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Veszélyhelyzet
Magyarország Kormánya az alábbi rendelet-
tel veszélyhelyzetet hirdetett. Az ezzel kapcso-
latos helyi információk minél szélesebb kör´́u
megismertetése érdekében különszámot
adunk ki.    FONTOS!!!    A hírek a keletke-
zési id´́o szerint kerültek feltüntetésre. A válto-
zásokról szükséges tájékozódni.

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetésér´́ol

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekez-
désében meghatározott hatáskörében, a 2. és
3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalko-
tói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következ´́oket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése
1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot

veszélyeztet´́o tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány következményeinek elhárítá-
sa, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért fele-
l´́os kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti fel-
adatának ellátásában Koronavírus-járvány Elleni
Védekezésért Felel´́os Operatív Törzs segíti.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkí-
vüli intézkedésekr´́ol külön kormányrendele-
tek rendelkeznek.

(2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának
szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

(3) A Kormány az állampolgárok együttm´́uködé-
sét kéri a különleges jogrenddel járó intézke-
dések végrehajtásában.

2. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor

lép hatályba.
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Polgármesteri tájékoztató
(Lapzárta 2020. március 20.)

A mai napon Rétságon koronavírus be-
tegr´́ol, vagy karanténban lév´́or´́ol nem tu-
dunk. Ha lenne ilyen, tudnánk róla.

Rétság Város
Képvisel´́o-testülete
nevében nyugodtan
mondhatom, hogy
mi minden óvintéz-
kedést megtettünk,
lelkiismeretünk, leg-
jobb tudásunk sze-
rint a járvány meg-
el´́ozése érdekében.

Eddig megtett intézkedések: 
— Bezártuk a könyvtárat, majd a M´́uve-

l´́odési Központot
— Átmenetileg bezártuk az óvodát, 
— Az általános iskolás és az óvodás

gyermekek étkeztetését az átmeneti
intézkedések alatt is biztosítjuk! 

— Lezárattuk mind a négy játszóteret.
— A Polgármesteri Hivatalban elektroni-

kus ügyintézés van. Mellette biztosít-
juk az ügyfelek kiszolgálását szemé-
lyesen, az ügyintéz´́ovel egyeztetve.

— Kézfert´́otlenít´́o biztosítására hívtuk fel
az intézmények figyelmét!

— Felkértem a Polgár´́orség vezetését, a
rend´́orséget, hogy a cselleng´́o gyere-
keket figyelmeztessék, az oktatás nem
szünetel, csupán a digitális oktatásra
tértek át az iskolák Megtisztel´́o a ren-
d´́orség, a polgár´́orség együttm´́uködé-
se. Köszönöm!

— EMMI utasítás alapján a nem sürg´́os-
ségi egészségügyi szolgáltatást szüne-
teltetni kell. A Járóbetegellátó Köz-
pontnak ezért kellett bezárnia.

— Folyamatosan, zökken´́omentesen
biztosítjuk továbbra is a szociális ét-
kez´́ok ellátását, a házi segítségnyúj-
tást

— A véd´́on´́oi szolgálatot a szakmai ve-
zetés utasításának megfelel´́oen
elektronikus kapcsolattartással kell
biztosítanunk. 

— A helyi médiákon keresztül folyama-
tos tájékoztatást biztosítunk.

Amit kérek Rétság lakosságától: 
— A jelenlegi helyzet mindenkinek új, a

Kormánynak is, a lakosságnak is, ne-
kem is.

— A pánik legalább olyan veszélyes,
mint a vírus, nyugtassuk környezetün-
ket, semmiképp ne keltsünk pánikot.
Rémhír keltése b´́uncselekmény!

— A tankötelesek legyenek otthon, fi-
gyeljék a KRÉTA rendszert.

— Bevásárlásaink, ügyintézéseink során
tartsuk be az egészségügyi szakem-
berek javaslatát, tartsunk legalább 2
méteres távolságot egymástól.

— Fontos, hogy kerüljük azokat a helye-
ket, ahol többen vannak!

— A sz´́uk családi találkozókon kívül
minden más összejövetelt halasszunk
el!

— Lehet´́oség szerint maradjanak otthon!
— Aki teheti válassza az otthoni munka-

végzést.
— Mossunk kezet!
Pozitív tapasztalatokról is be tudok szá-
molni:
— Több kereskedelmi és szolgáltató egy-

ségben, (a postán, a gyógyszertárban,
élelmiszerboltban) már korlátozták az
épületben együttesen tartózkodható
személyek számát. 

— Az id´́os lakosok élelmiszer és gyógy-
szer ellátására önkéntes segít´́ok jelent-
keztek. Itt köszönöm meg a segítségü-
ket. Az ellátást kizárólag a Polgár-
mesteri Hivatal koordinálja. Infor-
mációt a 35/550-100, 30/3 211 885 és
a 30/2706050 telefonszámokon lehet
kérni.

Összefogásra szólítok fel mindenkit.
Most Önök jönnek, most Ti jöttök!

A hatósági intézkedéseket csak Önök-
kel, Veletek együttm´́uködve, a szabályok
betartásával lehet hatékonyan végrehajta-
ni. Kérem a türelmet, mértéktartást és az
együttm´́uködést mindenkit´́ol. 

Intézmények,
hivatalok 

tájékoztatói

M´́uvel´́odési központ

Tájékoztató
Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-

lyeztet´́o tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megel´́ozése, illetve követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet
során teend´́o intézkedésekr´́ol szóló
46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben meg-
fogalmazottak végrehajtása érdekében:
— A Városi M´́uvel´́odési Központ és

Könyvtár a mai naptól határozatlan
ideig zárva!

— Rendezvény tartása résztvev´́ok számá-
tól és a helyszínt´́ol függetlenül tilos!
Nem min´́osül rendezvénynek a vallási
közösség szertartása, továbbá a polgá-
ri házasságkötés és a temetés.

Segítség id´́oseknek
A 70. életévüket betöltött személyeket ar-
ra kérjük, hogy lakóhelyüket vagy tartóz-
kodási helyüket ne hagyják el. Amennyi-
ben vállalják a lakóhely el nem hagyását,
kérjük, hogy ellátási igényüket jelezzék az
alábbi elérhet´́oségeken:

35/550-100,
30/3 211 885 

telefonszámokon, vagy a
hivatal@retsag.hu e-mail címen.

Az ellátás kérésére hétf´́ot´́ol csütörtökig
8,00-14,00 óra között pénteken 8,00-
12,00 óra között van lehet´́oség.

Szül´́ok figyelmébe!
Kérem vegyék figyelembe, hogy a játszó-
terek is lehetnek a vírusfert´́ozés forrásai!
Gyermekeik, hozzátartozóik egészségé-
nek meg´́orzése érdekében kerüljék a ját-
szóterek eszközeinek használatát, gondos-
kodjanak arról, hogy csoportos játékra ne
kerüljön sor.

Rétság, 2020. március 17.
Mez´́ofi Zoltán s.k.

polgármester

MARADJON
OTTHON!
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Fogászat

Tisztelt Betegeink!
2020. március 14-én jelent meg a

10/2020.(III.14.) számú EMMI rendelet,
amely a fogorvosi ellátást is érinti.

A rendelet szerint 2020. március 16-tól
a kihirdetett veszélyhelyzet id´́otartama
alatt a fogorvosi alapellátás keretében
csak sürg´́osségi ellátás nyújtható.

Rendelésünkön ezért 2020. március
16-tól csak sürg´́osségi fogeltávolítást tu-
dunk végezni.

A fogtömések, fogpótlások, fogk´́oeltá-
volítások és ínykezelések végzése bizony-
talan ideig szünetel.

Tesületi határozat
Retság Város Önkormányzat 

Képvisel´́o-testületének 
49/2020. (III.14.) KT. határozata

Tárgy: A koronavírus terjedését megel´́oz´́o
óvintézkedés lehet´́osége

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete kinyilvánítja, hogy a határozat
meghozatala napján Rétság varosban új
koronavírus-fert´́ozést (COVID-19) vagy
annak gyanúját még nem mutatták ki.

