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I. szám 

Tisztelt Kollégák! 

A múlt hetekben valamennyiünk olyan napokat élt meg, amit a legrosszabb álmaiban sem 

képzelt, de eszébe sem jutott, hogy ilyen van, lehet. Túlélnünk kell a következő 4-6 

hónapot és itt az egész országra, ránk, háziorvosokra, orvosokra segítőinkre, betegeinkre 

gondolok és szeretteimre, egy kicsit magamra is. A Medicus Universalis elindítja a 

hetenkénti megjelenésre tervezett on-line változatát. A szándék, hogy figyelmeztető, 

segítő és reményt, vidámságot adó információk jussanak el az olvasóinkhoz. Nem titkolt 

szándék, hogy a tisztelt olvasó ne csak olvasson, hanem küldjön ezeket. A cél a támogatás 

a megoldás keresés, a jó példa mutatás és olyan hiteles adat elküldése, ami szándék 

megvalósítását segíti! A beérkezett küldeményeket, aki vállalja névvel kívánjuk közzé 

tenni. 

Az on-line jelentése az  idegen szavak szótára szerint: közvetlen kapcsolaton alapuló 

információközvetítő, illetve adatcserélő eljárás, ami szándékaink legjobb magyarázója is. 

Prof. Dr. Balogh Sándor  

felelős szerkesztő                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 



Elsőként néhány figyelmeztetőírás és adat, amely a kétkedőket is meggyőzi, hogy a helyzetet 

komolyan kell venni. Egy háziorvos levele, amelyet az UEMO levelező csoportjába írt: 

március 11. 

Lombardia 10 millió lakosa van, akiknek 22,6% -a 65 évesnél idősebb. 

A válság előtt az intenzív terápiás ágyak száma 350 volt amelyeken a következő típusú pácienseket kezeltek: 

- 20-25 hely a heti kb. 40 súlyos balesetes számára többnyire fiatalokat érint,   

- 100-120 agyvérzéses beteg intenzív kezelésére 

- 150 sürgősségi kardiológia és 50 szívműtét intenzív kezelésére 

Az intenzív ágyak elmúlt két hétben mintegy 500 állami intézményben és 160 a magánkórházban voltak.  Ezekben 

az órákban átszervezték az elektív műtéteket, a krónikus mozgásszervi, ortopédiai és belgyógyászati, rehabilitációs 

osztályokból, további 470 ágyat alakítottak át a koronavírus kezelteknek.  40 millió eurós beruházást hajtottak 

végre 60 lélegeztető kezelésre szorulók számra.  

Az Aneszteziológusok Egyesületének és az Oxiológusok Társasága, az ágyak 7-8% -át ideiglenesen, kevésbé sürgős 

beavatkozások elhalasztásával, legfeljebb két hét időtartamra felszabadította. 

Azon fertőzöttek, akik intenzív kezelésre, asszisztált lélegeztetésre szorulnak, az összes megbetegedett közül 

körülbelül 10%. Ők súlyosabb tüneteket mutatnak, mint az átlag, és ezért légzés támogatásra van szükségük. 

Átlagosan egy beteg intenzív kezelésre 15 napig szorul.  

Ha a napi növekedés 30% -nál több és ez az arány nem mérséklődik akkor az ellátás hamarosan telített, lesz a 

lélegeztetésre alkalmas helyek elfogynak, szigorú kritériumok alapján kell eldönteni, hogy ki kapja és ki nem.  

Ez a közlés nagymértékben megdöbbentette a közvéleményt, de az Aneszteziológusok és Oxiológusok Szövetsége a 

hétvégén megváltoztatta a kezelendő betegek kiválasztására vonatkozó irányelveit. 

Másnap az UEMO levelezési csoportban megjelent üzenet:  

A hír Roberto korai haláláról megrázott. Két héttel ezelőtt, a járvány 3. napján együtt voltunk, hogy tiltakozhassunk 

a Területi Egészségvédelmi Ügynökségnél a védőeszközök elmulasztása miatt. Az ülés oldalán még mindig 

emlékszem a beteg magyarázatára, amelyet azért tett, hogy elmagyarázza az 5000 fiatal diplomás kollégája állami 

vizsgájának nehézségeit, amelyeket energiával kértem Rómában. Az UEMO barátja támogatta az olasz elnökség 

jelölését és az általános orvoslás egyetemi felújításának gondolatát hazánkban. A 2018. évi római testületben részt 

vevő barátok emlékezni fognak a beavatkozásra. Kollégán 68 éves volt! 

