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MATERIAŁ DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
KORONAWIRUS NA ŚWIECIE (stan na 8 kwietnia 2021) 

 
Procent populacji zaszczepionej pierwszą dawką (dane skumulowane z 8 kwietnia 2021 r.) 

 

 
 

Lista krajów świata wg największej ilości aktywnych przypadków COVID-19 (pow. 50 tys.) 
 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (stan na 8 kwietnia 2021 r.) 

Kraj 
Przypadki 
(skumul.) 

Zgony 
(skumul.) 

Aktywne 
przypadki 

Przypadki/ 
1M pop. 

Zgony/ 
1M pop. 

Świat 134,564,436 2,915,912 23,301,115 17,263 374.1 

USA 31,717,404 573,856 6,870,679 95,392 1,726 

France 4,939,258 98,065 4,537,554 75,541 1,500 

Brazil  13,286,324 345,287 1,208,844 62,167 1,616 
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Kraj 
Przypadki 
(skumul.) 

Zgony 
(skumul.) 

Aktywne 
przypadki 

Przypadki/ 
1M pop. 

Zgony/ 
1M pop. 

India 13,060,542 167,694 979,556 9,393 121 

Belgium 913,057 23,348 830,807 78,519 2,008 

Italy 3,717,602 112,861 544,330 61,557 1,869 

Turkey 3,689,866 33,201 423,773 43,392 390 

Ukraine 1,823,674 36,381 392,189 41,894 836 

Poland 2,499,507 56,659 366,344 66,099 1,498 

UK 4,370,321 126,980 297,987 64,118 1,863 

Russia 4,614,834 101,845 273,951 31,612 698 

Hungary 705,815 22,966 262,574 73,206 2,382 

Mexico 2,267,019 206,146 258,840 17,442 1,586 

Iran 2,006,934 63,884 258,480 23,662 753 

Argentina 2,473,751 57,122 227,646 54,351 1,255 

Germany 2,951,829 78,473 225,756 35,145 934 

Ireland 239,723 4,737 211,622 48,136 951 

Spain 3,336,637 76,179 171,512 71,343 1,629 

Philippines 828,366 14,119 167,279 7,483 128 

Honduras 193,783 4,715 114,309 19,330 470 

Indonesia 1,552,880 42,227 111,271 5,632 153 

Czechia  1,573,153 27,617 108,241 146,691 2,575 

Slovakia  368,470 10,322 102,848 67,465 1,890 

Bangladesh 666,132 9,521 91,581 4,014 57 

Iraq 903,439 14,606 89,506 22,083 357 

Lebanon 489,428 6,549 87,618 71,955 963 

Serbia 633,013 5,620 86,076 72,675 645 

Romania 993,613 24,733 78,352 51,917 1,292 
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CHINY1 
Wg danych WHO z 5 kwietnia 2021 r. w Chinach (łącznie z Honkongiem i Tajwanem)  liczba 
potwierdzonych przypadków COVID-19 wynosi 103 tys. (+ 2 tys. od lutego), liczba zgonów 
4.851 749 (+102 od lutego). W lutym i w marcu 2021 r. średnia dobowa liczba zakażeń nie 
przekraczała 20. Większość zakażeń była klasyfikowana jako importowane. Pod koniec marca 
tygodniową kwarantanną i obligatoryjnymi szczepieniami objęto miasto Ruili (w pobliżu granicy 
z Mjanmą), w którym wykryto kilkanaście przypadków COVID-19. Były to pierwsze od 2 
miesięcy przypadki lokalne. 
 
W połowie marca Chiny dopuściły do użytku rodzimą szczepionkę (CHO Cell). Równocześnie 
pojawiły się informacje o atakach hakerskich na łańcuchy dostaw szczepionek firm 
zachodnich. Na początku kwietnia koncern Sinovac Biotech, poinformował, że trzeci zakład 
produkujący tę szczepionkę jest gotów do rozpoczęcia działalności co oznacza, że liczba 
szczepionek jakie Sinovac może wyprodukować została podwojona. Możliwości produkcyjne 
koncernu wyniosą 2 mld dawek rocznie. Ogłoszono też, że linia produkcyjna szczepionki dla 
Bliskiego Wschodu powstanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
 
Szczepienia w Chinach rozpoczęły się w pierwszym tygodniu stycznia 2021 r. 23 marca 
wyprodukowano 100 mln szczepionkę. Wg stanu na 6 kwietnia 2021 r. zużyto 142,8 mln dawek 
(łączna liczba użytych w Chinach i przekazanych na eksport). Dziennie używanych jest 3-7 
mln dawek. Jednocześnie w mediach pojawiają się doniesienia o akcjach policyjnych przeciw 
sprzedawcom sfałszowanych szczepionek. 
 
Z wyliczeń „Foreign Affairs” wynika, że Chiny zebrały jak dotąd zamówienia na 572 mln dawek. 
W Indonezji udział chińskich szczepionek będzie stanowić 40% (330 mln dawek). Część 
dostaw do Brazylii i Turcji została opóźniona by przyspieszyć szczepienia w Chinach. W lutym 
ChRL przekazała Pakistanowi 500 tys. dawek szczepionki. Wkrótce potem chińskie dostawy 
trafiły do Brunei, Gwinei Równikowej, Kambodży, Laosu, Mongolii, Mjanmy, Nepalu, 
Palestyny, Sierra Leone, Iraku (50 tys. szczepionek jako pomoc humanitarna) i Zimbabwe (w 
ramach pomocy humanitarnej 200 tys. dawek). Chińskie MSZ poinformowało, że w kolejce 
czeka już 38 kolejnych państw. Szczepienia chińskimi preparatami rozpoczęły Wietnam, 
Tajlandia, Filipiny. 
 
W Europie kontrakty na chińskie szczepionki zawarły Węgry (275 tys. dawek podawanych 
tygodniowo), Serbia (1 mln dawek umożliwi zaszczepienie 7,7% populacji), Macedonia (200 
tys.) i Czarnogóra (150 tys.). 1 marca 2021 r. w rozmowie telefonicznej z prezydentem ChRL 
Xi Jinpingiem kwestię zakupu chińskich preparatów poruszył prezydent RP Andrzej Duda. 
 
9 marca władze chińskie wprowadziły certyfikaty szczepień dla swoich obywateli i wezwały 
partnerów międzynarodowych do stworzenia globalnego mechanizmu takich instrumentów. 
Od 15 marca 2021 r. chińskie konsulaty na świecie zaczęły informować o nowych warunkach 
wydawania wiz. Ułatwienia we wjeździe na terytorium ChRL mają otrzymać osoby, które 
zostały zaszczepione, ale tylko jednym z chińskich preparatów. 
 
Chiński Komitet Olimpijski zadeklarował, że Chiny mogą zapewnić (po opłaceniu ich 
przez MKOL) szczepionki dla wszystkich uczestników letnich (sierpień 2021, Tokio) i 
zimowych (luty 2022, Pekin) igrzysk olimpijskich. 
 
TAJWAN2 
Na 9 kwietnia 2021 r. skumulowana liczba potwierdzonych zachorowań COVID-19 na 
Tajwanie wynosi 1054 913 (+139 od lutego), liczba zgonów 10 (+3 od lutego). W lutym i marcu 
2021 r. odnotowywano do 5 przypadków COVID-19 dziennie. 
 
Akcja szczepień rozpoczęła się dopiero w marcu, co wynikało z trudności w otrzymaniu 
szczepionek. W połowie lutego 2021 r. minister zdrowia Tajwanu poinformował, że Pfizer 
wycofał się z transakcji na 5 mln dawek pod wpływem nacisków zewnętrznych (w domyśle z 
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Pekinu). Finalnie Tajwańczycy będę się szczepić głównie szczepionką AstraZeneca (obecnie 
otrzymali 200 tys. dawek z programu COVAX i zakupili od producenta 117 tys.) - podpisano 
kontrakt na 10 mln dawek. Tym preparatem publicznie zaszczepił się też premier Tajwanu Su 
Tseng-chang. Drugim dostawcą (5 mln) będzie Moderna. 
 
 
KOREA POŁUDNIOWA3 
W Korei Południowej skumulowana liczba przypadków COVID-19 na dzień 9 kwietnia 2021 r. 
wynosi ok. 108 tys. (+29 tys. od lutego, spadek dynamiki 2x), liczba zgonów 1764 (+323 od 
końca lutego, spadek dynamiki 3x). 
 
Obecnie aktywnych przypadków jest ok. 7,5 tys. (-1 tys. do początku lutego). Za ok. 31% 
aktywnych przypadków kraju odpowiada stołeczne metropolia Seulu (mieszka tam ok. 10 mln 
z 51,6 mln obywateli Korei Płd.). Wraz z sąsiednią prowincją Gyeonggi-do (28% przypadków) 
i Incheon (5%) to główne ognisko epidemii. 
 
Najwięcej aktywnych przypadków to Seul ok. 2,6 tys, Gyeonggi-do 2,2 tys, Gwangju 416, 
Busan 603, Incheon 313. Pozostałe regiony odnotowują mniej niż 250 aktywnych przypadków. 
 
Na terenie Chungcheongnam-do (2,1 mln mieszkańców) aktywne są jest 142 przypadki (+18 
w ostatniej dobie). To podobny poziom jak na początku lutego. Od początku pandemii w 
regionie odnotowano 2305 zachorowań (+250 od lutego). 35 zakończyło się zgonami (+2). 
 
Z początkiem marca 2021 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie uczestniczą w 
zajęciach naprzemiennie. W pierwszy weekend kwietnia przeprowadzono w tradycyjny sposób 
wybory lokalne w dwóch największych miastach Korei - Seulu i Busan (mimo, że oba w chwili 
obecnej odnotowują najwięcej zachorowań). 
 
26 lutego 2021 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników medycznych (głównie 
AstraZeneca). Do 7 kwietnia zaszczepiono 1,04 mln osób (890 tys. AstraZeneca, 150 tys. 
Pfizer). Drugą dawkę otrzymało tylko ok. 33 tys. osób. Odnotowano 11 tys. zdarzeń 
niepożądanych (98,5% to objawy grypowe), w tym 38 zgonów.  
 
W wyniku porozumienia między Serum Institute of India oraz koreańskim koncernem SKBio 
na terenie Korei Południowej będą wytwarzane szczepionki identyczne  
z AstraZeneca/Covishield. Wg sondaży zaszczepić się chce 71% Koreańczyków, 23% jest 
przeciwnych. Do końca czerwca Korea planuje zaszczepić 12 mln obywateli. Do końca 
listopada wszystkich chętnych. 
 
  
JAPONIA4 
W Japonii liczba potwierdzonych przypadków COVID-2019 wynosi ok. 497 tys. (+100 tys. od 
początku lutego), liczba zgonów 9311 (+3,3 tys. od lutego). Średnia nowych zachorowań z 
ostatniego tygodnia na 8 kwietnia to 2733 przypadków dziennie. Obecnie aktywnych jest ok. 
30 tys. (spadek o 17 tys. od lutego). Od szczytu na początku lutego (ok. 120) dzienna liczba 
zgonów systematycznie spada (obecnie to ok. 20-30). 
  
Luty był miesiącem spadku dynamiki zachorowań. Większość przypadków to nowe mutacje 
COVID-19. Po raz pierwszy głównym ogniskiem aktywnych przypadków nie jest Tokio (4140 
przypadków), tylko Osaka (7536) i sąsiednie Hyogo (2895). W pozostałych prefekturach 
poniżej 1600 aktywnych przypadków . 
 
Prefektura Shimane - 11 aktywnych przypadków (+2 ostatniej doby). 297 od początku epidemii 
(+18 od lutego). Brak zgonów.  
 
Z końcem lutego przestał obowiązywać stan wyjątkowy. Od połowy marca 2021 r. Japonia 
zaczęła ograniczać przyjazdy cudzoziemców. 8 marca informowano, że dziennie granicę może 
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przekroczyć tylko 2000 obcokrajowców. Kilka dni później wprowadzono zasadę, że liczba 
pasażerów lotu międzynarodowego (niezależnie od wielkości samolotu nie może przekraczać 
100). Każdy, kto przybywa do Japonii (również obywatele tego kraju) musi wylegitymować się 
negatywnym wynikiem testu na COVID-19, potem ma obowiązek odbycia 3-dniowej 
kwarantanny w miejscu wskazanym i rezerwowanym przez władze. Na zakończenie tej izolacji 
musi poddać się kolejnemu testowi.  
 
