
Heti tájékoztató az epidemiológiai szempontból kockázatos területekről  

(EPAlarm tájékoztató)  

2022. 39. hét 1. kiadás (Hatályos 2022.09.26 - 10.02) 

*A 24 órás egybefüggő tartózkodásba beletartozik a 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. 

 

Kód / Egyeztetés dátuma 
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Országos Vérellátó Szolgálat Nyomtatvány: 2021.05.17. 

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS MELLÉKLET Oldalszám: 1. / (1 ) 

 

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 kötelezettséget írtak elő, 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: 

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 adhat vért az a személy, aki az alábbi táblázatban felsorolt valamelyik földrajzi területen, a megadott kezdő 

dátumot követően, 24 egybefüggő* óránál hosszabb időt tartózkodott, és ezen idő alatt emlékei szerint az ábrán látható ázsiai 

tigrisszúnyogtól csípést szenvedett el. (Kérjük, hogy az ábrát mutassák meg a véradónak!)  

A kizárás a földrajzi terület elhagyásának 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  Ország / Tartomány Kockázat Kezdő dátum 

Ausztria Bécs WNV 2022.09.15    

Olaszország Biella WNV 2022.09.04 Németország- Wittenberg WNV 2022.09.26 

Olaszország Nuoro WNV 2022.08.29 Görögország - Drama WNV 2022.09.04 

Olaszország Sud Sardegna WNV 2022.08.29 Spanyolország Salamanca WNV 2022.09.26 

Románia Braila  WNV 2022.08.26 Spanyolország Badajoz WNV 2022.09.26 

Románia Brasov WNV 2022.09.03    

Románia Botosani WNV 2022.09.02 Magyarország Vác WNV 2022.09.02 

Horvátország  
Sisacko-moslavacka županija 

WNV 2022.09.03 Magyarország Szeged WNV 2022.09.07 

Horvátország Grad Zagreb WNV 2022.09.19 Magyarország 

Mosonmagyaróvár 
WNV 2022.08.29 

Horvátország 
Brodsko-posavska županija 

WNV 2022.09.19    

Németország- Altmarkkreis 

Salzwedel 
WNV 2022.09.26    

Németország- Berlin WNV 2022.09.26    

Németország- Burgenlandkreis WNV 2022.09.26    

Németország- Dresden, Kreisfreie 

Stadt 
WNV 2022.09.26    

Németország- Hamburg WNV 2022.09.26    

Németország- Havelland WNV 2022.09.26    

Németország- Magdeburg, 
Kreisfreie Stadt 

WNV 2022.09.26    

Németország- Salzlandkreis WNV 2022.09.26    

      

 

 

 

AZ ÁZSIAI TIGRISSZÚNYOG 

ISMERTETŐ JEGYEI: 

 hossza kb. 5 mm (nagyobb a megszokottnál) 

 a lába a megszokottnál hosszabb 

 a testén és a lábain fekete alapon fehér vagy 

ezüst erősen kontrasztos foltok és csíkok 

 

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

30 napig nem adhat vért az a személy, aki az elmúlt hónapban 24 egybefüggő óránál* hosszabb időt töltött vírusos lázak 

szempontjából folyamatosan kockázatos területen. Részletesen lásd: 

„Tájékoztató a véradásra való alkalmasság feltételeiről” (https://www.ovsz.hu/hu/melyek-veradasra-valo-alkalmassag-feltetelei). 

 

Trópusi betegség szempontjából folyamatosan kockázatos országok:  
180 napig nem adhat vért az a személy, aki az elmúlt fél évben 24 egybefüggő óránál* hosszabb időt töltött trópusi országban és ez 

alatt az idő alatt nem betegedett meg. Részletesen lásd: 

„Tájékoztató a véradásra való alkalmasság feltételeiről” (https://www.ovsz.hu/hu/melyek-veradasra-valo-alkalmassag-feltetelei). 

https://www.ovsz.hu/hu/melyek-veradasra-valo-alkalmassag-feltetelei
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