 

március 20. CNN 



 

Olasz háziorvos levele március 18 

Rendelőben 

Az új rendelet a háziorvos rendelőben történő szabad hozzáférését korlátozza és a telefonos beszélgetést 

írja elő.  Telefonos kikérdezés után javasolja : Itt azt tervezi, hogy először látja azokat a potenciálisan nem 

fertőzőket , majd azokat, amelyek könnyen vagy könnyen lehetnek. 

Feltételezett nem fertő beteg ellátásánál - mindig használjon a FFP1 maszkot+ kesztyűt; 

Potenciális fertőzött esetén – maszk ( FFP2), fejfedő, plexi ellenző vagy szemüveg, eldobható ruha és 

kesztyű és cipő. 

Probléma, hogy ezen eszközök használatában nincs nagy gyakorlat, és a levétele nehéz és veszélyes egyedül. 

A BETEGSÉG otthon 

Potenciális fertőzött esetén megnövekedett logisztikai nehézségekkel történik. A magas és tartós lázban 

szenvedő betegek száma folyamatosan növekszik a területen, az intenzív osztályok nehezen tudják őket 

elfogadni. Ha az egyéni védőeszközök nem állnak rendelkezésre, növekszik, a háziorvos számára fennálló 

kockázat óriási. 

Fertőző betegség-szakemberként azt gondolom, hogy a Covid-19 diagnosztizálásában a nagy lépés az 

antitestek kimutatására szolgáló gyorstesztek rendelkezésre állása. Az elmúlt napok pletykái azt sugallták, 

hogy közel álltunk a felhasználásukhoz, de a WHO CTS feljegyzése sajnos vitatta. 

"A Sars-CoV-2 vírus elleni antitestek (mind IgM, mind IgG típusú) azonosításán alapuló tesztek a mai 

napig nem képesek elegendő megbízható és bizonyított eredményt adni a gyors diagnosztizáláshoz olyan 

betegekben, akiknél a Covid-19 kifejlődik, és akik nem képesek cserélje ki a klasszikus tesztet, amely a 

vírus-RNS azonosításán alapszik az orr-garat-tamponból nyert anyagban ". 

Ezt a műszaki-tudományos bizottság (CTS) feljegyzésében világossá tette: "Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) jelenleg mintegy 200 új gyorstesztet értékel, különböző megközelítések alapján, és 

amelyekre az Ügynökség felhívta a figyelmet" A szűrési tevékenységgel kapcsolatos eredmények a következő 

hetekben lesznek elérhetők. Ezen eredmények megérkezéséig a CTS megismétli, hogy a szokásos és 

nemzetközileg elfogadott diagnosztikai megközelítés továbbra is a vírus RNS-nek az orr-garat-tamponban 

való keresésén alapul. " 



"A CTS - lezárja a megjegyzést - elengedhetetlennek tartja, hogy összehasonlító értékeléseket végezzen a 

tamponok használatával elért eredmények és a gyors tesztek között a szigorúan elvégzett vizsgálatok 

keretében". 

Hollandia március 20 

Ezúton friss információk Hollandiából. Lehet, hogy érdekes, mert szerintem a megközelítés kissé 

különbözik, mint a legtöbb európai országban. 

Körülbelül két héttel ezelőtt volt az első vírusos betegeink, akiket Olaszországban fertőztünk meg. A 

következő napokban egyre több fertőzött beteget láttunk, akik mind olaszországi, akár más országok 

betegeinek nyomon követhetők. Mint egy olyan régióban (sajnos az enyémben) olyan betegeket is találtunk, 

amelyeket nem lehetett visszavezetni az ismert fertőzött betegekre. Úgy tűnt, hogy a covid elterjedt az 

emberek között Hollandia déli részén. 