Rétság Város Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete a járvány megel´́ozése érdeké-
ben az alábbi döntéseket hozza:
1. A Napköziotthonos Óvodát 2020. már-

cius 16. naptól határozatlan id´́ore be-
zárja. A bezárás ideje alatt kivételesen
indokolt esetben gyermekfelügyeletet
biztosít.

2. A gyermekétkeztetést, mint kötelez´́o
önkormányzati feladatot a következ´́o
feltételekkel biztosítja:

a.) Az általános iskolában és az óvodában
felügyelt gyermekek a megszokott
módon vehetik igénybe az étkezést, a
szül´́o által kért gyakorisággal.

b.) A digitális oktatásban részt vev´́o tanu-
lók és az óvodás gyermekek szülei az
iskolában, iIIetve az óvodában telefo-
non vagy elektronikusan igényelhetik
az étkezést. Az elkészített étel a Köz-
ponti konyhán vehet´́o át külön hirdet-
ményben közölt id´́opontban.

3. A Rétsági Polgármesteri Hivatalban az
ügyfélfogadás 2020. március 16. nap-
tól határozatlan ideig szünetel. A hiva-
tal dolgozója az ügy ismeretében mér-
legeli az ügyfél személyes fogadását.
A Polgármesteri Hivatal ügyintéz´́oi-
nek elérhet´́oségét elektronikus úton és
telekommunikációs eszközökkel biz-
tosítani kell.

4. A munkavállalókra az érvényes (aktuá-
lis) munkaügyi szabályok vonatkoz-
nak.

5. A járvány megel´́ozése érdekében a
Képvisel´́o-testület Magyarország Kor-
mányával együttm´́uködve szükség
szerint ülésezik.

Jelen határozatot széles körben ismertetni
kell.

Határid´́o: azonnal
Felel´́os: Mez´́ofi Zoltán polgármester
Mez´́ofi Zoltán sk. Fodor Rita Mária sk.

polgármester      jegyz´́o helyettes

TARTSON 2 MÉTER

TÁVOLSÁGOT!

Járóbeteg-Szakellátó Központ
Tisztelt Betegeink!

A járványügyi vészhelyzet miatt intéz-
ményünknek miniszteri utasításra a terve-
zett ellátásokat halasztania kell, így ellá-
tásra csak a háziorvosnál sürg´́os szükség
miatt (életveszély vagy tartós egész-
ségkárosodás elkerülése érdekében) ke-
rülhet sor. Minden járóbeteg szakrende-
lés bizonytalan ideig szünetel.

Kérjük figyeljék honlapunkat, ahol a
változásokról tájékoztatni fogjuk Önöket.
www.retsagrendelo.hu

Az elrendelt zárvatartás ideje alatt az
Egészségfejlesztési Iroda kiscsoportos
programjai sem kerülnek megtartásra. A
zárlat feloldását követ´́oen új id´́opontok
lesznek megjelölve. Új információk a
www.efi.retsagrendelo.hu

Üzletek
Központi rendelkezés szerint a kávé-
zók, éttermek boltok csak 15 óráig tart-
hatnak nyitva.

A szigorítások értelmében vendéglátó
üzletben (például kávézó, étterem) 15.00
órától hajnali 06.00 óráig csak az ott fog-
lalkoztatottak tartózkodhatnak. 

Kiskereskedelmi tevékenység folytatá-
sára szolgáló üzletben 15.00 órától hajnali
06.00 óráig csak az ott foglalkoztatottak tar-
tózkodhatnak. Ez alól kivételt képeznek az
élelmiszert, az illatszert, a drogériai termé-
ket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és
a higiéniai papírterméket árusító üzletek, to-
vábbá a gyógyszertárak, a gyógyászati se-
gédeszközt forgalmazó üzletek, az üzem-
anyag-tölt´́oállomások és a dohányboltok.

Tájékoztató

Fogorvosi ügyelet ellátásáról

Mint arról a képvisel´́o-testületi ülések anya-
gai között számot adtunk, az önkormányzat
megállapodást kötött a Semmelweis Egye-
temmel a fogászati ügyelet ellátására. Sür-
g´́os esetben az alábbi helyen és id´́opontok-
ban vehet´́o igénybe az ügyelet: Fogászati
és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 40.
(Corvin negyed metróál-
lomástól kb. 450 méter)

Ügyeleti id´́o:
Hétf´́o-péntek: 20:00-07:00
Szombat:  08:00-13:00, 
         14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 00:00-07:00, 08:00-13:00
Hétf´́o: 00:00-07:00

Ünnepnapon a vasárnapi készenléttel
megegyez´́o.

Gyermekorvos
Figyelembe véve a járványügyi helyze-
tet,2020.03.18-tól 

Bánkon és Tolmácson átmenetileg
szünetel a gyermekorvosi rendelés.

Szerdai napokon a rendelés a rétsági
gyermekorvosi rendel´́oben lesz  10-13 óra
között !

A többi napon a rendelés nem válto-
zik,csak annyiban módosul, hogy a gyer-
mekek az épület f´́obejáratát nem hasz-
nálhatják, a gyermekrendel´́o a Tanácsadó
fel´́ol lesz megközelíthet´́o.

Rétság, 2020.03.17.
Szíves megértésüket kérjük !

Dr. Csortán Madgolna Anna

Összefogást kérünk!

Tisztelt Rétsági Polgárok!
Önkormányzatunk eddig minden óv-

intézkedést megtett lelkiismeretünk, leg-
jobb tudásunk szerint a járvány megel´́ozé-
se érdekében.

Összefogásra szólítok fel mindenkit!
Most már Önök jönnek! Most már Ti

jöttök!
A hatósági intézkedéseket csak Önök-

kel, Veletek együttm´́uködve, a szabályok
betartásával lehet hatékonyan végrehajtani.

Kérem a türelmet, mértéktartást és az
együttm´́uködést mindenkit´́ol.

Mez´́ofi Zoltán s.k.
polgármester
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Várandósgondozásról

Tájékozatató
A járványügyi helyzet következtében

a várandósgondozás is megváltozik!
A várandós tanácsadás id´́opontja:

CSAK szerdai napokon 7.50-9.00 (Az
el´́ore egyeztetett id´́opontok alakulásáról,
egyénileg tájékoztatok mindenkit.)
Balassagyarmat

A balassagyarmati Dr. Kennessey Al-
bert Kórház és Rendel´́ointézetben a vá-
randósgondozás a következ´́oképpen ala-
kul: 
— 8. héten 0. UH (a várandósságot meg-

állapító Uh) 
— 12. héten az I. sz´́urés zajlik, vérvétel a

Centrális Terhesgondozóban történik,
nem a laborban!, UH a szokott helyen

— 19-20. héten UH
— 30. héten UH
— 36. héten az utolsó sz´́urés (vérvétel,

UH, n´́ogyógyászati vizsgálat,
CTG/NST)

— 38. hétt´́ol CTG/NST
(A 24. heti vércukorterheléses vizsgálat
határozatlan id´́ore felfüggesztésre került.)

Sürg´́os esetben (hasi görcsök, rendel-
lenes vérzés, szokatlan tünetek) felkeres-
het´́o a várandósgondozó vagy a kórház
n´́ogyógyászati osztálya.
Vác

A váci Jávorszky Ödön Kórházba járó
várandósokat továbbra is a megszokott
rendben fogadja a kórház. 

A laborba szükséges beutalót, elfogad-
ják a háziorvostól is! (Amennyiben a be-
utalót a háziorvos adta ki, a 24. heti vér-
cukorterheléses vizsgálatra, a 75 g glükózt
a gyógyszertárban egyénileg kell besze-
rezni.) A vérvétel elkülönítetten történik. 

Pozitív terhességi teszt esetén, mag-
zatvéd´́o vitamint szedése különösen fon-
tos a járvány id´́oszakában!