Mimo, że rząd japoński zawarł kontrakty na niezbędną ilość szczepionek (564 mln dawek od 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca) to szczepienia w Japonii postępują bardzo wolno. 
Rozpoczęły się one 17 lutego. Plany zakładają zaszczepienie 40 mln osób do końca czerwca. 
 
NIEMCY5 

Statystyka zachorowań (+ wzrost od ostatniego raportu) 
 

 Zachorowania  
łącznie  

 
Zachorowania  

na 100 000 mieszkańców 
w ciągu ostatnich 7 dni 

Przypadki 
śmiertelne 

RFN 
2 930 852 

(+ ok. 700 000) 
 90 

77 707 
(+ ok. 18 

000) 

Brandenburgia 
90 999 

(+ ok. 20 000) 
 97 

3 358 
(+ ok. 1 

000) 

Hesja 
227 581 

(+ ok. 50 000) 
 113 

6 441 
(+ ok. 
500) 

Dolna Saksonia 
205 087 

(+ ok. 60 000) 
 77 

4 962 
(+ 400) 

Berlin 
150 374 

(+ ok. 30 000) 
 90 

3 097 
(+ ok. 
700) 

 
 

Statystyka szczepień (+ wzrost od ostatniego raportu) 
 

 Pierwsza dawka  Druga Dawka  Łącznie  

RFN 11 500 000  4 700 000 
16 250 000 

(+ ok. 14 000 
000) 

Brandenburgia 
390 000 

(+ ok. 320 000) 
 

120 000 
(+ ok. 100 000) 

500 000 
(+ ok. 420 000) 

Hesja 
810 000 

(+ ok. 65 000) 
 

390 000 
(+ ok. 330 000) 

1 200 000 
(+ ok. 400 000) 

Dolna Saksonia 
1 000 000 

(+ ok. 850 000) 
 

450 000 
(+ ok. 400 000) 

1 500 000 
(+ ok. 1 250 

000) 

Berlin 
500 000 

(+ ok. 400 000) 
 

250 000 
(+ ok. 200 000) 

750 000 
(+ ok. 600 00) 

 
 
Testy obywatelskie  
Rządu Federalny wprowadził na terenie całych Niemiec możliwość poddania się bezpłatnym 
testom na obecność SARS-CoV-2 raz w tygodniu. Od 8 marca 2021 r. wszyscy mieszkańcy 
Niemiec (również ci bez objawów) mogą poddać się co najmniej raz w tygodniu bezpłatnie 
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wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach dostępności możliwości 
testowych, tzw. Testy obywatelskie.  
 
Aplikacja moblina Luca-App 
Aplikacja moblina Luca-App umożliwia digitalne śledzenie osób zakażonych tzw. 
koronawirusem przy użyciu smartfonów oraz w stałym kontakcie z właściwym urzędem 
zdrowia. Celem aplikacji jest niezawodna i stuprocentowa dokumentacja spotkań z osobami 
zakażonymi oraz uzupełnienie niekiedy niekompletnych lub błędnych list papierowych. Dane 
przekazywane urzędom zdrowia szyfrowane, co umożliwia zachowanie bezpieczeństwa 
danych osobowych.  
 
Stopniowo coraz więcej urzędów zdrowia dołącza do systemu aplikacji Luca – pod koniec 
marca było ich już prawie 200. Również rządy krajów związkowych wykupują dostęp dla 
instytucji publicznych w gminach i okręgach na terenie danego landu. Obecnie 11 krajów 
związkowych dołączyło do systemu, w tym regiony partnerskie Wielkopolski – Brandenburgia, 
Dolna Saksonia i Hesja. 
 
BRANDEBURGIA 
Rząd federalny zaklasyfikował 21 marca 2021 Polskę jako obszar o wysokiej zachorowalności. 
Są to obszary ryzyka o szczególnie wysokim wskaźniku infekcji. Decyzja RFN oznacza, że od 
w niedzieli 21 marca o godz. 00:00 przy wjeździe do Niemiec zaczęły obowiązywać surowsze 
przepisy. Głównie są to oprócz istniejącego obowiązku kwarantanny i cyfrowej rejestracji 
wjazdu, konieczność wykazania się negatywny wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2 
sprzed maks. 48 godzin od przekroczenia granicy. 
Osoby dojeżdżające do pracy i osoby korzystające z możliwości edukacyjnych w Niemczech 
muszą się odtąd poddawać testom dwa razy w tygodniu.  
Obowiązuje również 10-dniowa kwarantanna, którą można zakończyć najwcześniej piątego 
dnia po kolejnym negatywnym wyniku testu.   
 
DOLNA SAKSONIA 
1 kwietnia 2021 ogłoszono, że Kraj Związkowy Dolnej Saksonii wprowadza 
obowiązkowe testy na obecność SARS-COV-2 do miejscowych szkół. Od pierwszego 
tygodnia nauki po obecnie trwających feriach szkolny, czyli od 12 kwietnia 2021, wszyscy 
uczniowie i pracownicy szkół ogólnokształcących i zawodowych mają obowiązek 
poddania się testom dwa razy w tygodniu w dni uczęszczania do szkół. Testy będą 
obowiązkowe i przeprowadzane w domu. Bez negatywnego wyniku o poranku uczniowie nie 
będą mogli brać udziału w zajęcia. Z dniem 19 kwietnia 2021 zbliżone rozwiązanie wprowadza 
również Kraj Związkowy Brandenburgii. 
 
HESJA 
Zjednoczenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Niemiecki Związek Lekarzy 
Rodzinnych, Krajowa Izba Lekarzy, Niemiecki Związek Aptekarzy i Krajowa Izba Aptekarzy 
pod koniec marca 2021 połączyły siły z Heskim Ministerstwem Spraw Społecznych i Integracji, 
tworząc „Impfallianz Hessen“  (pol. Sojusz Szczepieniowy Hesja).  
 
Sojusz ma na celu wsparcie procesu zaangażowania lekarzy rodzinnych w ogólną akcję 
szczepień. Zgodnie z ustaleniami Kanclerz RFN i premierów krajów związkowych, od 5 
kwietnia 2021 kraje związkowe powinny zapewnić lekarzom prowadzący prywatną praktykę 
możliwość szczepienia pacjentów przeciwko SARS-CoV-2 równolegle do ośrodków szczepień 
w powiatach i gminach miejskich. Lekarze otrzymają szczepionki bezpośrednio od Rządu 
Federalnego za pośrednictwem zwykłych hurtowni farmaceutycznych i aptek.  
 
FRANCJA6 
8 kwietnia całkowita liczba zakażonych koronawirusem we Francji wynosiła ponad 4,9 mln 
(+1,6 mln od początku lutego). Średnia dobowa liczba zakażeń z ostatnich 7 dni (od 1 kwietnia) 
wynosiła około 32 tys. nowych przypadków. Całkowita liczba zgonów wynosiła 97 273 (w tym 
71 180 zgonów odnotowanych w szpitalach oraz 26 093 w domach opieki) 



7 
 

 
Do 8 kwietnia we Francji podano 9,8 mln dawek szczepionki (dane odnoszą się do pierwszej 
dawki). Na 100 osób zaszczepionych zostało 18,31 osób. 
 
W Bretanii od początku epidemii do 7 kwietnia potwierdzono 113 020 przypadków zakażenia 
oraz odnotowano 1360 zgonów z powodu COVID-19. Do 7 kwietnia w Bretanii zaszczepiono 
łącznie 698 641 osób (w tym 183 109 drugą dawką szczepionki). 
 
Bieżąca strategia walki z epidemią 
20 marca 21 mln Francuzów znalazło się pod rygorami lockdownu, przewidzianego na co 
najmniej cztery tygodnie. Spekulowano wówczas, że zamknięcie będzie dotyczyć całego kraju. 
Ograniczono je jednak do Paryża i regionu paryskiego (Ile-de-France), Regionu Hauts-de-
France na północy kraju, a także położonych na północ od Paryża departamentów Eure i 
Seine-Maritime. Wreszcie został nimi objęty także południowy departament Alpes-Maritimes, 
którego stolicą jest Nicea.  
 
31 marca Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział jednak rozszerzenie lockdownu 
na cały kraj. Nowe obostrzenia będą obowiązywały co najmniej przez miesiąc począwszy od 
3 kwietnia. Decyzja spowodowana została wysokim bilansem ofiar śmiertelnych, który jest 
bliski przekroczenia progu 100 tysięcy, a także wysokim odsetkiem pacjentów na oddziałach 
intensywnej terapii w wieku poniżej 65 lat.  
 
Zamknięte są wszystkie sklepy prócz tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby. 
Wszędzie tam, gdzie to możliwe, ma obowiązywać praca zdalna. Bez uzasadnienia będzie 
można przechadzać się w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania. Nie będzie można 
przemieszczać się pomiędzy departamentami. W pierwszym tygodniu kwietnia szkoły są 
zamknięte, odbywa się nauka zdalna, a następnie wprowadzone zostają dwutygodniowe ferie 
wiosenne. Zamknięte są też przedszkola. 
 
Strategia szczepień 
Paryż liczy, że od kwietnia będzie mógł mocno przyspieszyć z podawaniem preparatów 
przeciw koronawirusowi. Dostępny wówczas ma być kolejny preparat – jednodawkowa 
szczepionka opracowana przez amerykański koncern Johnson&Johnson. Władze liczą na 
osiągnięcie liczby 10 mln zaszczepionych do połowy kwietnia, 20 mln do połowy maja, a 30 
mln do lata. Obywatele mogą się zgłaszać na szczepienia do lekarzy rodzinnych, aptekarzy  
i specjalnie w tym celu tworzonych ośrodków.  Szczepić ma nie tylko personel medyczny, ale 
także wojskowi i strażaccy sanitariusze.  
 
Tylko w kwietniu ma do Francji trafić 10 mln dawek szczepionek różnych koncernów, o 
ile nie będzie opóźnień ze strony producentów. W II kwartale 2021 r. powinien być już 
zatwierdzony do użytku preparat francuskiej firmy Sanofi, z którą Komisja Europejska zawarła 
już umowę w imieniu wszystkich państw członkowskich. 
 
Również w Regionie Bretania od kwietnia w każdym departamencie zostanie zorganizowane 
centrum szczepień o dużej wydajności („szczepionkodrom”). Ośrodki te będą mogły 
zaszczepić co najmniej 1000 osób tygodniowo, a docelowo do 2000 i więcej. 13 kwietnia 
zostanie otwarty ośrodek w Dinard. 
 
WŁOCHY7  
40 % mieszkańców Włoch wyszło we wtorek 6 kwietnia z twardego lockdownu czerwonej 
strefy, wprowadzonej w całym kraju na czas Wielkanocy. Zostanie ona utrzymana jeszcze w 
9 regionach, w tym w Lombardii, Piemoncie, Emilii-Romanii, Toskanii i Kalabrii. W reszcie 
regionów będzie obowiązywała pomarańczowa strefa, co pozwoli ich mieszkańcom na 
swobodne wychodzenia z domu. Nadal (do 30.04) obowiązują ograniczenia dotyczące 
przyjazdów z krajów Unii Europejskiej, co powoduje że turyści muszą poddać się pięciodniowej 
kwarantannie, a na jej zakończenie - testowi na obecność koronawirusa.  
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Aktualna dzienna skala zakażeń we Włoszech utrzymuje się na poziomie 18 025 nowych 
potwierdzonych przypadków (stan na 4.04.2021). Do tej pory łącznie we Włoszech 
potwierdzono 3,6 miliona przypadków zakażenia koronawirusem, a 111 747 osób zmarło 
(zmiana o 326 od niedzieli) . Pod względem liczby ofiar, to drugi najwyższy wynik w Europie 
po Wielkiej Brytanii oraz siódmy na świecie. Obecnie zakażonych jest około 570 tysięcy osób. 
W szpitalach przebywa około 30 tysięcy chorych na Covid-19. Na oddziałach intensywnej 
terapii jest ponad 3700.  
 
W kraju zaszczepiono 11,1 mln osób; dwie dawki otrzymało 3,4 mln osób. Jak poinformował 
we wtorek (6.04) Prezes stowarzyszenia dyrektorów placówek oświatowych, ponad 80 procent 
pracowników szkół we Włoszech zostało zaszczepionych przeciwko Covid-19 pierwszą 
dawką. W środę 7.04 do szkół wróciło dwie trzecie uczniów (5,6 miliona z 8,5 mln.). Są to 
uczniowie szkół podstawowych i pierwszej klasy gimnazjum.  
 