Amint ezt felfedezték, a hétvégén véletlenszerűen teszteltük a kórházi személyzetet (1097 ember, tünetek 

nélkül!) Ezen a térségben és 200 kórházi beteget (akiket koronavírusos tünetekkel nem engedtek be). A 

vizsgált kórházi személyzet 4% -a és a vizsgált betegek 9% -a volt koronával fertőzött  

Ezen eredmények után feltételeztük, hogy a közösségben nagyon sok ember fertőzött és továbbviszi a 

betegséget anélkül, hogy tudta volna. Megállítottuk a szokásos vizsgálati módszert (az ismert betegek 

összes kapcsolatának nyomon követése stb.), És most csak azokat a személyeket teszteljük, akik nagyon 

betegek és akiknek a teszt eredményei más orvosi stratégiát jelentenek. Ez azt jelenti, hogy kezdetben a 

véletlenszerű tesztelés miatt nagyon gyorsan növekedett a hivatalosan ellenőrzött koronapáciensek száma, 

és most lassabb a növekedés, mivel már nem tesztelünk ennyit, de feltételezzük, hogy sok ember fertőzött. 

Minden lakos számára „társadalmi távolodást” vezetünk be, de nincs teljes zárolás. Úgy gondoljuk, hogy 

amikor elindítják a teljes lezárást, nagyon nehéz lesz azt befejezni, anélkül, hogy a fertőzéseket újra 

felrobbantanák. A meglévő intézkedéseinkkel arra törekszünk, hogy a fertőzések olyan ütemben 

növekedjenek, hogy éppen olyan küszöb alatt álljanak, amelyet az orvosok kezelni tudnak. Időközben 

reméljük, hogy megszerezzük a csoportos immunitást (az előrejelzések szerint ehhez a fertőzött lakosok 50–

60% -ára van szükségünk). Az intézkedések meghozatala az időskorúak és a kiszolgáltatott személyek 

védelme, valamint az orvosi ellátás védelme érdekében, hogy ez ne legyen túlterhelt. 

Időközben a probléma elsősorban ezen a területen (Noord-Brabant) van, ahol sok munka és beteg áll 

előttünk. A múlt hét óta hetente négy extra műszakban dolgozom munkaidőn kívül, de szerencsére még 

mindig egészséges vagyok (sajnos a PPE jelentős hiányát is tapasztaljuk). 

Szívmelengető látni, hogy a holland emberek támogatják az összes olyan embert, aki jelenleg olyan 

keményen dolgozik, és hogy mindenki hogyan segíti egymás gondozását. 

Finnország március 21. 

Finnország azon országok egyike, amelyek a legjobban készültek fel a COVID-19 járvány kitörésére. Az 

északi ország kormánya az elmúlt néhány hónapban felkészült arra, hogy foglalkozzon az új koronavírus 

csapadékával és hatásaival, és készen áll további intézkedések bevezetésére, ha szükséges. 

Helyi önkormányzatok részvétele 



Az  városi tanácsoknak és önkormányzatoknak létfontosságúak feladatai vannak a központi kormányzat 

irányításával a koronavírus járvány káros hatásainak visszaszorításában és enyhítésében. A finn főváros, 

Helsinki, élen jár, gyors és egyszerű COVID-19 tesztet biztosít a polgárok és családtagjaik számára. 

A város létrehozott egy központi mintavételi helyet az új Helsinki Gyermekkórházban. Az állampolgárok a 

mintáikat anélkül vihetik oda, hogy járműveik akadályoznák a mindennapokat. Az eredmények 

feldolgozása néhány percet vesz igénybe, majd az állampolgárokat haza küldik - vagy vissza a szokásos 

mindennapjaikba, vagy szükség esetén karanténba.Azoknak a helyieknek, akik nem rendelkeznek autókkal, 

a város bejelentette, hogy mentőszállítással segít . Hamarosan bevezetendő intézkedés lesz szállodák 

karanténként történő használatára. Azok az állampolgárok, akik egyedül élnek, különös kockázatnak 

vannak kitéve - folyamatosan felügyelet nélkül. 

A szállodák átalakítása karantén létesítményekké lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy egyedül élőket 

és karantén alá helyezzenek zárt, egyszerűen megfigyelhető helyen.  Ez a megoldás nemcsak a betegség 

terjedését lassítja, hanem a társadalom minden tagját is védi 

Helsinki van saját sürgősségi telefonvonala azok számára, akik aggódnak a COVID-19 magukon érzett 

tünetei miatt, vagy kérdezni szeretnének a betegségről.  

 

Török ország március 22. 