Felmerül´́o probléma, kérdés esetén te-
lefonon (06-30/739-1012), illetve tele-
kommunikációs felületeken (Facebook,
Messenger, Viber) elérhet´́o vagyok!

Lukács-Pincze Eszter
 véd´́on´́o 

Segítsük egymást!

Az elmúlt napokban több visszajelzést
kaptam. A lakossági észrevételek alapján
kérem, segítsük egymást!

Kétszer segít, aki gyorsan segít. Leg-
gyorsabban a honlapokon és a Facebook
oldalakon tudunk tájékoztatást adni. Ké-
rem az internethasználókat, hogy a kör-
nyezetükben él´́o nem internetfelhasználó-
kat tájékoztassák a hirdetményekr´́ol.

Az id´́osek ellátásáról szóló hirdet-
ményt megismétlem:

A 70. életévüket betöltött személye-
ket arra kérjük, hogy lakóhelyüket
vagy tartózkodási helyüket ne hagyják
el. Amennyiben vállalják a lakóhely el
nem hagyását kérjük ellátásuk kérését
jelezzék az alábbi elérhet´́oégeken: 

35/550-100,
30/3 211 885 telefonszámokon, vagy a

hivatal@retsag.hu e-mail címen.
Az ellátás kérésére hétf´́ot´́ol csütörtökig
8,00 -14,00 óra között pénteken 8,00-
12,00 óra között van lehet´́oség.

Az EMMI útmutatója alapján a bevá-
sárlást úgy kell szervezni, hogy minél ke-
vesebb helyr´́ol kerüljön sor a beszerzésre,
csökkentve ezzel az érintkezések számát.
Olyan kéréseket nem tudunk fogadni,
hogy az igényl´́o a bevásárlólista mellé
meghatározza, hogy mely terméket, me-
lyik boltban kell részére beszerezni.

Rétság, 2020. március 20.
Mez´́ofi Zoltán 
 polgármester 

Étkezést igényl´́ok

Szociális étkeztetést igénybe vev´́ok, 65 év
feletti vendégétkez´́ok figyelem!

Az Emberi Er´́oforrások Minisztériuma
a koronavírus terjedésének megel´́ozésére
és a kockázatok csökkentése érdekében
útmutatót adott ki.

Az útmutatóban foglalt ajánlások vég-
rehajtása érdekében 2020. március 23-tól
szociális étkezés csak házhozszállítással
biztosítható.

Kérjük csere ételhordót a konyhán le-
adni szíveskedjenek! A vészhelyzet fenn-
állása alatt az önkormányzat az ellátottak
részére kiszállítási díjat nem számol fel.

A 65 éves vagy annál id´́osebb igénybe
vev´́o köteles telefonon nyilatkozni, hogy
a vészhelyzet idején igényli-e továbbra is
az ellátást. 

Fábián Gábor 30/823 36 84
Bagó István 20/999 64 43

A nyilatkozatot a konyha dolgozói doku-
mentálják.

Mez´́ofi Zoltán s.k.
 polgármester

Járási hivatal
Rétság Járási Hívatal tájékoztatja ügyfele-
it, hogy járványmegel´́ozési okból a járási
hívatalnál foglalkoztatott ügysegéd 2020
m´́urccius 16-tól visszavonásig nem látja el
a települések látogatásával kapcsolatos
ügysegédi teend´́oit.

Az ügyfelek járási hivatalt érintö
ügyeinek intézése érdekében a járási hiva-
tal érintett osztályainak munkatársai kész-
séggel állnak rendelkezesre.
— Kormányablak Osztály - Lami Nóra

osztályvezet´́o - Telefon: 06-35/795-034
— Hatóságl és Gyámügyi Osztóly - Sali-

gáné Kis Szilvia osztályvezet´́o - Tele-
fon: 06-35-795 043 

— Foglalkoztatási Osztály Máté Judit osz-
tályvezet´́o - Telefon:06-35/550-121

Megértésüket és együttm´́uködésüket kö-
szönjük!

Ügyintézés 
a Rétsági Járási Hivatalban

 Tisztelt Ügyfeleink!
Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelé-

sére, illetve a járvány terjedésének meg-
akadályozása érdekében a Rétsági Járási
Hivatalban a személyes ügyintézés helyett
határozatlan ideig az alábbi módokon in-
tézhetik ügyeiket:

Kérelmeket, egyéb beadványokat, de a
hiánypótlásban Önökt´́ol kért dokumentu-
mokat is - a személyes megjelenést lehe-
t´́oség szerint elkerülve:
— postai úton,
— elektronikus úton- ügyfélkapun keresztül,
— e-mail útján a hatosag.retsag@nog-

rad.gov.hu címre
tudják hivatalunk részére megküldeni.
A hatósági eljárásokról, egyes támoga-

tások jogosultsági feltételeir´́ol els´́osorban
telefonon keresse fel hivatalunkat az aláb-
bi elérhet´́oségeken:
Családtámogatási ügyekben:

06-35/795-035     06-35/795-042
Szociális igazgatást érint´́o ügyekben:
06-35/795-053     06-35/795-032
06-35/795-052

Gyámhatósági ügyekben - a személyes
megjelenést nem igényl´́o - ügyekben álta-
lános felvilágosítás:

06-35/795-043     06-35/795-047
06-35/795-048     06-35/795-044
06-35/795-046     06-35/795-045

Egyéb,hatósági ügyekben:
06-35/795-043

Kérjük minden ügyfelünket, hogy mind-
annyiunk egészségének megóvása érdeké-
ben részesítsék el´́onyben az elektronikus
kapcsolattartás formáit, valamint a járási
hivatal hatáskörében lév´́o hatósági ügyek-
ben a telefonon történ´́o el´́ozetes informá-
ció és felvilágosítás kérést.

Köszönjük megértésüket és együttm´́u-
ködésüket!
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Játszótér zárva

Felhvás
2020. március 18-tól bizonytalan id´́ore

a koronavírus járvány terjedésének meg-
el´́ozése érdekében 

Tilos 
a játszóterek használata.

A tiltást megszeg´́ok szabálysértést követ-
nek el, pénzbírsággal szankcionálhatók.

Mez´́ofi Zoltán s.k.
polgármester 

Gyógyszerkiváltás

Tájékoztató gyógyszerkiváltási lehet´́osé-
gekr´́ol a covid-19 vírus fert´́ozéssel kap-
csolatban (Megjelent: 2020. március 14.)

Papír alapú dokumentációval - or-
vosi vénnyel vagy eRecepthez kapcsolódó
“felírási igazolással”

Amennyiben az orvos
— papír alapú vényt ír vagy
— elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg

adatai bekerülnek a “felh´́obe” - hivata-
los nevén az EESZT-be (Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe)
és

— a beteg kérésére, illetve 14 éves kor
alatti beteg esetén kötelez´́oen kinyom-
tatja a felírási igazolást és átadja azt a
betegnek, szül´́onek a beteg vagy a be-
teg által megbízott személy a papír
alapú orvosi vénnyel vagy az eRecept-
r´́ol készült papír alapú felírási igazo-
lással bármelyik gyógyszertárban ki-
válthatja a felírt gyógyszereket.

A gyógyszerész kiadja a beteg számára
felírt gyógyszereket. A gyógyszer átvev´́o-
je a gyógyszertárban a kiadási bizonyla-
ton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán
szerepl´́o gyógyszerek kiadása és átvétele
megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bi-
zonylatot meg´́orzi

Papír alapú dokumentáció nélkül
Amennyiben az orvos

— elektronikus vényt (eRecept) ír (a be-
teg  adatai bekerülnek a “felh´́obe” -
hivatalos nevén az EESZT-be (Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Térbe)
és

— nem készül róla nyomtatott felírási
igazolás
A beteg a gyógyszertárban TAJ kártyá-

jának és személyes azonosításra alkalmas
okmányának bemutatásával kiválthatja a
saját névre felírt elektronikus vényen sze-
repl´́o gyógyszereit.