Sytuacja epidemiczna w Emilii-Romanii 
Od początku epidemii koronawirusa w Emilii-Romanii odnotowano 345 753 pozytywnych 
przypadków, w ostatniej dobie przyrost wyniósł 576 (stan na 7.04.2021). Średni wiek 
zainfekowanych wynosi obecnie 44,5 lat. Aktywnych przypadków jest 68 975. W ciągu doby 
zmarło 57 osób. 
 
W kwietniu region otrzyma ponad 820 tysięcy dawek szczepionek, co stanowi 75% wzrost w 
porównaniu z dostawami w marcu. Ponad 70% dawek pochodzić będzie od Pfizer-Biontech, 
23% od Astrazeneca, 5% od Moderna. Dzięki tej dostawie będzie można otworzyć 
przynajmniej jeden nocny punkt szczepień dla każdej prowincji, tak by godziny dzienne 
zarezerwowane zostały dla osób starszych.  
 
Jednocześnie w regionie trwają szczepienia personelu służby zdrowia i ośrodków opieki nad 
osobami starszymi, pacjentów placówek stacjonarnych oraz osób w wieku 75 i starszych. 
Podawana jest druga dawka osobom powyżej osiemdziesiątki. Kontynuowane są również 
szczepienia personelu szkolnego i organów ścigania.  
 
Do 7 kwietnia br. podano łącznie 1 003 754 dawek.  
 
Kwitnie turystyka szczepionkowa do Rosji. Zainteresowanie we Włoszech rośnie 
Trzytygodniowy wyjazd turystyczny do Rosji połączony ze szczepieniem przeciwko COVID-
19- to oferta małego biura podróży z regionu Emilia-Romania, specjalizującego się między 
innymi w organizacji wyjazdów do Rosji. Od końca zeszłego roku otrzymujemy dziesiątki pytań 
o możliwość zaszczepienia się w Rosji. Wcześniej nie zajmowaliśmy się turystyką medyczną, 
- podkreślił dyrektor biura w rozmowie z agencją informacyjną Adnkronos.  
 
Za szczepionkową podróż trzeba zapłacić od około 2 tys. euro razem z przelotem od osoby. 
Ale jest też popyt na wyjazdy na południe Rosji. Takie pakiety dostępne są w cenie 8000-9000 
euro od osoby. Pierwszych turystów z Włoch biuro wyśle w drugiej połowie kwietnia. 
Większość zgłoszeń pochodzi z północy Włoch, zwłaszcza z Lombardii, z Sardynii i Kampanii. 
 
Włosi będą produkować rosyjską szczepionkę na COVID-19. Plan Rosjan sięga dalej  
Stworzona przez Rosję szczepionka będzie produkowana we Włoszech. Produkcja ma ruszyć 
w czerwcu a do końca 2021 r. Włosi mają wyprodukować 10 mln dawek preparatu. W środę 
10 marca br. Rosjanie poinformowali, że rozpoczną produkcję swojej szczepionki we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Na razie mają umowę z Włochami, Francja 
zaprzecza podpisaniu umowy dotyczącej Sputnika. Zagranica złożyła zamówienia na ponad 
1,4 mld dawek rosyjskich szczepionek 
 
Rosyjsko-włoskie przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki międzynarodowemu 
porozumieniu, w którym oprócz Rosjan i Włochów uczestniczą też Szwajcarzy. O jego 
zawarciu poinformowała Włosko-Rosyjska Izba Handlowa. Umowę podpisały: Rosyjski 
Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, który zarządza dystrybucją Sputnika V i szwajcarska firma 
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farmaceutyczna Adienne (szczepionka będzie produkowana we włoskim oddziale firmy w 
Lombardii). Włosko-Rosyjska Izba Handlowa pośredniczyła w negocjacjach. 
 
Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała, że Sputnik V został do tej pory zatwierdzony do użycia 
w 46 krajach. "Financial Times" zwraca uwagę, że Rosjanie dążą do zwiększenia produkcji 
Sputnika V w momencie, gdy Kreml stara się zaopatrzyć rosnącą liczbę krajów, które złożyły 
zamówienia na ponad 1,4 mld dawek szczepionek. Zlecili już produkcję w fabrykach w Indiach, 
Chinach, Korei Południowej i Brazylii. W ciągu ostatnich czterech miesięcy kremlowski fundusz 
skierował na zagraniczne rynki, m.in. na Słowację, do Serbii, Meksyku, Argentyny i na Węgry, 
około 1,25 mln dawek szczepionki wyprodukowanej w Rosji. 
 
Analitycy twierdzą, że Rosjanie byli w stanie ruszyć z eksportem preparatu częściowo z 
powodu powszechnego sceptycyzmu Rosjan wobec stworzonej w kraju szczepionki i niskiego 
zainteresowania nią w Rosji.  
 
Włochy: Kolejka chętnych po szczepionkę Sputnik V 
Region Kampania, którego stolicą jest Neapol, 26 marca podpisał umowę w sprawie zakupu 
rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciw COVID-19. Porozumienie ma zostać zrealizowane 
dopiero po zatwierdzeniu preparatu przez Europejską Agencję Leków. O podobnych zakupach 
myślą też inne regiony. Prezydent regionu Vincenzo De Luca z centrolewicowej Partii 
Demokratycznej (PD) De Luca wezwał Włoską Agencję Leków, oraz rząd do szybkiej 
akceptacji specyfiku. Umowa z Rosjanami przewiduje bowiem, że realizacja kontraktu zależy 
od ostatecznej decyzji AIFA oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA). 
 
Chętnych na Sputnika i interesy z Rosjanami jest we Włoszech więcej. Zainteresowanie 
wyrażają władze Umbrii, Lacjum i Sardynii. Do grona zwolenników rosyjskiej szczepionki 
należy Matteo Salvini, szef prawicowej Ligi. Salvini nawołuje, aby włoski rząd importował 
szczepionki „indyjskie, izraelskie i rosyjskie”, i krytykuje Brukselę za „tragiczne błędy”. Zdaniem 
Salviniego niechęć Europy wobec Sputnika to „wojna handlowa, która odbywa się kosztem 
Włochów”.  
Premier Mario Draghi studzi entuzjazm włoskich naukowców i polityków. W piątek, po 
ujawnieniu informacji o umowie regionu Kampania z rosyjskim funduszem, premier powiedział: 
„Byłbym ostrożny w zawieraniu tego typu umów. (…) poza tym tak naprawdę Rosjanie nie 
wystąpili jeszcze do EMA z formalną prośbą o autoryzację, a na jej decyzję trzeba by czekać 
trzy-cztery miesiące. W najlepszym razie Sputnik byłby dostępny w drugim półroczu”. 
      
Pociąg służący do transportu i leczenia chorych na COVID-19 zaprezentowano w Mediolanie.  
W specjalnym konwoju wagonów zamienionych na sale szpitalne są miejsca dla 21 pacjentów. 
Można będzie w ten sposób przewozić ich do innych szpitali. Medyczny konwój państwowych 
kolei Trenitalia to nowatorskie rozwiązanie w obliczu wzrostu liczby zakażeń we Włoszech i 
kłopotów z przeciążeniem szpitali w niektórych regionach. 
 
Takim pociągiem pod specjalnym sanitarnym nadzorem możliwe będzie przewożenie chorych 
na COVID-19 z regionów, gdzie zabraknie miejsc w placówkach medycznych do szpitali w 
innych częściach Włoch lub nawet za granicę, w tym na oddziały intensywnej terapii. 
 
 
SZWECJA8 
Wraz z początkiem 2021 r. władze Szwecji zaczęły wprowadzać coraz więcej obostrzeń. M.in. 
zamknęły granice z Danią i Norwegią a od grudnia nie wpuszczani są także przybysze z 
Wielkiej Brytanii.  
 
Wraz z początkiem marca liczby nowych zakażeń i zgonów w Szwecji po raz trzeci wystrzeliły 
mocno do góry. Przyczyną jest brytyjski szczep koronawirusa, który odpowiada już za ponad 
połowę infekcji w kraju. 25 marca br. w zanotowano tu najwyższy wskaźnik zachorowań na 
COVID-19 w całej Europie Zachodniej - wyniósł 600 osób na 100 tys. mieszkańców. Tego dnia 
szwedzki rząd podjął kontrowersyjną decyzję o wznowieniu nauki w szkołach średnich.  
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Aktualnie (stan na 30.03.2021) liczba zachorowań wynosi 16 427 nowych przypadków. Kraj 
liczący 10 milionów mieszkańców zarejestrował 28 nowych zgonów, co daje łącznie 13 430 
ofiar.  
  
Szczepienia 
Z powodu powtarzających się opóźnień w dostawach dawek szczepionek Szwecji nie uda się 
zrealizować planu zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich osób dorosłych do końca 
czerwca. Realny plan mówi o 5 mln do końca czerwca.  
 
Według danych na koniec marca ponad milion Szwedów zostało zaszczepionych jedną dawką, 
a około 430 000 dwiema dawkami. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego prowadzi analizy 
zachorowań wśród osób zaszczepionych tzw. infekcji przełomowych. Wynika z niej, że około 
200 osób po pełnym szczepieniu uzyskało dotychczas pozytywny wynik testu na 
obecność COVID-19. Ponadto, około 6000 osób zachorowało na COVID-19 po pierwszej 
dawce szczepionki a wśród nich prawie 4000 miało pozytywny test w ciągu pierwszych 
dwóch tygodni po podaniu pierwszej dawki.  
 
Sytuacja epidemiczna w regionach Västerbotten i Västernorrland 
Łączna liczba potwierdzonych zachorowań na COVID-19 w Västerbotten wyniosła 18 327 
przypadków (wzrost o 91 przypadków w ciągu doby oraz o około 8 tys. przypadków w ciągu 
ostatnich 2-ch miesięcy). Obecnie pod opieką szpitalną przebywa 49 pacjentów w tym 9 na 
oddziale intensywnej terapii. Odnotowano łącznie 167 zgonów.  
 
Do 1 kwietnia br. liczba osób w Västerbotten które otrzymały co najmniej jedną dawkę 
szczepionki to 35 190, dwie dawki – 14 345. Całkowita liczba podanych dawek szczepionki 
wyniosła 49 535 (liczba mieszkańców regionu wynosi 270 tys.).  
 
Do 18 kwietnia w regionie Västerbotten obowiązują specjalne zalecenia.  
Dotyczą one ograniczeń w kontaktach – zaleca się spotkania tylko z współmieszkańcami, 
unikać transportu publicznego, przebywania w centrach handlowych i sklepach, zwłaszcza gdy 
istnieje ryzyko nagromadzenia się tam większej liczby osób. Osoby, które mają taką możliwość 
powinny pracować z domu, w przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się, aby wykonując 
służbowe obowiązki pracownicy unikali tłocznych miejsc, zachowali dystans i jak najmniej 
spotykali się z innymi osobami. Ponadto, zaleca się powstrzymanie się od wszelkich zbędnych 
podróży zarówno w regionie, jak i poza nim oraz używać jednorazowych maseczek na twarz i 
zachować dystans przebywając wewnątrz budynków.  
 
W Västernorrland łączna liczba potwierdzonych przypadków (stan na 1.04.2021) wyniosła 
17 997 (o niemal 5 tys. więcej niż pod koniec stycznia). W szpitalach przebywa 47 pacjentów 
w tym 7 na intensywnej terapii. Łączna liczba odnotowanych dotąd zgonów  wyniosła 428.  
Do ostatniego tygodnia marca włącznie w tym regionie podano 43 442 dawek szczepionek. 
Osób, które otrzymały jedną dawkę jest 29 576, natomiast tych, którzy zakończyli cykl 
szczepień jest 13 866 (liczba mieszkańców regionu wynosi 250 tys.) 
 
HOLANDIA9 
Wysoka liczba utrzymujących się infekcji COVID-19 powoduje, że rząd Królestwa Niderlandów 
postanowił utrzymać obowiązujące obostrzenia. Zgodnie z decyzją do 20 kwietnia 
obowiązywać będzie godzina policyjna. W godzinach 22:00-4:30 zakazuje się przebywania na 
zewnątrz poza domem (nie dotyczy ogrodów i balkonów), przebywania i przemieszczania się 
prywatnym samochodem, przemieszczania się komunikacją publiczną oraz korzystania z 
taksówek oraz odpłatnego przewozu osób. Zakaz nie dotyczy stanu wyjątkowego i katastrofy, 
pilnej sytuacji medycznej oraz katalogu szczegółowo określonych sytuacji.  

