –nuo 23 iki 6 val.
•

restoranai ir barai maistą galės tiekti tik išsinešti

Airijoje mažėjo nuo 485.7 iki 326.5 –aukščiausio lygio ribojančios priemonės taikytos nuo spalio 21 d. iki lapkričio 30 d. -gruodžio mėn. pradėtas laipsniškas priemonių
palengvinimas –tačiau nuo gruodžio 31 d. vėl įvestos aukščiausio penkto lygio priemonės, kurios sausio 7 d. papildomai sugriežtintos
• Pranešama apie ketinimus pratęsti karantino priemones iki kovo mėn. pabaigos.

Nyderlanduose mažėjo nuo 371.8 iki 317.9 – griežtesnės ribojančios priemonės įvestos nuo spalio 14 d., lapkričio pabaigoje pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas tačiau vėl išaugus sergamumui nuo gruodžio 16 d. sugrįžta prie griežtų priemonių taikymo, kurios sustiprintos nuo sausio 22 d. įvedant komendanto valandą –nuo vasario 8 d.
pradėjo švelninti ribojimus
• Pratęsė komendanto valandos –nuo 21 iki 4.30 val. –galiojimą iki kovo 3 d.
•

Teigiamų tyrimų dalis nukrito žemiau 10 proc.

•

Viruso britiška atmaina tarp naujų užsikrėtimų jau sudaro 60 proc. Jei įprastų užsikrėtimų užkrečiamumo rodiklis lygus 0.8, tai britiškos mutacijos užsikrečiamumo
rodiklis tebėra gerokai aukštesnis –1.13.

Italijoje mažėjo nuo 284.6 iki 281.5 –griežtos dviejų lygių (nacionaliniu ir regionų) priemonės įvestos nuo lapkričio 5 d., nuo gruodžio 4 d. įsigaliojo papildomos priemonės –
nuo sausio 18 d. priemonės švelninamos, priklausomai nuo epidemiologinės situacijos regionuose
• Tyrimai rodo, kad britiška viruso atmaina sudaro jau apie 17-18 proc. naujų užsikrėtimų.
•

Nors buvo paskelbta, kad nuo vasario 15 d. planuojama atidaryti slidinėjimo trasas Lombardijoje, o po kelių dienų laipsniškai ir kituose šalies regionuose, kurie išliks
„geltonoje“ rizikos zonoje, vyriausybė planuoto atidarymo išvakarėse priėmė sprendimą pratęsti draudimą veikti slidinėjimo kurortams iki kovo 5 d.

•

Šiuo metu visa Italija yra „geltonoje“ zonoje, išskyrus regionus, kuriuose sergamumas aukščiausias –Pietų Tirolį, Pugliją, Siciliją, Abrucus, Ligūriją, Toskaną.

Belgijoje nežymiai augo nuo 276.4 iki 277.0 –karantinas ir komendanto valanda įvesti nuo lapkričio 2 d. –laipsniškas priemonių palengvinimas prasidėjo nuo gruodžio 1 d.
Šveicarijoje mažėjo nuo 293.2 iki 251.4 –karantino priemonės įvestos nuo sausio 18 d.
Austrijoje nežymiai augo nuo 224.3 iki 224.8 –komendanto valanda ir griežtesnės priemonės įvestos nuo lapkričio 3 d., nuo lapkričio 17 d. įvestas karantinas -nuo gruodžio 7
d. pradėta priemones švelninti -tačiau dėl atsinaujinusio sergamumo augimo teko jas nuo gruodžio 26 d. vėl griežtinti –nuo vasario 8 d. pradeda švelninti ribojimus
• Dėl plintančios viruso PAR atmainos nuo vasario 12 d. ribojamas judėjimas į/iš Tirolio federalinės žemės teritorijos –įvažiuoti ar išvykti iš ten bus leidžiama tik turint
testo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 48 val., neigiamą atsakymą
• išimtys taikomos vykstantiems tranzitu, krovininių vilkikų vairuotojams, vaikams iki 10 metų
• Iki vasario 21 d. pratęstas skrydžių draudimas iš JK, PAR ir Brazilijos.