A Kormány által kihirdetett veszély-
helyzetre tekintettel a gyógyszer kiadója a
“felh´́oben lév´́o” gyógyszer kiadását felírá-
si igazolás nélkül is teljesíti azon személy
részére, aki a beteg TAJ számát közli, és
a saját természetes személyazonosító ada-
tait hitelt érdeml´́oen bizonyítja.

A gyógyszer kiadója a gyógyszert ki-
váltó személy személyazonosító adatait
elektronikusan rögzíti.

A gyógyszer átvev´́oje a gyógyszertár-
ban a kiadási bizonylaton aláírásával hite-
lesíti, hogy a nyugtán szerepl´́o gyógysze-
rek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógy-
szertár a kiadási bizonylatot meg´́orzi.

Jó tudni!
A koronavírusok életképessége különféle
típusú élettelen felületeken

Felület típusa Életképesség
Leveg´́o 3 óra
Réz 4 óra
Karton 24 óra
M´́uanyag 2-9 nap
Rozsdamentes 2-3 nap
Alumínium 2-8 óra
Vas 5 óra
Fa 4-5 nap
Papír (típustól függ´́oen) 3 óra-5 nap
Üveg 4-5 nap
Szilikon 5 nap
Kerámia 5 nap

A koronavírus érzékeny a 30 oC feletti
h´́omérsékletre és a háztartási fert´́otlení-
t´́okre, A különböz´́o élettelen felületek
70%-os alkohollal vagy 50-szeresre hígí-
tott háztartási hypóval való tisztítása pár
percen belül elpusztítja a koronavírust.

Ha a koronavirusok elölésér´́ol van szó,
akkor az alkoholnál sokkal olcsóbb,
könnyebben hozzáférhet´́o, ugyanakkor
hatásos a 0,1%-os hipó oldat.

A 0,1%-os töménység a kereskede-
lemben szabadon kapható háztartási hypó
(általában 5%-os nátrium-hipoklorid ol-
dat) 50-szeres hígitásának felel meg. Ha
otthon készítenénk lemosáshoz vagy fel-
mosáshoz hypós vizet, akkor nagyjából 10
lirer vízhez kellene hozzáadni 2 deciliter
háztartási hypót.

Az el´́obbieken kívül a 0,5 %-os hidro-
gén-peroxid oldat is hatásos, hiszen már 1
perc alatt jelent´́osen csökkenti a fert´́ozött
felületeken a koronavírusok számát.

Ajánlás
a koronavírus járvány megel´́ozésére

Új szakaszba lépett a járvány, már a cso-
portos fert´́ozések szakaszához értünk,
ezért még óvatosabbnak kell lennünk!

Önnek is érdemes tudnia, hogy a ko-
ronavírus nagyon könnyen terjed. Ezért
azzal tudjuk a legtöbbet tenni ellene, ha
lelassítjuk a járvány terjedését. Ezt úgy
érhetjük el, ha a találkozásaink számát mi-
nimálisra csökkentjük.
— Fontos, hogy kerüljék azokat a helye-

ket, ahol többen vannak!
— Tartsanak legalább 2 méteres távolsá-

got más emberekt´́ol!
— A sz´́uk családi találkozókon kívül min-

den más összejövetelt halasszanak el!
— Lehet´́oség szerint maradjanak otthon!
— Szabadba, ha lehet, csak családtagja-

ikkal menjenek!
A felel´́osség mindannyiunké. Vigyázzunk
egymásra!

forrás: 
https://koronavirus.gov.hu/

A fenti ajánlást vegyük figyelembe a vá-
sárlások alkalmával is! Legyünk türelme-
sek egymással!
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Kérdések és válaszok az új koronavírusról
Forrás: WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) 

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Milyen típusú vírusok a koronavíru-
sok? Honnan származnak?

A koronavírusok alapvet´́oen állatok
körében fordulnak el´́o, ugyanakkor egyes
koronavírus törzsekr´́ol ismert, hogy képe-
sek az emberben is fert´́ozést okozni. A
koronavírusok mind állatról emberre,
mind emberr´́ol emberre terjedhetnek.

Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi
megbetegedést okozó koronavírusoknak.
A 2012-ben az Arab-félszigetr´́ol kiinduló,
a közel-keleti légz´́oszervi szindróma jár-
ványát okozó koronavírus (MERS-CoV)
els´́odleges forrása a teve volt, míg a 2002-
ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légz´́o-
szervi szindróma járványát okozó korona-
vírus (SARS-CoV) a denevérr´́ol cibetmacs-
kák közvetítésével terjedt át emberre. 

A koronavírusok okozta emberi megbe-
tegedések súlyossága esetenként eltér´́o: a
klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a
súlyosabb légúti megbetegedésekig terjed-
het. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsé-
kelten súlyos fels´́o légúti tüneteket okoznak
az emberben. Ugyanakkor a MERS és a
SARS járványok során súlyos, életveszé-
lyes légúti megbetegedések is el´́ofordultak.

Milyen vírus az új koronavírus?
A 2019-es év végén egy olyan új ko-

ronavírus törzs került azonosításra Kíná-
ban, amelyet korábban még nem észleltek
emberi megbetegedések okozójaként. A
jelenleg Kínában zajló járvány els´́odleges
forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pon-
tos forrás egyel´́ore még nem ismert. Az új
koronavírus genetikailag hasonló a
SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés
ismeret áll rendelkezésére a vírus jellem-
z´́oir´́ol, tulajdonságairól.

Mi a COVID-19?
Az új koronavírus által okozott beteg-

ség neve a COVID-19, amely a kínai Vu-
hanban a 2019 decemberében kitört jár-
vány el´́ott ismeretlen volt.

Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az
új koronavírus által okozott fert´́ozések?

A betegség leggyakoribb tünetei a láz,
a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes
betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdu-
gulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasme-
nés. Ezek a tünetek általában enyhék és
fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan
fert´́ozöttek, akiknél nem alakul ki semmi-
lyen tünet és nem érzik magukat beteg-
nek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely
speciális kezelés nélkül felépülnek a beteg-

ségb´́ol. Minden 6. fert´́ozöttb´́ol nagyjából
1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési
nehézség. Azoknál valószín´́ubb ezeknek a
kialakulása, akiknek már olyan meglév´́o
egészségügyi problémáik vannak, mint a
magas vérnyomás, szívproblémák, vagy
cukorbetegség, valamint az id´́osebbeknél.
A WHO adatai szerint eddig a fert´́ozés
nagyjából 2%-a volt halálos kimenetel´́u.

Hogyan terjed a betegség? 
A betegség az orrból vagy szájból szár-

mazó apró cseppeken keresztül képes ember-
r´́ol emberre terjedni. Ezek a cseppek egy
megfert´́ozött ember köhögésével vagy kilég-
zésével kerülnek a külvilágba és a beteg kö-
rüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általá-
ban úgy fert´́oz´́odnek meg, hogy belélegzik
azokat a cseppeket, amiket egy fert´́ozött ki-
köhög vagy kilélegzik. Úgy is megfert´́oz´́od-
het valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tár-
gyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szemé-
hez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért
fontos több, mint 2 méter távolságra maradni
a megbetegedett személyekt´́ol. 

El lehet kapni a betegséget olyan sze-
mélyt´́ol, akinek nincsenek tünetei?

A betegség terjedése f´́oleg a fert´́ozött sze-
mélyek által kiköhögött, kilélegzett cseppe-
ken keresztül történik. Annak a kockázata,
hogy olyasvalakit´́ol kapjuk el a betegséget,
akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon
alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán
enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzel-
het´́o, hogy olyasvalakit´́ol kaphatjuk el a be-
tegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelent-
kezik és nem érzi betegnek magát. 

Elkaphatom a COVID-19-et fert´́ozött
széklet útján?