Ponadto, na terenie kraju obowiązuje lockdown ustanowiony z początkiem marca dotyczący 
m.in. zamknięcia sklepów czy zakazu organizowania imprez masowych. Dodatkowo władze 
Holandii apelują o unikanie wszelkich podróży (przyjazdów do i wyjazdów z Holandii), które 
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nie są absolutnie konieczne (co najmniej do 15 maja br.). Podróżni przyjeżdżający do Holandii 
z zagranicy zorganizowanym transportem zbiorowym mają obowiązek posiadania i okazania 
negatywnego wyniku testu (wykonany 24h przed rozpoczęciem podróży). Osoby 
przybywające z zagranicy powinny w Holandii poddać się 10-dniowej kwarantannie. 
Posiadanie negatywnych wyników testów nie zastępuje kwarantanny. Okres kwarantanny 
może zostać skrócony do 5-ciu dni pod warunkiem uzyskania, po tym terminie, negatywnego 
wyniku test na COVID-19. 

Szczepienia w Holandii 
Do 5 kwietnia br. łączna liczba podanych dawek szczepionek wyniosła 2,9 mln.  
W nadchodzącym tygodniu (pomiędzy 5-11 kwietnia) planowane jest zaszczepienie 624 361 
osób. W pełni zaszczepionych zostało 690 tys. pacjentów czyli 4% społeczeństwa. W ostatnich 
dniach Holandia zdecydowała się tymczasowo zawiesić szczepienia preparatem AstraZeneca 
z uwagi na przypadki niebezpiecznych zakrzepów. Wznowienie nastąpiło po pozytywnej 
decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) ogłoszonej 7.04.2021 r. Do tej pory w Holandii 
szczepionką firmy AstraZeneca zaszczepiono niemal 400 tysięcy osób. 
 
Według badań Holenderskiego Instytutu Zdrowia (RIVM), większość mieszkańców ma 
pozytywny stosunek do szczepień. Ostatnia ankieta (RIVM wykonuje ją cyklicznie co 3-
tygodnie) wykonana w tygodniu 8-14 marca pokazała, iż 76% obywateli zgłosiło chęć poddania 
się szczepieniu. Najwyższy odsetek chętnych to osoby w wieku 70+ (92% chce się 
zaszczepić). Najmniej osób wyrażających gotowość do przyjęcia szczepionki to osoby w wieku 
16-24 lata (62% wyraziło chęć).  
    
Sytuacja w Północnej Brabancji (stan na 06.04.2021) 
Od 30 marca 2021 r. Prowincja Północna Brabancja znajduje się w najwyższej strefie ryzyka 
zakażeniem (skala 4-stopniowa). O tym, w jakiej strefie znajduje się region decyduje wskaźnik 
pozytywnych testów na obecność koronawirusa oraz liczba przyjęć do szpitali. Obecnie liczba 
potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 od początku pandemii w Prowincji 
wynosi 206 379. Liczba chorych wynosi 18 078. Średnia wartość pozytywnych przypadków na 
100 tys. mieszkańców wynosi 45,6 (w lutym wynosił 21,5). Liczba potwierdzonych przypadków 
w ciągu doby wyniosła 299 (stan na 5.04.2021) i charakteryzuje się tendencją malejącą w 
ujęciu tygodniowym. Maleje także odsetek pozytywnych testów.  
 
 
WIELKA BRYTANIA10 
W Wielkiej Brytanii stopniowo wygasa trzecia fala pandemii będąca wynikiem 
rozprzestrzenienia się tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa. 7 kwietnia całkowita liczba 
osób, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem wynosiła ponad 4,3 miliona (+ 517 
tysięcy od początku lutego), od początku epidemii stwierdzono 127 171 przypadków 
śmiertelnych. Średnia z ostatnich siedmiu dni dla nowych przypadków spadła poniżej 5 tys., a 
dla liczby zgonów poniżej 50 – w styczniu notowano średnio po blisko 60 tys. nowych 
przypadków i 1,2 tys. ofiar. 
 
Do 7 kwietnia w Wielkiej Brytanii podano ponad 37 milionów dawek szczepionki przeciwko 
COVID-19. Zaszczepiono 54,68 na 100 osób. Wielka Brytania jest w związku z tym liderem 
szczepień wyprzedzając inne kraje, w tym kraje UE. 
 
Bieżąca strategia walki z epidemią 
4 stycznia w odpowiedzi na stale rosnącą liczbę zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa 
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wprowadził kolejne, daleko idące ograniczenia 
w funkcjonowaniu kraju – tzw. trzeci lockdown.  
12 kwietnia jest jednak w tym planie datą szczególną. Tego dnia po ponad trzech miesiącach 
przerwy otwarte zostaną m.in. zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne i siłownie, sklepy z 
zaopatrzeniem innym niż podstawowe oraz puby – choć usiąść można będzie tylko na 
zewnątrz, to nie będzie ustalonej godziny, do której puby będą otwarte. Sprzedaż alkoholu nie 
będzie również powiązana ze sprzedażą jedzenia, jak to miało miejsce zimą. 
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Ponadto rząd zamierza wprowadzić system certyfikatów – zwanych też „paszportami 
szczepionkowymi” – które będą dowodem przyjęcia szczepionki lub nabycia odporności w 
wyniku przejścia infekcji koronawirusem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 
 
 
HISZPANIA11 
Hiszpania 31 marca wdrożyła serię bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących 
zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, tj.: ograniczenie mobilności i kontaktów  
w okresie Wielkanocy, zamknięcie granic wewnętrznych pomiędzy i wewnątrz regionów 
autonomicznych oraz limit osób na spotkaniach do 6 osób, potrwają do 9 kwietnia i zostaną  
w większości regionów przedłużone. Wprowadzona została godzina policyjna, która obejmuje 
godziny 23:00-6:00. Wspólnoty autonomiczne mogą ustanowić godzinę policyjną wcześniej, 
np. od godziny 22:00, tak jak zrobiła to Katalonia. Hiszpania przedłużyła też obowiązkową 
kwarantannę dla pasażerów przybywających z Brazylii, Peru i Kolumbii, a także z dziewięciu 
krajów w Afryce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowych wariantów koronawirusa.  
 
Szczepienia 
27 grudnia w Hiszpanii podano pierwszą szczepionkę. Do tej pory 2 852 806 osób otrzymało 
dwie przepisane dawki szczepionki na koronawirusa firmy Pfizer, Moderna lub Astrazeneca, 
podczas gdy 8 743 694 osób zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką, co stanowi 
12% całej populacji Hiszpanii. Wciąż bardzo daleko od celu rządu, jakim jest zaszczepienie do 
lata 70% populacji. 
 
Zainteresowanie produkcją rosyjskiej szczepionki 
Firma IberAtlantic z siedzibą w Vigo (Galicja) jest w trakcie negocjacji z Rosyjskim Funduszem 
Inwestycji Bezpośrednich i firmą biofarmaceutyczną Zendal z Porriño (Pontevedra), próbując 
dojść do porozumienia, które pozwoli na produkcję szczepionki Russian Sputnik V w Hiszpanii. 
 
 
RUMUNIA 
 

Statystyka zachorowań (+ wzrost od ostatniego raportu) 
 

 Zachorowania  
łącznie  

 
Zachorowania  

na 100 000 mieszkańców 
w ciągu ostatnich 7 dni 

Przypadki 
śmiertelne  

Rumunia 
993 624 

(+ ok. 200 000) 
 128 

24 561 
(+ ok. 6 

000) 

Sibiu 
24 062 

(+ ok. 4 000) 
 344 869 

 
 

Statystyka szczepień (w przybliżeniu) 
(+ wzrost od ostatniego raportu) 

 
 Pierwsza dawka   Druga Dawka  Łącznie  

Rumunia 2 100 000  1 300 000 
3 400 000 

(+ ok. 2 700 
000) 

Sibiu -  - brak danych 
 
 
CHORWACJA12 
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8 kwietnia całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chorwacji wynosiła ponad 285 
tysięcy osób (+49 tys. od początku lutego). Średnia dobowa liczba zakażeń w przeciągu 
ostatnich 7 dni (od 1 kwietnia) wyniosła 1,7 tys. przypadków, podczas gdy od początku lutego 
do połowy marca odnotowywano kilkaset zachorowań dziennie. Całkowita liczba zgonów od 
początku epidemii:6 185.  
 
Od 27.12 do 07.04 w Chorwacji podano 517.112 dawek szczepionki na COVID-19, co 
oznacza, że zaszczepiono dotąd 19,54 na 100 osób. 
 
W Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej na 8 kwietnia potwierdzono 8 622 przypadki zakażenia. 
Całkowita liczba zgonów od początku epidemii: 162. 
 
Bieżąca strategia walki z epidemią 
Obecnie obowiązujące zasady wjazdu do kraju: mogą wjechać osoby zaszczepione na 
COVID-19, ozdrowieńcy i ci, którzy okażą negatywny wynik testu na koronawirusa (nie starszy 
niż 48 godzin w momencie wjazdu do kraju). Nie musi to być test PCR. Wystarczy tańszy - 
antygenowy. Pasażerowie, którzy nie przedłożą negatywnego wyniku testu molekularnego 
(PCR) lub szybkiego testu antygenowego zostaną wpisani na cyfrową platformę 
monitorowania COVID-19 jako osoby, które muszą przejść obowiązkowo 10 dni kwarantanny. 
Jeśli chcą skrócić czas spędzony na obowiązkowej kwarantannie / samoizolacji, pasażerowie 
mogą zostać przebadani na obecność koronawirusa natychmiast po wjeździe do Chorwacji, 
ale muszą pozostać w izolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.  
 
Strategia szczepień 
Od 15 kwietnia Chorwacja planuje rozpocząć trzecia fazę programu i zaszczepić wszystkie 
osoby powyżej 65. roku życia jedną dawką szczepionki na koronawirusa, do 30 czerwca 55 
proc. całej dorosłej populacji, a 70 proc. do końca lata. Trzecia faza masowych szczepień w 
Zagrzebiu również powinna rozpocząć się w połowie kwietnia. Wezmą w niej udział wszyscy, 
którzy zarejestrowali się na platformie cijepise.zdravlje.hr, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
Do końca czerwca do Chorwacji zostanie dostarczone dodatkowe 747 000 dawek szczepionki 
Pfizer. W tym miesiącu Chorwacja powinna otrzymać 600 000 dawek od różnych producentów, 
czyli więcej niż w sumie w pierwszych trzech miesiącach tego roku, co ostatecznie pozwoli 
przeprowadzić szczepienia na masową skalę. 
 
 
UKRAINA13 
Wg danych z 9 kwietnia 2021 r. Ukrainie (nie licząc Krymu i Sewastopola) liczba 
potwierdzonych przypadków COVID-2019 wynosi ok. 1,82 mln (+600 tys. od lutego), przy 
czym ok. 380 tys. to przypadki aktywne (podobnie jak w szczycie grudniowym). Skumulowana 
liczba zgonów to ok. 36,3 tys. (+13 tys. od lutego) 
 
Od początku lutego następował stały wzrost zachorowań. Wówczas 7-dniowa średnia dobowa 
zachorowań wynosiła ok. 3,6 tys., a na początku kwietnia ok. 16 tys. Dzienna liczba zgonów 
osiąga rekordowe poziomy zbliżając się do 500. 
 
Od 22 marca wjazd na Ukrainę jest możliwy tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu z 
ostatnich 72h.  
 
W Obwodzie Tarnopolskim jest ok. 9 tys. aktywnych przypadków COVID-19 (2,5 tys. w 
lutym). Skumulowana ilość infekcji w regionie to ok. 59 tys. (+21 tys. od lutego).  W wielu 
rejonowych szpitalach łóżka są zapełnione i pacjenci muszą być przewożeni do innych 
placówek. Dodatkowe ograniczenia od 12 kwietnia w Tarnopolu: w sklepach 1 osoba na 10 
m2, obrzędy religijne na zewnątrz z zachowaniem odstępu 1,5 m między wiernymi. 
 
W Obwodzie Czernihowskim aktywnych przypadków COVID-19 jest ok. 9 tys. (6,5 tys. w 
lutym). Skumulowana ilość infekcji w regionie to ok. 45,5 tys. (+18,5 tys. od lutego). 
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Skumulowana liczba zgonów od początku pandemii to ok. 926 (+300 od lutego). Dodatkowe 
ograniczenia w Czernihowie to obowiązek noszenia maseczek również w parkach. 
 