Kipre mažėjo nuo 217.8 iki 198.9 –komendanto valanda įvesta nuo lapkričio 5 d., griežtesnės priemonės nuo lapkričio 30 d., priemonės dar labiau sugriežtintos nuo gruodžio
11 d. –nuo vasario 1 d. pradėjo švelninti ribojimus
Lenkijoje nežymiai augo nuo 196.1 iki 196.4 –nuo gruodžio 28 d. paskelbtas nacionalinis karantinas su griežtais ribojimais –nuo vasario 1 d. pradėjo švelninti priemones
• Užkrečiamumo rodiklis –0.98.
•

Tyrimai rodo, kad viruso britiška atmaina jau gali sudaryti apie 5 proc. naujų užsikrėtimų.

•

Nuo vasario 12 d. leidžiama veikti kazino.

•

Gyventojai įspėjami, kad ribojimų švelninimas neišvengiamai reikš didesnį naujų užsikrėtimų skaičių, tačiau švelninti priemones verčia ekonominės priežastys. Jei
sergamumas augs, bus grįžtama prie griežtesnių ribojimų –minima 10 tūkst. naujų susirgimų per dieną riba, kurią peržengus vyriausybei teks atnaujinti griežčiausių
ribojimų taikymą.

•

Padidino Astra Zeneca vakcina skiepijamų asmenų amžių –ją galima bus naudoti 18-65 metų amžiaus asmenims (buvo iki 60 m.).

Lichtenšteine mažėjo nuo 265.8 iki 187.6 –sugriežtintos priemonės galioja nuo gruodžio 20 d.
Vokietijojemažėjo nuo 218.4 iki 176.9 –dalinis karantinas paskelbtas nuo lapkričio 2 d., priemonės sugriežtintos nuo gruodžio 16 d. –nuo kovo 1 d. planuoja pradėti švelninti
ribojimus
• Pratęsė ribojimų taikymą iki kovo 7 d.
•

Nuo vasario 14 d. uždarė sieną kelionėms su Čekija ir Austrijos Tirolio regionu. Sprendimas aiškinamas pastangomis užkirsti kelią naujų pavojingų viruso atmainų
plitimui.

•
•
•

Federalinėms žemėms leidžiama priimti sprendimus dėl vaikų darželių atidarymo ir kontaktinio mokymo grąžinimo mokyklose
Berlynas paskelbė nuo vasario 22 d. pradėsiantis laipsniškai atidarinėti mokyklas
Nuo kovo 1 d. leidžiama atsidaryti kirpykloms, laikantis griežtų epidemiologinės kontrolės reikalavimų.

•

Kaip kriterijų sprendimams dėl priemonių palengvinimo vyriausybė buvo įvardinusi tikslą pasiekti 50 naujų atvejų/100,000 gyventojų/14 paskutinių dienų sergamumą –
šiuo metu jis šalyje siekia 60.

Vengrijoje augo nuo 163.8 iki 176.4 –nuo lapkričio 4 d. įvesta komendanto valanda, o nuo lapkričio 11 d. – dalinis karantinas
• Nors sergamumo augimas atsinaujino, vyriausybė skelbia kol kas neketinanti griežtinti karantino priemonių.
Rumunijoje nežymiai augo nuo 173.0 iki 175.5 –sugriežtintos priemonės ir įvesta komendanto valanda nuo lapkričio 9 d.
• Parengties padėtis pratęsta iki kovo 15 d.
•
•
•
•

Visi atvykstantys į šalį turi:
pateikti testo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 72 val., neigiamą rezultatą
šis reikalavimas netaikomas:
jaunesniems nei 3 metai vaikams

•

asmenims, kurie pilnai paskiepyti ir kuriems nuo antrosios dozės skiepo praėjo ne mažiau kaip 10 dienų