A jelenlegi ismeretek szerint ennek a
kockázata alacsony. A kezdeti vizsgálatok
azt mutatják, hogy egyes esetekben a ví-
rus jelen lehet a betegek székletében és
vizeletében, de az ezen az úton való terje-
dés nem jellemz´́o. Mivel azonban a szék-
let útján történ´́o megfert´́oz´́odés is kocká-
zatot jelenthet, továbbra is kiemelten fon-
tos a higiénés szabályok betartása, úgy-
mint rendszeres kézmosás a mosdó hasz-
nálat után és táplálkozás el´́ott. 

Hogyan védekezhetünk a fert´́ozés ellen?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan

kövesse a COVID-19 járványra vonatko-
zó legfrissebb, hiteles információkat.
Ezek elérhet´́oek a WHO honlapján, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ hon-
lapján, illetve a helyi népegészségügyi ha-

tóságoktól. A járvány továbbra is legin-
kább a Kínában él´́oket érinti, más álla-
mokban elszórtan fordul el´́o a betegség. A
legtöbb ember, aki megfert´́oz´́odik enyhe
betegségen esik át és rövid id´́o alatt fel-
épül. Vigyázzon a saját és mások egész-
ségére úgy, hogy betartja a következ´́oket:

1. Rendszeresen és alaposan mossa
meg kezét ´́oket vízzel és szappannal vagy
tisztítsa meg alkoholos kézfert´́otlenít´́ovel.
Miért? A kézmosás vagy alkoholos kéz-
fert´́otlenítés eltávolítja az esetleg a kezün-
kön lév´́o vírusokat. 

2. Tartsa magát legalább 2 méter távol-
ságra mindenkit´́ol, aki köhög vagy tüsz-
szent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentés-
kor apró folyadékcseppek kerülnek a kör-
nyezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust.
Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhet-
jük a cseppeket és ezáltal a vírust is.

3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája
érintését. Miért? A kezünk számos felület-
tel, tárggyal érintkezik, melynek során
szennyez´́odhet az ott lév´́o vírusokkal. Az
így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy
az orr érintése esetén a vírus a szerveze-
tünkbe kerülhet, azaz megfert´́oz´́odhetünk.

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és
környezete betartsa a megfelel´́o higiénés
el´́oírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el
a száját és orrát a behajlított könyökével
vagy egy zsebkend´́ovel, amikor köhög
vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dob-
ja ki a használt zsebkend´́ot. Miért? A vírus
cseppfert´́ozéssel terjed. A köhögési, tüsz-
szögési etikett betartásával megvédjük a
körülöttünk lév´́oket a különböz´́o vírusok-
tól, így az új koronavírustól is.

5. Ha betegnek érzi magát, lázas, kö-
hög és nehezen lélegzik, akkor miel´́obb
keresse meg, hívja fel telefonon orvosát.
Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az
elmúlt id´́oszakban koronavírus által fert´́o-
zött területen tartózkodott. Kövesse az or-
vos útmutatásait. Miért? A telefonálás le-
het´́ové teszi, hogy az orvosa a kijelölt
egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt
is megvédi és segít megel´́ozni a vírusok
és egyéb fert´́ozések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új korona-
vírus által okozott fert´́ozést?

Az új koronavírus okozta megbetege-
déseknek jelenleg nincs speciális, célzott
kezelési módja, gyógyszere. Az érintett
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Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?
Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy
légúti vírus, amely els´́osorban emberr´́ol
emberre, cseppfert´́ozéssel terjed. Bár a
legutóbbi vizsgálatok kimutatták a vírust
fert´́ozött személy vizeletében, illetve
székletében (nagyon kevés vizsgálat alap-
ján), egyel´́ore nincs közvetlen bizonyíték
széklet-szájon át történ´́o terjedésre. Ezen
eredmények is meger´́osítik, hogy a helyes
személyes higiénés és kézhigiénés gya-
korlatnak valóban fontos szerepe van a
megel´́ozésben de nem jelentik azt, hogy a
vizeinket veszélyeztetné. 

A hazai ivóvízbázisok védettek a
szennyvíz eredet´́u szennyezésekkel szem-
ben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres
vizsgálatokkal gy´́oz´́odnek meg arról,
hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a feká-
lis szennyezést´́ol. A koronavírus az ivóvíz
fert´́otlenítésére jellemz´́oen használt sza-

bad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5
mg/l) pillanatszer´́uen inaktiválódik. 

A hazai ivóvízbázisok védettek a szenny-
víz eredet´́u szennyezésekkel szemben, és az
ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal
gy´́oz´́odnek meg arról, hogy a szolgáltatott
ivóvíz mentes a fekális szennyezést´́ol. A ko-
ronavírus az ivóvíz fert´́otlenítésére jellemz´́o-
en használt szabad aktív klór koncentrációnál
(0,2-0,5 mg/l) pillanatszer´́uen inaktiválódik.
Az új koronavírus egy burokkal rendelkez´́o
vírus, amennyiben a vízkezel´́oszer hatására
ez a burok megsérül, a vírus elveszíti fert´́oz´́o
képességét.

A települési szennyvíz a lakosságra
nem jelent veszélyt, hiszen abban a nagy-
mérték´́u hígulás miatt csak jelentéktelen
mennyiségben fordulhatna el´́o, a vírus
még abban az esetben is, ha a koronavírus
már fert´́ozéseket, megbetegedéseket

okozna a közösségben. A szakirodalmi
adatok szerint a koronavírusok szennyvíz-
ben néhány napig lehetnek életképesek,
azonban szennyvízzel - annak zárt rend-
szerben történ´́o elvezetése és tisztítása - mi-
att a lakosság jellemz´́oen nem érintkezik.

A kibocsátott tisztított szennyvíz a be-
fogadóban tovább hígulna, így nem érhet-
né el a fert´́ozést okozó koncentrációt. Az
évnek ebben a szakában a felszíni vizek-
kel való érintkezés sem jellemz´́o. 

A szennyvíztelepek dolgozói csak ab-
ban az esetben lennének kockázatnak ki-
téve, ha a szennyvízbe nagyon nagy
mennyiség´́u vírus kerülhetne, és nem tar-
tanák be a munkahelyi el´́oírásokat (pl.:
nem viselnék az egyéni véd´́oeszközöket),
a biológiai kockázatok kivédésére szolgá-
ló egyéni véd´́oeszközök a koronavírus el-
len is megfelel´́o védelmet nyújtanak. 

betegeknél a tüneteknek megfelel´́o, a beteg
szervezetét, immunrendszerét, légzését tá-
mogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénte-
rápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek,
szükség esetén légzéstámogatás). A korona-
vírusok ellen jelenleg nincs véd´́ooltás.

Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az
elmúlt 14 nap folyamán) olyan helyre lá-
togattak, ahol terjed az új koronavírus? 

Legfontosabb, hogy kövessék a fenti
útmutatót (Hogyan védekezhetünk a fer-
t´́ozés ellen?) valamint gy´́oz´́odjenek meg
arról, hogy valóban járvánnyal érintett te-
rületen jártak-e. Ezek listája szintén meg-
található az nnk.gov.hu honlapon.

Akár enyhe tünetek esetén is, de külö-
nösen, ha belázasodik, köhög és légzési
nehézségei vannak, a lehet´́o leghamarabb
keresse fel orvosát. Telefonáljon és mond-
ja el a háziorvosának, ha nemrég utazott.
Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa
fel tud készülni, hogy megfelel´́o véd´́oesz-
közök alkalmazásával vizsgálja meg Önt,
és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja
Önt utalni. Ez segít elkerülni a fert´́ozés és
más vírusok továbbterjedését is.

Mennyi az esély, hogy elkapom az új
koronavírust?

Ennek kockázata attól függ, hogy hol
él és hogy hova utazott a közelmúltban. A
kockázat magasabb olyan helyeken, ahol
közösségi terjedés fennáll. Az összes fer-
t´́ozés 95%-a Kínában történik és ezek leg-
többje Hubei tartományban. A világ más
részein él´́o emberek esetében a megfert´́o-
z´́odés kockázata jelenleg alacsony. Ugyan-
akkor fontos, hogy tisztában legyünk a la-
kóhelyünket érint´́o helyzettel, illetve az ot-

tani készültségi intézkedésekkel. 