W Obwodzie Charkowskim od początku pandemii w regionie zachorowało 113 tys. osób (+ 
35 tys. od lutego), ok. 2,1 tys. zmarło (+700 od lutego). Obecnie aktywnych przypadków jest 
ok. 22 tys. (w lutym było 6,5 tys.). Ilość zachorowań z ostatniej doby to 1194 (w tym 800 w 
Charkowie), ilość szczepień 550 (skumulowana ilość szczepień to 13 tys.). W regionie 
przygotowano ok. 5 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 1161 z tlenem (zajętych jest 
1134). Dodatkowo ograniczenia obowiązujące w Charkowie od 10 kwietnia: ograniczenie 
pracy gastronomii oraz sklepów do 20 oraz szkoła w formie tradycyjnej tylko dla klas 1-4. 
 
Szczepienia na Ukrainie ruszyły 17 lutego 2021 r. Wg stanu na 9 kwietnia 2021 r. na Ukrainie 
podano 353 tys. dawek szczepionki (5 osób otrzymało drugą dawkę), 18,5 tys. w ciągu 
ostatniej doby. W pierwszym etapie szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia bezpośrednio 
zaangażowani w walkę z COVID-19 oraz wojskowi biorący udział w działaniach na wschodzie 
Ukrainy (367 tys. osób). W drugim etapie pozostali pracownicy systemu opieki zdrowotnej, 
pracownicy opieki społecznej oraz osoby 80+ (3 mln osób). Pierwsze dwie grupy zostaną 
zaszczepione przez zespoły mobilne. Dla dalszych grup szczepienia będą miały charakter 
stacjonarny poprzez sieć podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Ukraina rozpoczęła szczepienia preparatem AstraZeneca (Covieshield – rejestracja na 
Ukrainie 22 lutego), który otrzymała w ramach mechanizmu COVAX (do końca czerwca ma 
otrzymać m.in. 2,2 mln dawek). 25 marca 2021 r. na Ukrainę przybył pierwszy transport 
szczepionek chińskich szczepionek Sinovac (zatwierdzone 9 marca). Dodatkowo Ukraina 
podpisała umowy na dostawy 12 mln dawek szczepionek AstraZeneca/Covishield i Novavax. 
Kolejne 1,2 mln szczepionek AstraZeneca Ukraina ma kupić od Polski. 7 kwietnia 
poinformowano o zawarciu kontraktu na 10 mln dawek szczepionki Pfizer. 
 
Akcja szczepień przebiega z oporami (około połowy obywateli Ukrainy nie zamierza się 
szczepić). Np. w Czernihowie z 280 lekarzy tylko 87 zgodziło się na szczepienie. W miejskim 
szpitalu nr 3 w Czernihowie żaden lekarz nie zgłosił się do szczepienia. W publiczne 
promowanie szczepień zaangażowano polityków i liderów religijnych. 2 marca 2021 r. 
publicznie, razem z żołnierzami w Obwodzie Łuhańskim zaszczepił się Prezydent Ukrainy  
W. Zełenski. 
 
 
ROSJA14 
Wg danych z 8 kwietnia 2021 r. w Rosji liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 wynosi 
4,6 mln (+700 tys. od końca początku lutego), liczba zgonów ok. 102 tys. (+ 28 tys. przez dwa 
miesiące). Aktywnych przypadków jest ok. 275 tys. (ok. 461 tys. na początku lutego). Obecnie 
w Rosji wykonuje się o ok. 50% mniej testów na dobę niż w grudniu. 
 
Luty i marzec 2021 r. w FR to kontynuacja spadku liczby zachorowań. Na początku lutego 
średnia dobowa z 7 dni wynosiła ok. 18 tys. przypadków, na końcu ok. 11 tys. Na początku 
kwietnia ustabilizowała się na poziomie 8500-9000 zachorowań. Dzienna liczba zgonów to 
300-500, przy czym od połowy marca to 300-400. 
 
W Federacji Rosyjskiej ograniczenia są wprowadzane na poziomie regionów (obwodów). To 
które sektory gospodarki mogą być otwarte określają władze regionalne. Zrezygnowano z 
podziału kraju na kolorowe strefy.  
 
W 2020 r. w Rosji zakończyło swoją działalność ok. 950 tys. firm z sektora MŚP (ok. 30% 
wszystkich). Analitycy spodziewają się podobnych lub gorszych wyników w 2021 r. 
 
Akcja szczepień formalnie rozpoczęła się w grudniu 2020 r. Pierwszą dawkę podano 6,3 mln 
obywateli, zaś pełny cykl przeszło ok. 4,3 mln osób (3% populacji). Przy utrzymaniu takiego 
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tempa Rosja będzie w stanie zaszczepić planowane 70% dorosłej populacji dopiero w 2022 r. 
(rosyjscy urzędnicy deklarują, że nastąpi to do sierpnia 2021 r.). 
 
Wbrew tezom rosyjskich władz i mediów, poziom zaszczepienia populacji Rosjan pozostaje 
wyraźnie niższy niż na Zachodzie. Udział osób, które przyjęły pierwszą dawkę wynosi ok. 
4,3%, podczas gdy w Unii Europejskiej – 12,3%.  
 
Rosjanie szczepieni są w zasadzie wyłącznie Sputnikiem V. Dwa inne rosyjskie preparaty 
dopuszczone do obrotu są na razie we wstępnej fazie produkcji. 18 marca na rynek rosyjski 
wypuszczono szczepionkę EpiVacCorona, lecz dotychczas wytworzono ok. 0,5 mln doz. 
Produkcja przemysłowa ma ruszyć dopiero w kwietniu. 28 marca miało się rozpocząć 
stosowanie szczepionki CoviVac (775 tys. dawek do połowy roku i 10 mln do końca po 
rozbudowaniu fabryki). 
 
Rosjanie pozostają sceptycznie wobec programu szczepień. W marcowym badaniu 
niezależnego Centrum Lewady 30% ankietowanych zadeklarowało zamiar przyjęcia Sputnika 
V, podczas gdy 62% stwierdziło, że tego nie planuje. To samo badanie pokazuje, że 64% 
Rosjan jest przekonanych, że SARS-CoV-2 powstał w laboratorium jako broń biologiczna. 
 
Priorytetowo traktuje się eksport oraz dostawy szczepionek do Moskwy. Liczba podanych w 
stolicy dawek (1 mln) kontrastuje z resztą kraju (dla porównania: obwód moskiewski – 420 tys., 
Petersburg – 354 tys., obwód swierdłowski – 210 tys., Kraj Krasnodarski – 180 tys., pozostałe 
regiony – kilka-kilkadziesiąt tysięcy). Najniżej tradycyjnie znalazły się obszary Kaukazu 
Północnego. W dziewięciu regionach wakcynacja w ogóle się nie zaczęła. 
 
23 marca 2021 r. zaszczepił się także prezydent Władimir Putin, choć akcja ta nie była 
publiczna, nie poinformowano również, który z trzech rosyjskich preparatów przyjął. 
 
Od momentu rejestracji Sputnika V w Rosji (sierpień 2020 r.) trwa intensywna akcja 
promocyjna tego preparatu na świecie, w ostatnich tygodniach również w UE (Prezydent W. 
Putin ostatnio rozmawiał o Sputniku V m.in. z przywódcami Austrii, Francji, Luksemburga, 
Niemiec i Serbii). Towarzyszą jej działania dezinformacyjne uderzające w zachodnie 
szczepionki.  
 
Starania Moskwy o zgodę na wprowadzenie Sputnika V do obrotu w UE de facto rozpoczęły 
się dopiero na początku marca. 2 lutego w czasopiśmie „Lancet” opublikowano wstępne wyniki 
badań preparatu (ostateczne dane mają być znane w najbliższych miesiącach). Na ich 
podstawie skuteczność szczepionki oceniono na 91,6%. Powyższa publikacja jest w zasadzie 
jedyną publicznie dostępną informacją na jego temat. Naukowcy zwrócili w niej uwagę na kilka 
nieścisłości, jednocześnie skarżąc się na brak dostępu do szczegółowych danych, zwłaszcza 
do protokołów badań. Warto zwrócić uwagę, że słowackie instytucje (Państwowy Instytut 
Kontroli Leków i Centrum Biomedyczne Słowackiej Akademii Nauk), które badają partię 
szczepionek dostarczoną 5 tygodni temu nie otrzymały od Rosjan pełnej dokumentacji,  
a według słowackich mediów „nie są całkiem identyczne” ze szczepionką, której skuteczność 
i bezpieczeństwo zostały opisane w czasopiśmie „The Lancet”. Co więcej, nie są też 
identyczne ze szczepionkami używanymi w innych krajach. 
 
Pierwsza po Rosji Sputnika V zarejestrowała Białoruś (21 grudnia 2020 r.). Szczepionkę 
dopuściło 58 państw (łącznie z Rosją, stan na 31 marca 2021 r.). W Europie zarejestrowały ją 
Węgry, Słowacja, Serbia, Czarnogóra i Macedonia Północna, a także wchodząca w skład 
Bośni i Hercegowiny Republika Serbska. 
 
4 marca EMA rozpoczęła pierwszą fazę tzw. przeglądu etapowego (ang. rolling review) 
Sputnika V, polegającą na ocenie danych z badań laboratoryjnych pod kątem efektywności, 
bezpieczeństwa i jakości. Nie jest to jednak równoznaczne z początkiem procesu rejestracji 
preparatu w celu dopuszczenia go do obrotu. 10 kwietnia eksperci EMA mają przeprowadzić 
inspekcje rosyjskich zakładów produkcyjnych. W połowie marca przewodnicząca Rady 
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Zarządzającej EMA Christa Wirthumer-Hoche porównała wręcz decyzje Budapesztu i 
Bratysławy o dopuszczeniu do obrotu Sputnika V do gry w „rosyjską ruletkę”. 
 
Od początku brakuje też wiarygodnych informacji o skali produkcji Sputnika V. Wg władz do 
końca marca wyprodukowano ok. 35 mln dawek. Aleksandr Gincburg, szef Instytutu im. 
Gamalei (wynalazcy Sputnika V), mówił jednak o wytworzeniu jedynie ponad 10 mln dawek. 
 
Wobec poważnych problemów z masową produkcją Rosjanie są otwarci na przekazywanie 
technologii państwom trzecim. Dotychczas produkcja rozpoczęła się w Kazachstanie (w lutym 
powstało 90 tys. dawek, do końca marca na rynek miało trafić kolejne 150 tys.), a niedawno 
również w zakładach na Białorusi (brak informacji o wielkości). Ponadto przygotowania do 
wytwarzania masowych ilości trwają w Korei Południowej (kontrakt dotyczy nawet 650 mln 
dawek, jednak uruchomienie produkcji jest odkładane), Indiach (250 mln dawek, od IV kwartału 
2021 r.), Brazylii (150 mln doz w 2021 r. na potrzeby rynku brazylijskiego, jednak ze względu 
na przeciągającą się rejestrację rozpoczęcie wytwarzania przesunięto na połowę 2021 r.), a 
także w Chinach (kontrakt dotyczy 60 mln dawek, produkcja ma ruszyć w maju). 
 
Według RFIB (państwowy Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, odpowiedzialny za 
marketing Sputnika V) w marcu podpisano kontrakt z  włoską firmą farmaceutyczną Adienne, 
należącą do szwajcarskiej korporacji Adienne Pharma & Biotech. Produkcja miałaby ruszyć w 
lipcu w fabrykach w Lombardii (10 mln dawek do końca 2021 r.). Sam koncern Adienne 
odmówił podania informacji o skali planowanej produkcji preparatu – zaznaczył jednak, że 
pierwsza próbna partia może powstać w III kwartale 2021 r., zaś wytwarzanie partii 
komercyjnych ruszy dopiero po wydaniu zgody przez Włoską Agencję Leków. RFIB informował 
także o zawarciu umów na produkcję Sputnika V z koncernami farmaceutycznymi z Hiszpanii, 
Francji i Niemiec. Doniesienia te zostały zdementowane przez resorty handlu Francji i 
Hiszpanii. 
 