•

asmenims, kuriems per paskutines 90 dienų iki įvažiavimo į šalį buvo nustatyta teigiama viruso infekcija ir tai patvirtina medicinos dokumentai bei praėjo mažiausiai 14
dienų nuo patvirtinimo dienos iki atvykimo į šalį
izoliuotis 14 dienų su galimybe po dešimties dienų palikti izoliavimosi vietą, jei ne anksčiau kaip aštuntą dieną atliekamas testas ir jo rezultatas yra neigiamas

•

Kroatijoje mažėjo nuo 181.3 iki 157.5 –griežtos priemonės galiojo nuo lapkričio 28 d. –nuo vasario 1 d. įvedami palengvinimai
• Teigiamų testų dalis mažėjo iki 8 proc.
•
•

Nuo vasario 15 d.:
leidžiama veikti prekybos ir paslaugų įmonėms, ribojant pirkėjų skaičių

•

tik alkoholiu ir kitais gėrimais prekiaujantiems barams leidžiama tiekti kavą ir kitus gėrimus išsinešti

•

restoranai ir kavinės ir toliau tiekti maistą gali tik išsinešti

•

leidžiama atsidaryti sporto klubams/salėms

•

pradeda veikti lažybų punktai ir kazino

•

leidžiama atnaujinti veiklą užsienio kalbų mokykloms/kursams ir vaikų būreliams

•

bažnytinėse apeigose leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 25 asmenims

•

privalomas kaukių dėvėjimas viešose uždarose vietose ir viešajame transporte

Bulgarijoje augo nuo99.1 iki 127.4 –griežtesni ribojimai įvesti nuo spalio 29 d., o nuo lapkričio 28 d. priemonės dar labiau sugriežtintos –nuo sausio 16 d. pradėjo švelninti
ribojimus
Graikijoje augo nuo 77.9 iki 111.6 –karantinas įvestas nuo lapkričio 7 d., nuo lapkričio 12 d. įvesta komendanto valanda –nuo sausio 11 d. pradėtos švelninti priemonės
• Šoktelėjus naujų susirgimų skaičiui, Atikos regione (Atėnuose) nuo vasario 11 d.:
• uždaryti vaikų darželiai, mokyklos perėjo prie nuotolinio mokymo
•

uždarytos bažnyčios

•
•

stabdomas ne pirmo būtinumo prekių parduotuvių ir paslaugų sektoriaus darbas -leidžiama dirbti maisto prekių parduotuvėms, vaistinėms, kepykloms, degalinėms
Nuo vasario 13 d. panašūs ribojimai įvesti dar dviejuose šalies regionuose -Achaia regione Peloponeso pusiasalio šiaurėje bei antroje pagal dydį Eubojos saloje (šalia
Atikos regiono).

•

Lieka galioti anksčiau taikytos karantino priemonės -susibūrimų ribojimas, komendanto valanda -nuo 18 iki 5 val., judėjimo tarp savivaldybių draudimas, darbuotojų
skaičiaus darbo vietose ribojimas.

Danijoje mažėjo nuo 156.1 iki 108.9 -nuo gruodžio 16 d. sugriežtino ribojančias priemones visoje šalies teritorijoje
• Tyrimai rodo, kad viruso britiška atmaina jau sudaro apie 27 proc. naujų užsikrėtimų. Šios atmainos užkrečiamumo rodiklis nukrito iki 0.99.
Suomijoje augo nuo 93.2 iki 97.7
Norvegijoje mažėjo nuo 81.0 iki 69.3 –nuo vasario 3 d. švelninamos priemonės, kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę

Islandijoje mažėjo nuo 10.9 iki 8.4 –griežtesnės susibūrimus ribojančios priemonės įvestos nuo spalio 20 d. -nuo gruodžio 12 d. pradėtas laipsniškas priemonių palengvinimas,
kartu taikant griežtą atvykstančių į šalį asmenų epidemiologinę kontrolę