Hatékony védekezést jelenthet a koro-
navírussal szemben a maszk viselése?

Egy egészséges embernek nem java-
solt orvosi maszkot viselnie. Csak akkor
használjon maszkot, ha légz´́oszervi tüne-
tei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A
maszkok viselése nagyon fontos az egész-
ségügyi dolgozók számára. A WHO azt
tanácsolja, hogy észszer´́uen használjuk az
orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az ér-
tékes készletek felesleges pazarlását.

A védekezés leghatékonyabb módsze-
re a rendszeres kézmosás, a szánk eltaka-
rása a könyökhajlatunkkal vagy zsebken-
d´́ovel köhögéskor, illetve a legalább 2 mé-
teres távolság tartása olyan személyekt´́ol,
akik köhögnek vagy tüsszentenek.

Biztonságos csomagot fogadni olyan te-
rületr´́ol, ahol jelentettek COVID-19
fert´́ozést?

Annak a valószín´́usége, hogy egy fer-
t´́ozött személy beszennyezzen kereskedel-
mi árut alacsony, és annak a kockázata is
alacsony, hogy egy mozgatott, utaztatott
és különböz´́o kondícióknak és h´́omérsék-
leteknek kitett csomagról elkapjuk a ví-
rust. A csomagok esetén is vegye figye-
lembe az el´́oz´́o pontban leírtakat és szap-
pannal mosson kezet. 

Milyen sokáig marad a vírus életben a
tárgyak felületén?

Nem tudni biztosan milyen sokáig ma-
rad életben a vírus a különböz´́o felülete-
ken, de úgy t´́unik, hogy hasonlóan visel-
kedik más koronavírusokhoz. A kutatások
szerint a koronavírusok (és az el´́ozetes in-

formációk szerint az új koronavírus is) pár
órától akár több napig terjed´́oen is életben
maradhat a felületeken. Ez nagymértékben
függ a küls´́o környezeti tényez´́okt´́ol is (pl.
felület típusa, h´́omérséklet, páratartalom).

Ha úgy gondolja, hogy egy adott felü-
let fert´́ozött, akkor egyszer´́u fert´́otlenít´́o-
vel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust
és így megvédje magát és másokat. Mos-
son kezet vízzel és szappannal vagy vé-
gezzen kézfert´́otlenítést alkohol-alapú fer-
t´́otlenít´́o szerrel. Kerülje a szemének, illet-
ve a szájának és az orrának az érintését.

Mi az, amivel nem tudom megel´́ozni a
fert´́ozést? 

A COVID-19 ellen nem hatásos sem a
dohányzás, sem a hagyományos gyógynö-
vények, sem egyidej´́uleg több maszk vise-
lése, sem az öngyógyítás pl. antibiotiku-
mokkal. Ezek bizonyos esetekben kifeje-
zetten károsak lehetnek. 

Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi
Központ?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ
honlapján tájékoztatókat, ajánlásokat, uta-
zási tanácsokat tesz közzé a lakosság szá-
mára. Felkészült a diagnosztikai képesség
és kapacitás biztosítására a referencia la-
boratóriumban, hazánkban kizárólag itt
történik az új koronavírus diagnosztikus
laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ folyamatosan kap-
csolatot tart a Belügyminisztériummal, a
Honvédséggel, az Országos Katasztrófa-
védelmi Hatósággal, az Országos Ment´́o-
szolgálattal és az Állami Egészségügyi El-
látó Központtal, továbbá a nemzetközi
szakmai szervezetekkel.
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Tájékoztató az új koronavírus betegséggel (COVID-19) kapcsolatban   
 Az Emberi Erforrások Minisztériumának tájékoztatója

Fert´́ozés forrása és transzmisszió 
A fert´́ozés f´́o forrása az emberr´́ol-em-

berre való terjedés, mely jellemz´́oen
cseppfert´́ozéssel és a fert´́ozött váladékok-
kal történ´́o direkt vagy indirekt kontaktus-
sal történik. 

Lappangási id´́o 
Általában 5-6 nap (2-14 nap). 

Fert´́oz´́oképesség 
Az eddigi adatok alapján a fert´́oz´́oké-

pesség a tünetek meglétekor a legnagyobb,
de lehetséges aszimptomatikus fert´́ozöttek
esetében is. Az új koronavírussal történ´́o
fert´́oz´́odés esetén a legtöbb emberben ki-
alakul a megbetegedés. A tünetmentesen
lezajló esetek becsült arány: 1-3%. 

 
Anamnesztikus adatok 

Gyanús / kivizsgálás alatt álló esetnek
min´́osül, amennyiben az alábbi három ka-
tegória közül legalább egy teljesül, és en-
nek megfelel´́oen kell eljárni, beleértve az
új koronavírus irányában történ´́o diag-
nosztikus laboratóriumi vizsgálatot is.

A. Akut légúti fert´́ozésben szenved´́o
beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezd´́od´́o
tünetek közül legalább  egy fennáll: láz
(38 oC), köhögés, légszomj, És a tünetek
kezdetét megel´́oz´́o 14 napban új korona-
vírus által leginkább érintett területen járt.

A területek aktuális listája a Nemzeti
Népegészségügyi Központ honlapján elér-
het´́o: https://www.nnk.gov.hu/index.php/ la-
kossagi-tajekoztatok/koronavirus/539-ta
jekoztato-az-eljarasrendben-alkalmazan
do-covid-19-fertozes-altal-erintett-terule
tekrol-2020-marcius-11

B. Akut légúti fert´́ozésben szenved´́o
beteg, ÉS a tünetek kezdetét megel´́oz´́o 14
napban szoros kapcsolatban volt új koro-
navírussal meger´́osítetten vagy valószín´́u-
sítetten fert´́ozött személlyel. 

Szoros kapcsolatban álló személynek
min´́osül az, aki a valószín´́usített vagy a
meger´́osített COVID-19 fert´́ozöttel 
— egy háztartásban él; 
— személyes kapcsolatba került (2 méte-

ren belüli távolság és 15 percnél hosz-
szabb id´́o);  

— zárt légtérben tartózkodott (2 méteren
belüli távolság és 15 percnél hosszabb
id´́o) [pl. munkahelyen egymás közelé-
ben, iskolában egy osztályteremben,
kórházi beteglátogatás során]; 

— közvetlen fizikai kapcsolatba került új
koronavírussal fert´́ozött személlyel
(pl. kézfogás útján); 

— véd´́oeszköz alkalmazása nélkül új ko-
ronavírussal fert´́ozött beteg váladéká-
val érintkezett (pl. ráköhögtek vagy
szabad kézzel ért használt papír zseb-
kend´́ohöz); 

— a repül´́oúton 
— bármilyen irányban 2 ülésnyi tá-

volságban ült 
— COVID-19 beteget ápolt, 
— a repül´́ogép személyzeteként az új

koronavírussal fert´́ozött beteg ül´́ohely
szektorában látott el szolgálatot, 

— amennyiben a tünetek súlyossága
vagy a COVID-19 beteg mozgása
indokolja, a repül´́ogép nagyobb te-
rületére vagy akár egészére kiter-
jeszthet´́o a kontaktuskutatás; 

— az el´́oírt egyéni véd´́oeszköz megfelel´́o
alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg
közvetlen ellátásában/ápolásában részt
vett vagy laboratóriumi dolgozóként
COVID-19 beteg mintáit kezelte. 
C. Kórházi kezelést igényl´́o, súlyos

akut légúti fert´́ozésben szenved´́o beteg,
aki lázas (38 oC) és légúti tünete van, ÉS
a klinikai képet egyéb etiológiai tényez´́o
nem magyarázza. 