Szereg niemieckich polityków domaga się rozpoczęcia przez KE negocjacji w sprawie zakupu 
rosyjskiego produktu przed jego dopuszczeniem do użytku przez EMA. Podobnie brzmią także 
deklaracje poszczególnych włoskich regionów, wyrażających chęć importu Sputnika V. Z kolei 
Grecja, nie czekając na rozstrzygnięcia wewnątrzunijnej debaty o paszportach covidowych, 
zapowiada honorowanie szczepień rosyjskich turystów, co de facto byłoby częściowym 
uznaniem tamtejszego preparatu przez Ateny. 
 
Z doniesień medialnych (brak oficjalnych statystyk) dotyczących eksportu Sputnika V wynika, 
że dotychczas do jego odbiorców za granicą trafiło prawie 5 mln dawek. Dla porównania do 
31 marca kraje UE otrzymały 88 mln dawek szczepionek innych producentów, a WHO w 
ramach mechanizmu COVAX dostarczyło 35 mln dawek do 78 krajów.  
 
Do końca marca największe dostawy Sputnika V otrzymały: Argentyna 3,3 mln (Sputnik to 
65% otrzymanych szczepionek), Węgry 545 tys. (kontrakt 2 mln), Meksyk 400 tys. (Sputnik to 
10% otrzymanych szczepionek), Serbia 340 tys. (kontrakt 2 mln), Słowacja 200 tys. (nie są 
stosowane). 
 
Analiza podpisanych kontraktów i wielkości zrealizowanych dostaw każe więc umieścić Rosję 
na końcu listy światowych producentów i dostawców. Podobnie jak inni wytwórcy musi ona 
stale wybierać, komu wysłać szczepionki. Obecnie Rosja nie dysponuje znacznymi zapasami 
Sputnika V, które mogłyby w realny sposób przyspieszyć akcję szczepień w Europie. 
Prawdziwie hurtowe ilości Sputnika V najprawdopodobniej mogłyby się pojawić w Europie 
najwcześniej dopiero jesienią 2021 r. i to przy uruchomieniu licencyjnych linii produkcyjnej na 
terenie UE lub po wdrożeniu kontraktu z koncernami koreańskimi. 
 
 
BIAŁORUŚ15 
Wg oficjalnych danych z 7  kwietnia 2021 r. na Białorusi liczba potwierdzonych przypadków 
COVID-2019 wynosi ok. 330 tys. (+80 tys. od początku lutego), liczba zgonów 2314 (+600). W 
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lutym średnia dobowa liczba zachorowań z 7 dni wynosiła ok. 1500, w marcu ok. 1200 (w 
grudniu ok. 1500-1700). Obecnie aktywnych przypadków jest ok. 8 tys. przypadków. 
 
Szczepienia na Białorusi rozpoczęły się 15 marca preparatem chińskim Vero Cell koncernu 
Sinopharm (w lutym otrzymano dostawę 100 tys. doz).  
 
25 marca 2021 r. na Białorusi wyprodukowano próbną serię (100 tys. dawek) szczepionki 
Sputnik V. Trafiła ona do Rosji na badanie jakości. Jeśli oceny będą pozytywne państwowa 
firma "BiełMedPreparaty" produkować będzie 500 tys. doz miesięcznie. 1 kwietnia 2021 r. A. 
Łukaszenka zadekretował rozpoczęcie prac nad białoruską szczepionką. 
 
 
MOŁDAWIA16 
Wg danych z 8 kwietnia 2021 r. w Mołdawii liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 to 
ok. 238 (+77 tys. od początku lutego), a liczba zgonów to 5.268 (+ 1,8 tys.). Liczba aktywnych 
przypadków to ok. 14  tys. (podwojenie od lutego, w marcu było ponad 20 tys.). Z tego ok. 4 
tys. osób znajduje się w szpitalach, w tym ok. 320 w stanie krytycznym. Od połowy marca 
liczba dziennych zgonów wynosi 40-50 (w poprzednim grudniowym szczycie było to 20-27).  
  
Od początku lutego 2021 r. liczba zachorowań zaczęła silnie rosnąć. Z poziomu 500 
przypadków do ponad 2000 24 i 25 marca. Później fala zachorowań zaczęła opadać. Średnia 
z pierwszego tygodnia kwietnia wynosi ok. 1000 przypadków dziennie. 
 
Największe ogniska to największe miasta: Kiszyniów 103 tys. od początku pandemii (+35 tys. 
w ostatnich 2 miesiącach), Tyraspol 8,7 tys. (+2,7 tys.)  Bielce 7,6 tys. (+2 tys.). 
 
Problemem Mołdawii jest brak wystarczającej liczby łóżek z tlenoterapią. Wg danych z 10 
marca 2021 r. w całym kraju w szpitalach znajdowało się ok. 4300 pacjentów (czyli 20% 
oficjalnie stwierdzonych przypadków). Np. w połowie lutego w Kiszyniowie na 1163 miejsca 
dla pacjentów z COVID-19 zajęte były 1067. Z tego 48 pacjentów było w stanie krytycznym, a 
411 ciężkim. Szybko organizowano dodatkowe 200 na terenach targowych "Moldexpo". 
 
Do 30 maja 2021 r. przedłużono obowiązywanie stanu wyjątkowego. Wjazd do Mołdawii jest 
możliwy tylko z negatywnym wynikiem testu. Obowiązuje częściowy lockdown (nauka zdalna, 
zamknięte instytucje kulturalne i rozrywkowe, w weekend zamknięte centra handlowe, rynki 
otwarte co drugi dzień, 50% pasażerów w komunikacji publicznej, specjalny grafik pracy w 
instytucjach publicznych). Dodatkowo w dwóch największych miastach Kiszyniowie i Bielcach 
od 1 kwietnia wprowadzono godzinę policyjną od 23 do 5. 
 
Problemem jest brak dostępu do szczepionek (de facto kraj zdany jest na uprzejmość 
UE w tym zakresie). Przekazanie 200 tys. szczepionek z puli UE obiecała Rumunia. 
Pierwszy transport szczepionek (21,6 tys. szt.) dotarł 27 lutego 2021 r. i na lotnisku 
witała go Prezydent Mołdawii Maia Sandu. 
 
2 marca 2021 r. w Mołdawii rozpoczęto podawanie szczepionki, dostarczonej do Mołdawii przy 
wsparciu UE, USAID oraz Rumunii w ramach mechanizmu COVAX (AstraZeneca). Do 23 
marca szczepionkę otrzymało ok. 23,5 tys. osób (pracownicy służb medycznych). Na początku 
kwietnia rozpoczęły się szczepienia osób 60+ i z chorobami przewlekłymi. 
 
25 marca 2021 r. Prezydent Mołdawii Maia Sandu w liście do Ambasadora FR w 
Kiszyniowie poprosiła o udostępnienie szczepionki Sputnik V. Nie jest znana rosyjska 
odpowiedź. 
 
W Mołdawii występuje stosunkowo duży sceptycyzm wobec szczepień. Wg sondaży: 
- 11,5% zaszczepię się na pewno 
- 18,4% raczej się zaszczepię 
- 19,4% raczej się nie zaszczepię 
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- 38,7% nie zaszczepię się na pewno. 
 
 
GRUZJA17 
Według danych na 6 kwietnia br. w Gruzji odnotowano włącznie 284 958 przypadków COVID-
19. Liczba ta w skali doby zmieniła się o 897 przypadki (liczba mieszkańców Gruzji wynosi: 
3,7 mln). Łącznie w kraju wyzdrowiało już 275 220 mieszkańców. Liczba zgonów ogółem 
wyniosła 3832 (w ciągu doby 10 osób).  
 
Liczba testów wykonywanych w Gruzji w ciągu 24h wynosi 24 592 (w tym 18536 to testy 
ekspresowe a 6056 to PCR). Skala pozytywnych wyników wynosi 3,65% w ciągu doby, 1,94% 
w ciągu ostatnich 14 dni i 2,32% w ujęciu tygodniowym.  
 
Przypadki nowych – 897- zachorowań odnotowano w tym w: Tbilisi - 463 przypadków, Adjara 
- 83 przypadki, Imereti - 88 przypadków. 
 
W szpitalach przebywa 1892 pacjentów. 357 z nich jest w stanie krytycznym a wśród nich 62 
jest poddawanych sztucznej wentylacji. 
 
Decyzją Rady Koordynacyjnej na podstawie analizy epidemiologicznej w Gruzji łagodzone są 
ograniczenia: 

 od 19 marca w restauracjach została wznowiona muzyka na żywo; 
 od 23 marca zniesiono zakaz dla więcej niż 3 osób (łącznie z kierowcą) podróżujących 

taksówką; 
 od 1 kwietnia centra rozrywki dla dzieci i kina zostały ponownie otwarte zgodnie z 

odpowiednimi przepisami; 

Obowiązująca godzina policyjna pozostaje w mocy jako jeden ze skutecznych sposobów 
ograniczenia mobilności. 
 
Od 1 lutego osoby zaszczepione z całego świata mogą odwiedzać Gruzję bez konieczności 
odbycia kwarantanny. Istnieje obowiązek testowania niezaszczepionych podróżnych  
z wybranych krajów, uznawanych za „strefy wysokiego ryzyka”. Te osoby muszą 
zaprezentować po przyjeździe negatywny wynik testu, wykonanego na 72 godziny przed 
podróżą, wypełnić formularz zdrowotny po przybyciu na miejsce oraz wykonać test PCR trzy 
dni po przyjeździe. Każda niezaszczepiona osoba, która odwiedziła Wielką Brytanię na 2 
tygodnie przed przyjazdem, musi przejść 12- dniową kwarantannę. 
 
Masowe szczepienia Covid-19 mają rozpocząć się w Gruzji w lipcu, zapowiada szef 
Gruzińskiego Narodowego Centrum Kontroli Chorób, dodając, że nie oznacza to, że 
szczepienie przeciwko koronawirusowi stanie się obowiązkowe. Centra masowych szczepień 
z dzienną wydajnością 3000-4000 szczepionek mają zostać utworzone w dużych miastach, 
takich jak Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi. 
 
W przyszłym tygodniu do Gruzji dostarczona zostanie chińska szczepionka Sinovac. Z Chin 
zostanie zaimportowanych 100 000 dawek szczepionki. Już 13 marca br. Gruzja otrzymała 43 
200 dawek szczepionki AstraZeneca, którą od 15 marca szczepieni są pracownicy służby 
zdrowia (dotąd podano ponad 4048 dawek tej szczepionki). Ponadto 24 marca br. Gruzja 
otrzymała 29 250 dawek amerykańsko-niemieckiej szczepionki Pfizer/BioNtech. 
 
 
KAZACHSTAN18 
Wg danych z 8 kwietnia 2021 r. w Kazachstanie liczba potwierdzonych przypadków COVID-
19 wynosi ok. 261,5 190 tys. (+71,5 tys. od początku lutego, przyrost 3x większy niż w okresie 
listopad-luty) Przypadków śmiertelnych 3171 (+700, w poprzednim okresie +100).  Aktywnych 
przypadków jest ok. 30 tys. (rekord).  
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W lutym liczba nowych zachorowań zaczęła spadać z poziomu ok. 1400 dziennie, do ok. 800 
w połowie marca, po czym gwałtownie wzrosła. Dzienna liczba nowych przypadków to na 
początku kwietnia ponad 2000 (rekordowe wyniki). Dzienna liczba zgonów to 20-30. 
 
Wzrost zakażeń jest skorelowany ze zmniejszeniem restrykcji. Od 1 marca do szkół wrócili 
uczniowie szkół podstawowych, a w "zielonych" regionach zezwolono na działalność obiektów 
rozrywkowych, sportowych (do 30% pojemności) oraz spotkania rodzinne do 50 osób. 
 
W Obwodzie Turkiestańskim od początku pandemii do 7 kwietnia 2021 r. odnotowano ok. 4,6 
tys. przypadków COVID-19 (+600 w ostatnich 2 miesiącach). W ostatniej dobie zarejestrowano 
13 przypadków (na ok. 3 tys. testów). Nie jest podawana liczba zgonów na poziomie regionu. 
W regionie dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 610 łóżek, z czego wolnych jest 392. 
 
W marcu rozpoczęto w Karagandzie licencyjną produkcję Sputnika V (150 tys. dawek). Wg 
planów od kwietnia miesięcznie produkowane będzie 600 tys. dawek. W kwietniu 
informowano, że produkcja ma wzrosnąć do 2 mln dawek miesięcznie. Rosyjską szczepionkę 
przyjęli członkowie kazachskiego rządu. Sputnika produkcji kazachskiej przyjął 6 kwietnia 
Prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew. 
 
