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Ezúton szeretnénk meghívni a Policy Solutions „Poszt-COVID Magyarország” c. új
kiadványának bemutatójára, mely a Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával készült.
Átfogó COVID-kutatásunk bemutatja, hogy mi a koronavírus-járvány bő két és fél évének a
mérlege a magyar társadalom szemében. Részletesen megvizsgáljuk, hogy a magyarok
félelmei, az egészségügyi attitűdök, valamint az életvitel, a munkavégzés és a lelki
egészség tekintetében melyek a pandémia hosszú távon is megmutatkozó hatásai. A
járvánnyal kapcsolatos társadalmi és politikai attitűdökre vonatkozó kérdések mellett nagy
hangsúlyt fektetünk olyan közegészségügyi szempontból is fontos jelenségek
feltérképezésére, mint az oltásellenesség, illetve a poszt-COVID és long-COVID
szindrómára utaló tünetek elterjedtsége.

Az új kutatás bemutatását követően a panelbeszélgetésben résztvevő vendégeink azt
vitatják meg, hogy milyen hatással volt a koronavírus-járvány a magyar társadalomra.
A rendezvény időpontja: 2022. november 18. (péntek), 10:00-11:45
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.)
A rendezvény nyelve: magyar
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Post-COVID Hungary
We cordially invite you to the book launch of “Post-COVID Hungary” – a new
publication of Policy Solutions, supported by the Friedrich-Ebert-Stiftung. Our
comprehensive survey reveals how Hungarian society views the two and a half years of the
COVID-19 crisis. We have looked in detail at the long-term effects of the pandemic on
Hungarians' fears, health attitudes, lifestyle, work and mental health. We also put a special
emphasis on exploring phenomena of public health relevance such as vaccine resistance
and the prevalence of symptoms indicative of post-COVID and long-COVID syndromes.
After the presentation of our new research, a panel discussion will take place. Our
distinguished guests will discuss the impact of the COVID-19 pandemic on Hungarian
society.
Date and time of the event: 18 November 2022 (Friday), 10:00-11:45
Venue: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.)
The official language of the conference is Hungarian. English translation will be provided.
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