A 2020. évben azonosított új korona-
vírussal kapcsolatos aktuális eljárásrend a
Nemzeti Népegészségügyi Központ hon-
lapján elérhet´́o:  https://www.nnk.gov.hu/
index.php/lakossagi-tajekoztatok/korona
virus/523-eljarasrend-a-2020-evben-azo
nositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban

Fontosabb tünetek 
A WHO adatai szerint a megbetegedés

tünetei az alábbiak: 
Gyakori: 

— Láz (88%)
— Száraz köhögés (68%)
— Fáradékonyság (38%)

El´́ofordul továbbá: 
— Produktív köhögés (33%)
— Nehézlégzés (19%)
— Torokfájás (14%)
— Fejfájás (14%)
— Izom- vagy ízületi fájdalom (15%)
— Hidegrázás (11%)

Ritka tünetek: 
— Hányás (5%)
— Hasmenés (4%) 

A betegség lefolyása 
— Enyhe vagy közepes: 80% 
— Súlyos: 14% 
— Kritikus: 6% (légzési elégtelenség,

sokk, többszervi elégtelenség) 
A letalitás a teljes fert´́ozött populációban

2-3% között változik, amelyet jelent´́osen
befolyásol a vírus terjedésének intenzitá-
sa, illetve az érintett terület jellemz´́oi (pl.
demográfiai mutatók, egészségügyi ellá-
táshoz való hozzáférés), általában legma-
gasabb az id´́osek körében. A letalitás élet-
kor szerint bontva: 
— 0-9 év között: 0%
— 10-19 év között: 0.2%
— 20-29 év között: 0.2%
— 30-39 év között: 0.2%
— 40-49 év között: 0.4%
— 50-59 év között: 1.3%
— 60-69 év között 3.6%
— 70-79 év között 8.0%
— 80 év felett: 14.8%

Veszélyeztetett betegek 
— 60 évnél id´́osebbek, illetve 
— krónikus alapbetegségben (pl. magas

vérnyomás, cukorbetegség, szív- és
érrendszeri, krónikus légúti megbete-
gedés, malignus megbetegedés) szen-
ved´́ok. 

Mikrobiológiai vizsgálat: 
— A SARS-CoV-2 vírus alsó- és fels´́o

légúti mintákon végzett laboratóriumi
PCR vizsgálattal mutatható ki. A tüne-
tek kezdetét követ´́o els´́o 3 napban az
orrból vett mintákból magasabb nuk-
leinsav szint mutatható ki, mint a ga-
ratból vett mintákból. 

Laboratóriumi eltérések: 
— Lymphopenia (63%) 
— Leukocytosis (24-30%) 
— Leukopenia (9-25%) 
— Emelkedett alanin aminotranszferáz

(ALAT) és aszpartát transzferáz
(ASAT) enzimszintek (37%). 

Mellkasi radiológiai eltérések: 
— Multiplex konszolidációk, valamint a

tejüvegszer´́u homályok, a legtöbb pá-
ciens esetében bilaterális eltéréseket
mutatva. 

Terápia 
— A COVID-19 betegség kezelésére

egyel´́ore nincs rendelkezésre álló
gyógyszer, ugyanakkor kiemelend´́oek
az azonnali infekciókontroll intézke-
dések, illetve a szöv´́odmények szup-
portív kezelése, beleértve a szervfunk-
ció pótló terápiákat (pl. lélegeztetés,
ECMO-kezelés, dialízis) is.

Amennyiben nincs egyéb okból indikálva,
a kortikoszterodikok alkalmazása kerü-
lend´́o, mivel korábbi tapasztalatok alapján
a vírusreplikáció fennállásának elnyújtá-
sát eredményezheti. 
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Teend´́ok 
Alapellátó szolgáltató esetén 

A korábban ismertetett gyanús/kivizs-
gálás alatt álló esetnek min´́osül, akkor a
teend´́ok az alábbiak. 
— Telefonon jelentkez´́o beteg esetén a

beteget arra kell kérni, hogy maradjon
otthonában/jelenlegi tartózkodási he-
lyén. A háziorvos hívja a ment´́oszolgá-
latot és gondoskodik a beteg területi
ellátási kötelezettséggel rendelkez´́o
infektológiai osztályra utalásáról. 

— A beteg rendel´́oben történ´́o megjelenése
esetén gondoskodni kell a beteg elkülö-
nítésér´́ol is a ment´́o megérkezéséig. 

Az esetr´́ol az egészségügyi személyzetnek
azonnali hatállyal bejelentést kell tennie a
területileg illetékes járási/kerületi hivatal
népegészségügyi osztályának, munkaid´́on
kívül a megyei kormányhivatal népegész-
ségügyi ügyeletének kormányhivatal ké-
szenlétnek az szükséges intézkedések
megtétele céljából. 

A beteg távozását követ´́oen a részletes
eljárásrendnek megfelel´́oen azokat a he-
lyiségeket, ahol a beteg megfordult, fer-
t´́otleníteni kell, csak ezt követ´́oen lehet
ismét használatba venni. 
Fekv´́obeteg ellátó szolgáltató esetén 

A gyanús/kivizsgálás alatt álló esetet a
megyei kormányhivatal népegészségügyi
f´́oosztályának (munkaid´́on kívül a kor-
mányhivatal ügyeletének) azonnal jelen-
teni kell telefonon. 
— A betegre sebészi maszkot kell adni. 
— A beteggel érintkez´́o egészségügyi

dolgozók a szokásos egyéni véd´́oesz-
közök (pl. köpeny, keszty´́u) mellett
FFP2 vagy FFP3 maszkot viseljenek. 

— A beteget haladéktalanul el kell külö-
níteni infektológiai osztályon külön
(lehet´́oleg el´́otérrel rendelkez´́o, jól
szell´́oz´́o egyágyas) kórteremben. 

— A betegt´́ol mintát kell venni új koro-
navírus kimutatása irányában: aero-
szol képz´́odéssel járó mintavételi be-

avatkozásokhoz FFP3 maszk, véd´́o-
szemüveg/arcvéd´́o, keszty´́u, véd´́oru-
ha/köpeny szükséges. (A mintát az
NNK Légúti Vírusok Nemzeti Refe-
rencia Laboratóriuma és hálózata vizs-
gálja, információért keresse fel a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ hon-
lapját, illetve a 476-1100 központi te-
lefonszám tárcsázásával kérje a Légúti
Vírusok Osztályát.) 

— A kórteremben rendszeres környezet
fert´́otlenítés szükséges virucid hatású
fert´́otlenít´́oszerrel.

— Beteg indokolatlanul nem hagyhatja el
a kórtermet.

Ha a gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg
laboratóriumi vizsgálatának eredménye
alapján az eset besorolása valószín´́usített
vagy meger´́osített esetre változik, és a be-
teg szállítható állapotban van, a beteget
ment´́ovel a Dél-Pesti Centrumkórház -
Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézetbe (DPC) kell szállítani, ahol a to-
vábbi elkülönítését és ellátását biztosítani
kell. 

Megyei ügyeleti telefonszámok a
Nemzeti Népegészségügyi Központ hon-
lapján elérhet´́ok: https://www.nnk.gov.hu/
index.php/lakossagi-tajekoztatok/korona
virus/532-megyei-ugyeleti-telefonszamok

Jelen összeállítás nem helyettesíti az
eljárásrendet. További információért ke-
resse fel a Nemzeti Népegészségügyi
Központ honlapját: https://www.nnk.gov.hu/

 
További segítségre van szüksége? 

Amennyiben további kérdés merül fel
Önben, az alábbi elérhet´́oségeken állunk
az Ön szíves rendelkezésére:
— telefonszám: 06 80 277 455 és  06 80

277 456 
— emailcím: koronavirus@bm.gov.hu

mailto:koronavirus@bm.gov.hu  
— honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 
— facebook oldal és messenger:

https://www.facebook.com/koronavi
rus.gov.hu/ 

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!