1 kwietnia 2021 r. Prezydent Kazachstanu skrytykował rząd za wolne tempo szczepień. Przez 
2 miesiące podano ok. 19 tys. dawek (0,1% ludności kraju). Po tej interwencji liczba 
zaszczepionych na 7 kwietnia 2021 r. wynosiła 217 tys. (40% zaszczepionych to służba 
medyczna, 17% nauczyciele, 7% służby siłowe). Wg planów do końca kwietnia ma być użytych 
2 mln dawek. 
 
Warto zwrócić uwagę, że kazachskie media nie eksploatowały dalej tematu własnej 
szczepionki kazachskiej (QazCovid-in), o której informowano w styczniu, że rozpoczęła fazę 
badań klinicznych, które potrwają 9 miesięcy. 
 
W Obwodzie Turkiestańskim do 7 kwietnia zaszczepiono pierwszą dawką 21 tys. osób (14 tys. 
pracowników medycznych, 5,5 tys. nauczycieli). Obecne tempo szczepień to ok. 2 tys. dawek 
dziennie. 
 
 
BRAZYLIA19 
 
Stan Parana 
Liczba zakażeń: 868.567 (4777 w ciągu ostatnich 24 godzin) 
Liczba zgonów: 18.375 (374 w ciągu ostatnich 24 godzin) 
 
Przebieg pandemii w Brazylii i w Stanie Parana 
Brazylia, globalne epicentrum zakaźnej pandemii, stała się drugim krajem z największą liczbą 
zachorowań na świecie. Kraj, liczący 210 mln mieszkańców, czyli nieco mniej niż 3% światowej 
populacji, rejestruje 10,3% wszystkich zgonów i 9,5% zakażeń. 
 
Od listopada krzywa zachorowań i zgonów niepokojąco wzrasta. Nabrała dramatycznego 
natężenia w lutym oraz w marcu. System opieki zdrowotnej jest na skraju załamania. W 24 z 
27 stanów kraju współczynnik obłożenia oddziałów intensywnej terapii przekracza 80%, a w 
ponad połowie 90%. 
 
Dziewiąty tydzień epidemiologiczny 2021 roku, ustanowiony przez brazylijskie Ministerstwo 
Zdrowia, trwał od 28 lutego do 6 marca. W tym okresie w Stanie Parana odnotowano 37 831 
przypadków zakażeń, najwyższy poziom od grudnia 2020 r. Kolejno nastąpił spadek do 35 
647 przypadków w tygodniu 10. (od 7 do 13 marca), 34 122 przypadków w tygodniu 11. (od 
14 do 20 marca), 29 585 przypadków w tygodniu 12. (od 21 do 27 marca) i 15 478 przypadków 
w tygodniu 13. (28 marca do 3 kwietnia).  
 



20 
 

Czwarty minister zdrowia od początku pandemii 
15 marca prezydent Jair Bolsonaro ogłosił zmianę ministra zdrowia, powołując na to 
stanowisko kardiologa, Marcela Quierogę. Zajął on miejsce generała Eduardo Pazuello, który 
sprawował urząd przez 10 miesięcy.  
 
Inwestycje w walkę z Covid-19 
Rząd Parany zainwestował 1,3 miliarda R $ (0,89 mld PLN) w walkę przeciwko Covid-19. 
Około 313 mln R $ (215 mln PLN) pochodzi ze budżetu stanowego. 
 
Z tych pieniędzy zostały równocześnie otwarte trzy szpitale (w Guarapuava, Telêmaco Borba 
i Ivaiporã), uruchomiono w marcu ponad 1400 łóżek na oddziałach intensywnej terapii i 
wyposażono punkty opieki zdrowotnej. 
 
Stan posiada łącznie 4712 łóżek: dla dorosłych 1794 na oddziałach intensywnej terapii i 2896 
na zwykłych oddziałach szpitalnych; dla dzieci - 22 na oddziałach intensywnej terapii i 34 na 
zwyklych oddziałach pediatrycznych. 
 
Sekretariat Rolnictwa i Zaopatrzenia przeznaczył 113 milionów R $ (77,5 mln PLN) na 
dystrybucję kart Comida Boa, która pozwoliła ubogim rodzinom na zakup podstawowych dóbr 
za 50 R $ (34 PLN) w supermarketach akredytowanych przez stan przez trzy miesiące w 2020 
roku. 
 
Zainwestowano także w edukację, w reformę szkół, dystrybucję posiłków dla rodzin uczniów 
ze Stanowej Sieci Publicznej oraz zatrudniono 1167 stypendystów, profesjonalistów i 
studentów specjalizujących się w dziedzinie zdrowia, wyznaczonych do działań 
profilaktycznych, konsultacyjnych i leczenia choroby Covid-19. W sumie w inicjatywę 
zainwestowano 14,5 miliona R $ (10 mln PLN). 
 
Pomoc dla gmin 
Rząd stanowy, za pośrednictwem Departamentu Zdrowia, przekazał 19,7 mln R $ (135 mln 
PLN) 399 gminom, aby stawić czoła pandemii. Kwota stanowi część przekazanych przez 
Ministerstwo Zdrowia 39,5 mln R $ (27,10 mln PLN) na rzecz stanu Parana. 
 
Środki pomocowe dla sektorów dotkniętych pandemią 
Stanowy Fundusz Parany na rzecz Zwalczania Ubóstwa przeznaczył na pomoc 86,7 tys. 
firmom 59,6 mln R $ (41 mln PLN). Rząd stanowy zdecydował się także wydłużyć termin 
płatności rat podatku od obrotu towarami i usługami, z czego skorzystać może nawet 226 tys. 
małych firm działających w Paranie. 
 
Kolejnym środkiem pomocowym było przeznaczenie w postaci bezpłatnych kredytów 31,5 mln 
R $ (21 mln PLN) w ramach Programu Wspierania Rolnictwa Rodzinnego Paraná (Coopera 
Paraná), mającym na celu wzmocnienie konkurencyjności organizacji spółdzielczych i 
zwiększenie dochodów rolników rodzinnych. Kwota na jeden projekt wynosi 600 tysięcy R $ 
(412 tys. PLN). W kwietniu Sekretariat Stanu ds. Rolnictwa i Zaopatrzenia ma udostępnić 
kolejne 2,5 mln R $ (1,7 mln PLN) na wsparcie techniczne. 
 
Ponadto w ramach pakietu stymulacyjnego, instytucja finansowa Fomento Paraná i Bank 
Rozwoju Regionalnego Dalekiego Południa (BRDE) wraz z Ministerstwem Turystyki zebrały 
środki na promocję i stymulowanie turystyki. Około 25 milionów R $ (17,15 mln PLN) zostało 
udostępnionych przez Generalny Fundusz Turystyczny (Fungetur). 
 
Gubernator Carlos Massa Ratinho Junior potwierdził również wznowienie kampanii Made in 
Paraná. Inicjatywa zapoczątkowana w zeszłym roku ma na celu zachęcenie do 
konsumpcji lokalnych produktów z Parany. 
 
Restrykcje 
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Do 15 kwietnia w miastach Parana obowiązują następujące zasady: 
uliczna działalność komercyjna, galerie handlowe oraz nieświadczące podstawowych usług 
sklepy w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców będą mogły działać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10 do 17 z ograniczeniem klientów do 50%, i w soboty wyłącznie w trybie 
dostawy i drive-thru, także od 10:00 do 17:00. Centra handlowe będą otwarte od poniedziałku 
do piątku od 11:00 do 20:00 z ograniczeniem odwiedzających do 50%. Gminy liczące mniej 
niż 50 tys. mieszkańców muszą przestrzegać przepisów prawa miejskiego. 
 
Przemieszczanie się osób między 20:00 a 5:00 pozostaje zabronione. Bary, restauracje mogą 
być otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, przy maksymalnym 
obłożeniu 50%. Jednak w trybie dostawy mogą działać bez ograniczeń dnia i godziny. 
 
Wstrzymane są wydarzenia w salach koncertowych, cyrkach, teatrach, kinach i muzeach, 
klubach nocnych, a także imprezy towarzyskie, targi, kongresy i zjazdy. Świątynie i kościoły 
powinny prowadzić swoją działalność najlepiej w trybie online. 
W przypadku zajęć indywidualnych należy przestrzegać limitu 15% obłożenia. 
 
Zajęcia edukacyjne w sieci państwowej pozostają zawieszone. Harmonogram powrotów do 
szkół i uczelni zostanie określony przez Sekretarza Stanu ds. Edukacji i Sportu. Szkoły 
prywatne są uprawnione do działania w modelu hybrydowym, gdzie przewiduje się limit 30% 
uczniów w salach lekcyjnych. 
 
Szczepionki w Paranie i Brazylii 
Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w najbliższych tygodniach rozprowadzi 30,5 
miliona dawek i rozpocznie szczepienie nawet 1 miliona osób dziennie. Paraná otrzymała 
już 11 partii szczepionek od Ministerstwa Zdrowia, w sumie 2 253 300 sztuk, i zaszczepiła 
ponad 1,2 miliona ludzi (1 213 773 osób otrzymało pierwszą dawkę i 266 704 drugą 
przypominającą, czyli łącznie 11,62%).  
Gubernator podkreślił, że Paraná sformalizowała zamiar zakupu 16 milionów immunizatorów. 
Negocjacje prowadzi konsorcjum Paraná Saúde. Rząd stanowy przyłączył się także do 
ogólnokrajowego ruchu Zjednoczeni na rzecz Szczepionki, aby ułatwić dystrybucję 
szczepionek i zaopatrzyć w nie wszystkich Brazylijczyków do końca roku. 
 
Uwzględniono również nowe grupy priorytetowe. Są to pracownicy sektorów przemysłu i 
budownictwa (425 924 osób) oraz transportu wodnego, pracujący w przedsiębiorstwach 
żeglugowych (1937 osób). 
 
Ponadto Siły Zbrojne, wcześniej należące do innych grup priorytetowych, mają teraz swój 
własny przedział. W tej kategorii znajduje się 14222 osób. Prognozuje się, że do końca maja 
wszystkie siły bezpieczeństwa, ratownicze oraz siły zbrojne działające w Paranie otrzymają 
pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. 
 
Oczekuje się, że stanowy Sekretariat Zdrowia ma zaszczepić całą populację powyżej 60 roku 
życia w kwietniu oraz resztę grup priorytetowych do końca maja. Kolejnym celem jest 
skierowanie szczepień w stronę grup pracowników oświaty i ochrony.  
 
Przy największym natężeniu produkcji szczepionek przez Butantan Institute i Fundację 
Oswaldo Cruz, Paraná powinna otrzymywać co najmniej 300 tysięcy dawek szczepionek 
tygodniowo. 
 
ANGOLA20  
 
Liczba zakażeń: 23 108 (98 w ciągu ostatnich 24 godzin) 
Liczba zgonów: 549 (2 w ciągu ostatnich 24 godzin) 
 
Pomoc Banku Światowego 
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Bank Światowy zatwierdził w połowie marca wsparcie dla Angoli w wysokości 700 mln USD, 
aby pomóc w ożywieniu gospodarki w kontekście kryzysu zaostrzonego przez pandemię 
COVID-19. 
Pomoc skupia się na dwóch filarach, z których pierwszy koncentruje się na kwestiach 
finansowych, w tym na wzmocnieniu zarządzania długiem w celu zapewnienia stabilności 
fiskalnej, a drugi na polityce społecznej. 
 
Borykająca się z trudnościami gospodarka Angoli mocno ucierpiała na skutek spadku cen ropy 
naftowej. Gospodarka Angoli - silnie uzależniona od upadającego, niedofinansowanego 
sektora naftowego - skurczyła się o dalsze 4% w 2020 r., co wywołało sporadyczne protesty 
antyrządowe. 
 
Bank Światowy ostrzega, że pandemia zagraża stabilności makroekonomicznej i rekomenduje 
przejście na bardziej zrównoważony model wzrostu sprzyjający włączeniu społecznemu.  
 
W styczniu br. Prezydent Angoli João Lourenço otrzymał cenny impuls od MFW, który uznał, 
że silne zaangażowanie rządu i zadowalająca realizacja poprzednich zobowiązań pozwoliły 
na natychmiastową wypłatę 487,5 mln USD, ostatnią transzę pakietu wsparcia o wartości 3,7 
mld USD, uzgodnionego w 2018 r. 
 
