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Az új koronavírus (SARS-CoV-2) szempontjából időszakosan kockázatos országok: 

 

14 napig nem adhat vért az a személy, akinek az aktuális járványügyi rendelkezések szerint a külföldről való visszatérés 

után karantén kötelezettség van előírva, független attól, hogy ténylegesen karanténba kerülte-e, vagy negatív koronavírus 

vizsgálat eredménye alapján elhagyhatta a karantént. 

A kizárás a Magyarországra való utolsó belépés időpontjával kezdődik. 

 

Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak szempontjából időszakosan kockázatos, nyomon követett országok (EPAlarm táblázat): 

 

A nemzetközi jelzések alapján az EU tagállamokra és az azokkal határos országokra vonatkozóan hetente frissül az 

ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak időszakos előfordulásának alábbi listája. 

30 napig nem adhatnak vért azok a személyek, akik az elmúlt hónapban (30 nap), 24 egybefüggő* óránál hosszabb időt 

töltöttek az alábbi táblázatban felsorolt országban.  

A kizárás a Magyarországra való utolsó belépés időpontjával kezdődik. 

A kizárást akkor is érvényes, ha a véradó COVID-19 szempontjából kockázatos országban való tartózkodása miatt 

párhuzamosan  

14 napos kizárásra kerül. 
Ország / Tartomány Kockázat Kezdő dátum 

Jelenleg nincs ország a listán   

 

Kizárás nélkül ID-WNV-NAT (Nyugat-nílusi vírusfertőzés) vizsgálat készül azoknál a személyeknél, akik a teljes véradás 

minden feltételének megfelelnek (ide értve a COVID-19 kockázatot és az ízeltlábúak által terjesztett lázak kockázatát is), de az 

elmúlt hónapban (30 nap), 24 egybefüggő óránál* hosszabb időt töltöttek az alábbi táblázatban felsorolt WNV fertőzéssel érintett 

országok /területek valamelyikében.  

 
Ország / Terület Kockázat Kezdő dátum 

Jelenleg nincs ország a listán   

 

Vírusos lázak szempontjából folyamatosan kockázatos (nem nyomon követett országok): 

 

30 napig nem adhatnak vért azok a személyek, akik az elmúlt hónapban 24 egybefüggő óránál* hosszabb időt töltöttek 

vírusos lázak szempontjából folyamatosan kockázatos országban.   

Részletesen lásd: „Tájékoztató a véradásra való alkalmasság feltételeiről” (https://www.ovsz.hu/hu/melyek-veradasra-

valo-alkalmassag-feltetelei). 

 

Trópusi betegség szempontjából kockázatos országok:  

 
180 napig nem adhatnak vért azok a személyek, akik az elmúlt fél évben 24 egybefüggő óránál* hosszabb időt töltöttek 

trópusi országban és ez alatt az idő alatt nem betegedetek meg.   

Részletesen lásd: „Tájékoztató a véradásra való alkalmasság feltételeiről” (https://www.ovsz.hu/hu/melyek-veradasra-

valo-alkalmassag-feltetelei). 
*A 24 órás egybefüggő tartózkodásba beletartozik az országban történő szárazföldi utazás, vagy az országban kikötő 

hajón való tartózkodás is. A 24 órába nem számít bele a repülőtéri tranzit várakozás, ha a személy mindvégig 

légkondicionált helyiségben tartózkodott. 
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