    HANGADÓ    KORONAVÍRUS KÜLÖNSZÁM     2020. MÁRCIUS    

9    



Élelmiszerek érintettsége 
a koronavírussal kapcsolatosan

A COVID-19 koronavírus els´́odlegesen
légúti vírus, amely a nemzetközi szerve-
zetek tájékoztatója szerint els´́osorban köz-
vetlenül emberr´́ol emberre terjed csepp-
fert´́ozéssel. Bár a legfrissebb eredmények
szerint a vírust kimutatták fert´́ozött sze-
mélyek vizeletében és székletében, nincs
evidencia sem a jelen járvány, sem a ko-
rábbi koronavírus járvány esetén élelmi-
szerekkel terjed´́o fert´́ozésre. 

Hasonlóan az influenza és más légúti
kórokozók terjedéséhez, az új koronavírus
egyik terjedési módja a cseppfert´́ozés,
melynek során a fert´́ozött ember köhögése
vagy tüsszentése során a leveg´́obe kerül´́o,
a kórokozót tartalmazó nyálcseppek, légú-
ti partikulumok a közelben álló másik em-
ber orrára vagy szájára kerülnek, illetve
esetleg a tüd´́obe belégzésre kerülnek. 

Egy másik lehetséges terjedési mód,
ha egy ember a kórokozót tartalmazó
nyálcseppekkel, légúti partikulumokkal
szennyezett felületek vagy tárgyak érinté-
se után kezével a saját orrához, szájához
vagy szeméhez nyúl.

A terjedési módot figyelembe véve, az
eddig rendelkezésre álló információk
alapján elmondható, hogy a csomagolt
élelmiszerek küls´́o csomagolásán a koro-
navírus, az egyéb csomagolási felületre
jellemz´́o módon nagyon rövid ideig képes
életben maradni, ezáltal fert´́ozni, tekintet-
tel arra, hogy a koronavírus felépítéséb´́ol
adódóan érzékeny a beszáradásra, az UV
fény hatására, valamint a környezeti h´́o-
mérsékletre. Hosszabb ideig történ´́o élet-
ben maradásához minden esetben él´́o sejt-
re, szövetre van szükség.

Magyarországon kívülr´́ol történ´́o cso-
magolt élelmiszer importálása esetén a
gyártótól, forgalmazótól minden esetben
elvárás, hogy az élelmiszerek felületén ne
fordulhasson el´́o semmilyen olyan
szennyez´́odés, vírust tartalmazó váladék
mely a raktározás, rakodás, szállítás, áru-
átvétel és csomagolt élelmiszer magyaror-
szági forgalmazása során veszélyeztetné a
láncban résztvev´́o dolgozókat és a vásár-
lókat. Tekintettel arra, hogy a fent emlí-
tett, koronavírus felépítéséb´́ol adódó érzé-
kenység miatt a vírus, a csomagolt élelmi-
szerek felületére kerülve rövid id´́on belül

elpusztul, minimális annak valószín´́usége,
hogy a Magyarországra beszállított cso-
magolt élelmiszerek részt vennének a ko-
ronavírus közvetítésében. Igaz ez a fa-
gyasztva, h´́utve, valamint a környezeti h´́o-
mérsékleten történ´́o csomagolt élelmi-
szerek szállítására egyaránt. 

Gyanús szennyez´́odés esetén javasolt
a csomagolt élelmiszer felületét, olyan ví-
rusöl´́o hatású szerrel letörölni, mely a cso-
magolóanyagot nem károsítja. Munkavé-
delmi és járványügyi érdekb´́ol a szállí-
tásban és az áruátvételben résztvev´́o sze-
mélynek egyszerhasználatos gumikeszty´́u
biztosítása és használata szükséges.

Nem csomagolt élelmiszerek estében
(zöldségek, gyümölcsök) a felületükön
történ´́o koronavírus túlélési esély a cso-
magolt élelmiszerhez hasonlóan nagyon
alacsony. A szállítás és lerakodás szabá-
lyait a fent leírtak szerint kell végezni.
Zöldségek-gyümölcsök felhasználása és
fogyasztása el´́ott minden esetben javasolt
a felületük alapos folyóvizes lemosása. Ez
azért is hasznos, mert esetlegesen növény-
véd´́oszer-maradványok és egyéb káros
anyagok is lehetnek a zöldségeken, gyü-
mölcsökön melyeket így szintén eltávolít-
hatunk.

A hideg vizes lemosás a szennyez´́odé-
sek jelent´́os részét eltávolítják, de vannak
olyan gyümölcsök és zöldségek, amelyek
legalább két-három lemosást igényelnek
egymás után. Ilyen a sz´́ol´́o, alma, szilva,
mangó, ´́oszibarack, körte, paradicsom, a
zöld leveles zöldségek, mint a spenót, sós-
ka vagy a kelkáposzta. 

Leghatékonyabb megoldás persze a
hámozás, de nem minden esetben használ-
ható. Például sz´́ol´́ot vagy ribizlit nehéz
lenne meghámozni. De például a saláták
és káposzták esetében tanácsos a küls´́o
leveleket eltávolítani és csak azokat hasz-
nálni, amelyek már nem érintkeztek a kül-
világgal. Fontos tudni, hogy mosogató-
szerrel nem érdemes megtisztítani élelmi-
szert, például dinnyét. Ugyanis a gyü-
mölcs pórusain át beszivárog a vegyi
anyag és így még több vegyszer lesz ben-
ne, mint szeretnénk.

Az élelmiszerek esetében fontos ki-
emelni továbbá, hogy azok h´́okezelése

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.     Felel´́os szerkeszt´́o: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´́usorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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minden esetben megöli az esetlegesen
el´́oforduló vírusokat, így a f´́ozés, sütés és
a melegen fogyasztandó ételek élelmi-
szer-biztonsági szempontból meghatáro-
zott +63oC feletti h´́omérséklete életképte-
lenné teszi a koronavírust, jellemz´́oen 60
0C felett elpusztulnak, így pár perces forra-
lással, sütéssel bizonyosan elpusztíthatók.

Különleges élelmiszer-biztonsági ha-
tósági intézkedések nem indokoltak a jól
m´́uköd´́o min´́oségbiztosítási, élelmiszer-
biztonsági rendszer, az alapvet´́o higiénés
rendszabályok betartása garantálhatja azt,
hogy a vírus zöldségek, gyümölcsök útján
ne fert´́ozhessen, ez az út ne segítse el´́o
terjedését.

Vendéglátóhelyekre vonatkozó alap-
vet´́o szabályok

A vendéglátóhelyek esetében - az élel-
miszer-biztonsági szabályok maradékta-
lan betartása mellett - törekedni kell a dol-
gozók és a fogyasztó vendégek egész-
ségének meg´́orzésére egyaránt. Fel kell
készülnie minden vendéglátóhelynek arra,
hogy elegend´́o számban és mennyiségben
rendelkezésre álljon vírusöl´́o hatású (viru-
cid) kézfert´́otlenít´́oszer, valamint szintén
virucid hatású mosogatószer, felületfert´́ot-
lenít´́oszer és takarítószer. Minden esetben
a gyártó által magyar nyelven feltüntetett
használati utasításban megadott mennyi-
séget kell felhasználni.

Javasolt a vendégek szociális helyiségé-
be szintén fert´́otlenít´́oszeres folyékony
szappant biztosítani, vagy a bejárat közelé-
ben kézfert´́otlenít´́oszer adagolót kihelyezni.

A kiszolgáló pultokban a készpénzes
fizetés során minden esetben kerülni kell
a pénz és a csomagolatlan élelmiszerrel
történ´́o érintkezést, mely külön személy-
zet beállításával, fogóeszköz, papírszalvé-
ta, vagy egyszerhasználatos keszty´́u alkal-
mazásával oldható meg. A gyorséttermi
“drive”-ok esetében is lehet´́oség szerint
legyen különválasztva a fizetés és az étel
kiadás. 

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a HANGADÓ következ´́o szá-
mának megjelenése a tervezett´́ol el-
tér´́oen 2020. április közepén, vagy
végén várható.  (Képvisel´́o-testületi
döntések, illetve a veszélyhelyzet fel-
oldásának  függvényében.)
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