Istotną częścią programu dywersyfikacji jest Program prywatyzacji na lata 2019-22 
(PROPRIV), w ramach którego planowane jest przeniesienie ponad 190 państwowych 
spółek i aktywów z sektorów takich jak surowce mineralne, transport, telekomunikacja, 
zdrowie, rolnictwo i budownictwo do sektora prywatnego.  
 
Sukces reform będzie jednak zależał od czegoś więcej niż tylko od prawodawstwa. Kraj ten 
zajmuje 177 miejsce w indeksie Doing Business Banku Światowego. Angolska gospodarka od 
dawna jest zdominowana przez monopolistyczne praktyki, co ściśle powiązane jest z 
interesami wąskiej elity rządzącej. Dalsze reformy są niezbędne, aby stworzyć prawdziwie 
konkurencyjną gospodarkę rynkową, podobnie jak kontynuacja walki z korupcją. 
 
Szczepionki 
Angola stała się pierwszym krajem w Afryce Wschodniej i Południowej, który otrzymał 
szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach inicjatywy COVAX. Angola otrzymała 624 000 
dawek szczepionki AstraZeneca-Oxford od Sérum Institute of India oraz pod koniec marca 200 
000 dawek Sinopharm od rządowego Pekińskiego Instytutu Biologicznego.  
 
Proces szczepień obejmuje w pierwszej fazie 20% populacji Angoli, łącznie 6 419 534 osób - 
pracowników opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz służb porządkowych i bezpieczeństwa 
publicznego, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie oraz osoby powyżej 40 
roku życia. 
 
Zatwierdzony przez rząd plan zakłada objęcie szczepieniami 52% mieszkańców, czyli 16 mln 
823 tys. 284 osób powyżej 16 roku życia. 
 
 
 
IRACKI KURDYSTAN21 
 
Liczba zakażeń: 129 356 (1092 w ciągu ostatnich 24 godzin) 
Liczba zgonów: 3 761 (5 w ciągu ostatnich 24 godzin)  
 
Polska pomoc humanitarna dla Rządu Regionalnego Kurdystanu 
W dniu 2 marca br. Ambasador RP w Bagdadzie wziął udział w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Erbil w operacji przekazania polskiej pomocy humanitarnej dla Rządu Regionalnego 
Kurdystanu (KRG) w związku z pandemią Covid-19. 
 



23 
 

W ramach akcji pomocowej Polska przetransportowała drogą lotniczą koce, fartuchy 
chirurgiczne, ręczniki i prześcieradła, które przekazała rządowa Agencja Rezerw 
Materiałowych. 
 
Pomoc WHO 
W połowie lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała Ministerstwu Zdrowia w 
regionie Kurdystanu 13 ton środków sanitarnych i sprzętu medycznego. Przesyłka o wartości 
1 mln USD wsparła placówki służby zdrowia w środki ochrony indywidualnej (ŚOI), zestawy 
diagnostyczne Covid-19, koncentratory tlenu, oksymetry, łóżka i urządzenia do intensywnej 
terapii, pościel szpitalną, meble medyczne, kardiomonitory i inne. 
 
Obostrzenia 
Władze regionalnego rządu Kurdystanu (KRG) wprowadziły dodatkowe restrykcje od  
1 kwietnia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19.  
 
Szczepienia  
Na początku marca KRG rozpoczął kampanię szczepień przeciw Covid-19, stosując dawki 
opracowane przez chińską firmę Sinopharm. Pierwszeństwo w otrzymaniu dawek mają 
pracownicy służby zdrowia, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi oraz siły 
bezpieczeństwa. 
 
Premier KRG Masrour Barzani ogłosił 26 marca, że 43 800 dawek szczepionki AstraZeneca 
dotarło do autonomicznej części północnego Iraku. 
 
 
Poznań, 09.04.2021 
Autor: Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej 
Akceptacja: Dyrektor BWM Anna Markiewicz 
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http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/208124.htm 
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/23/7287550/  
 
14 ROSJA 
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ 
https://tass.com/russia/1245871 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-03-31/rosja-powolny-proces-szczepien-przeciw-covid-19 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-04-02/sputnik-nad-europa 
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210219600-Koronawirus-Moskwa-ma-byc-do-maja-wolna-od-
obostrzen.html 
https://www.belta.by/world/view/rossijskaja-vaktsina-kovivak-postupit-v-grazhdanskij-oborot-28-marta-
433899-2021/ 
https://next.gazeta.pl/next/7,173953,26958423,niemcy-kupia-szczepionke-sputnik-v-jesli-zostanie-
zatwierdzona.html 
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210409607-Niemcy-Bawaria-kupi-25-mln-dawek-rosyjskiej-
szczepionki-Sputnik-V.html 
https://next.gazeta.pl/next/7,168930,26954147,slowacka-gazeta-dostalismy-innego-sputnika-v-
ministerstwo.html 
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210329440-Putin-po-szczepieniu-przeciw-COVID-19-Czulem-lekki-
dyskomfort.html 
https://www.wsj.com/articles/russian-disinformation-campaign-aims-to-undermine-confidence-in-pfizer-
other-covid-19-vaccines-u-s-officials-say-11615129200?mod=hp_lead_pos5 
https://www.rp.pl/Rosja/303089914-Wirtualna-wojna-o-szczepionki.html 
https://www.rp.pl/Biznes/303099935-Pandemia-bankructw-Rosja-stracila-milion-firm.html 
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210309968-COVID-19-Rosjanie-przekonani-ze-koronawirus-to-
bron-biologiczna.html 
https://www.inform.kz/en/covax-has-delivered-35-million-doses-to-more-than-78-countries-who_a3771440 
 
15 BIAŁORUŚ 
http://stopcovid.belta.by/ 
http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/index.php 
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-nachali-privivat-protiv-koronavirusa-kitajskoj-vaktsinoj-432724-
2021/ 
https://www.belta.by/society/view/proizvedennaja-v-belarusi-vaktsina-sputnik-v-projdet-proverku-kachestva-
v-tsentre-imgamalei-434294-2021/ 
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210409925-Koronawirus-Bialorus-Lukaszenko-nakazal-produkcje-
bialoruskiej-szczepionki-na-COVID.html 
http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/lukashenko-podpisal-rasporyazhenie-o-sozdanii-otechestvennoy-vaktsiny-
ot-covid-19/ 
 
16 MOŁDAWIA 
http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b8a5ead53f214b649ac4ec45e4b4c65f 
ipn.md/ru/v-moldove-startovala-kampaniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19-7967_1080047.html 
https://www.ipn.md/ru/vaktsina-podarennaya-rumyniey-pribyla-v-kishinev-vaktsinatsiya-nachnetsya-v-pone-
7967_1080012.html 
https://www.ipn.md/ru/osobyy-rezhim-raboty-shkoly-snova-perekhodyat-na-online-rezhim-
7967_1079995.html 
https://www.ipn.md/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-bylo-prodleno-na-dva-mesyatsa-7967_1079725.html 
https://www.ipn.md/ru/chislo-zarazheniy-covid-19-rastet-kolichestvo-koek-v-bolnitsakh-stolitsy-
7967_1079709.html 
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https://www.ipn.md/ru/es-i-voz-podderzhivayut-postavku-i-raspredelenie-vaktsin-protiv-covid-
7967_1079650.html 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/25/7121347/ 
https://www.ipn.md/ru/kolichestvo-sluchaev-covid-19-v-respublike-moldova-prevysilo-235-tysyach-
7967_1080786.html 
 
17 GRUZJA 
https://stopcov.ge/en/shezgudvebi 
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/podroze/podroze-po-szczepionce-na-covid-19-gdzie-mozna-
pojechac/9n5gxhy 
https://agenda.ge/en/news/2021/842 
https://agenda.ge/en/news/2021/907 
 
18 KAZACHSTAN 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ofinfo 
https://www.inform.kz/en/coronavirus_t736 
https://www.oecd.org/coronavirus/country-policy-tracker/#Containmentmeasures 
https://www.inform.kz/ru/proizvedena-promyshlennaya-partiya-vakciny-sputnik-v-na-baze-karagandinskogo-
farmkompleksa_a3756666 
https://www.inform.kz/ru/kakoy-vakcinoy-priv-yutsya-chleny-pravitel-stva-i-deputaty-otvet-erlana-
kiyasova_a3757214 
https://www.inform.kz/ru/karantin-oslabyat-s-1-marta-v-kazahstane_a3757265 
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pyat-regionov-rk-v-zheltoi-zone_a3757934 
https://www.inform.kz/ru/vosem-regionov-rk-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3773722 
https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-raskritikoval-tempy-vakcinacii-sredi-naseleniya_a3770990 
https://www.inform.kz/en/522-covid-19-patients-in-critical-condition-in-kazakhstan_a3773694 
https://www.inform.kz/en/manufacturing-capacity-of-covid-19-vaccines-made-at-karaganda-pharmaceutical-
plant-2mln-per-month_a3773571 
https://www.inform.kz/en/217-070-administered-the-1st-dose-of-covid-19-vaccine-in-kazakhstan_a3773466 
https://www.inform.kz/en/kazakh-president-receives-locally-produced-sputnik-v-vaccine_a3772968 
https://www.gov.kz/memleket/entities/ontustik/press/news/details/182455?lang=ru 
https://www.gov.kz/memleket/entities/ontustik/press/news/details/183579?lang=ru 
 
19 BRAZYLIA 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111636&tit=Estado-revoga-decreto-de-
restricoes-mais-rigidas-na-Regiao-Metropolitana-de-Curitiba 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111575&tit=Governo-abre-1.447-leitos-em-
marco-e-chega-a-47-mil-na-rede-contra-a-Covid-19 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111284&tit=Governo-do-Parana-aplicou-R-
13-bilhao-na-guerra-contra-a-Covid-19 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111515&tit=Plano-de-vacinacao-do-Parana-
inclui-novos-grupos-prioritarios 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111618&tit=Governo-transfere-R-197-
milhoes-aos-municipios-para-combate-a-pandemia 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111625&tit=Governo-inicia-vacinacao-das-
forcas-de-seguranca-no-domingo- 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/record-de-muertes-por-covid-e-inminente-colapso-ponen-a-
brasil-en-jaque/20000013-4484850?fbclid=IwAR36WmV0SEQezfLWu07TdhuNHAHkOGqvuR1Hnk-
1XSZ5qdThOuoZgzgjuXg 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210323/6604697/brasil-peor-fase-pandemia-covid-
coronavirus.html 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111680&tit=Governador-se-reune-com-
ministro-da-Saude-e-pede-mais-vacinas-e-reedicao-de-lei-emergencial 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111664&tit=Corujao-da-vacinacao-e-nova-
estrategia-para-ampliar-campanha-no-Parana 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111666&tit=Pacote-economico-do-Governo-
estimula-setores-afetados-pela-pandemia 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111661&tit=Governo-dara-auxilio-
emergencial-para-MEIs-pequenas-e-microempresas- 
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http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111655&tit=Parana-vacina-quase-12-milhao-
de-pessoas-e-mantem-media-acima-da-nacional 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111641&tit=Casos-de-Covid-19-ainda-estao-
altos-mas-medidas-restritivas-ajudaram-a-desacelerar-indicadores 
 
20 ANGOLA 
https://www.clbrief.com/angola-gets-200000-doses-of-covid-19-vaccine-from-china/ 
https://www.rtp.pt/noticias/economia/banco-mundial-da-700-milhoes-de-dolares-a-angola-e-mostra-
confianca-nas-reformas_n1305368 
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/455551/angola-authorities-maintain-covid-19-restrictions-as-of-
march-16-update-19 
https://reliefweb.int/report/angola/angola-becomes-first-country-eastern-and-southern-africa-region-receive-
covax-vaccines 
https://african.business/2021/03/trade-investment/angola-eyes-reform-despite-covid-shock/ 
 
21 IRACKI KURDYSTAN 
https://www.gov.pl/web/iraq/polish-humanitarian-aid-for-kurdistan-regional-government 
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13786:the-world-health-organization-
continues-to-support-the-covid-19-response-in-kurdistan-region-of-iraq-with-a-new-allocation-of-us-1-m-
worth-of-medical-supplies-and-materials&Itemid=605&lang=en 
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/462226/iraq-kurdistan-imposes-additional-covid-19-restrictions-
as-of-april-1-update-85 
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/300320211 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraq-krg-starts-covid-19-vaccination-campaign/2164664 
https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/kurdistan-regional-government-iraq-receives-astrazeneca-
vaccine 