65 év felettiek 

 és a krónikus betegségekkel küzdő emberek korlátozottan mennek ki a házból. 

* A külföldön élő felnőttöket Törökországba kell vinni 

* az éttermek elvitelként szolgálnak majd 

* A szállodáknál kötelező bejelenteni az utazási előzményeket az elmúlt 14 napban 

* az ápolási otthonokat és az idős gondozó központokat szorosan ellenőrizni fogják 

MINDEN BIZTONSÁGOS 

UEMO EUROPEAN UNION OF GENERLA PRACTTITIONER/FAMILY PHISICIAN  Bulletin 2020. 

03.20 

Hivatalos iránymutatások a társadalmi érintkezésekről és COVID19 vírus tesztelésről  

- Az ECDC iránymutatásai a társadalom fizikai érintkezéseiről  

- Az Európai Bizottság tanácsadó testületének útmutatásai a vírus teszteléshez 

Európa példa nélküli járványos időszakot él. A COVID19 szigorú intézkedéseket kényszerít ki 

a kormányoktól, amelyek megpróbálják korlátozni a társadalmi kapcsolattartást, és ezzel 

megakadályozni a fertőzés terjedését. A görbe laposabb alakulását kell elérni annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a már törékeny egészségügyi rendszereket az 



összeomlástól. E célból a bejelentett esetek számának kevesebbnek kell lennie, mint a 

tényleges fertőzések száma. Az Európai Betegség- és Ellenőrző Központ (ECDC) és az Európai 

Bizottság COVID19 tanácsadó testülete alapvető iránymutatásokat fogalmazott meg az 

egészségügyi szakemberek és a civil társadalom számára a válság kezelésére. 

 

 

Az Európai és Központi Betegségkezelő (ECDC) iránymutatásokat tett közzé a gyógyításon 

kívüli intézkedések, a 2019 n-CoV hatása késleltetésére és enyhítésére, részletezve ebből 

néhányat 

- javasolt intézkedések, amelyek kifejezetten a járvány bizonyos fázisaira vonatkoznak 

(elszigetelés vagy (enyhítési szakaszok), és amelyeket a BSE becsült súlyosságától / hatásától 

függően hozzá lehet igazítani fertőzés. 

1) Személyi védőintézkedések 

a) Kézhigiénia A 2019-nCoV fertőzés átterjedésének vagy fertőződés kockázata a megfelelő 

módon csökkenthető kézhigiénia alkalmazása. A kézhigiénia a szappannal végzett kéz gyakori 

mosására utal és vizet vagy a kézmosást alkoholos oldatokkal, gélekkel. A kezet meg kell 

mosni rendszeresen szappannal és vízzel 20–40 másodpercig. Az alkohol alapú 

kéztisztítószerek korlátozott hozzáadott haszonnal járnak a 60–85% alkoholt kell 

tartalmazniuk. Mivel a 2019-nCoV vírus átvihető cseppek útján történő közvetlen érintkezés 

útján vagy közvetett módon a légzőszervek kézi közvetítése révén vagy esetleg más 

testváladékok útján javasoljuk a kézhigiénét, a járvány minden fázisában. Megfelelő kéz a 

higiénia megakadályozná más fertőző betegségek terjedését is. 



Az egészségügyi környezetben a megfelelő kézhigiéniát közvetlenül és előtt kell elvégezni a 

beteggel való érintkezés után, az egyéni védőeszközök (PPE) viselése vagy eltávolítása 

előtt és potenciálisan fertőző anyaggal, például légzőszervi vagy egyéb szekrécióval való 

érintkezés után. 

Ugyanez vonatkozik a betegekre vagy az otthoni betegeket gondozó emberekre. A 

kézhigiénia ajánlását ésszerű óvintézkedésnek tekintik, korlátozott költségekkel járva és 

nincs jelentős kapcsolódó kockázat. Hatékonysága valószínűleg növekszik az egyéb 

intézkedések (például az egészségügyi környezetben használt arcmaszkok). A kézhigiénia 

hatékonysága is attól függ, betartják-e az emberek 

b) Köhögési etikett 

A köhögés és tüsszentés esetén megkell akadályozni a nyálcseppek levegőbe kerülését 

(például papírtörlővel vagy kendővel). Ez  a koronavírusok ismert átviteli módjának legfőbb 

lehetősége. 

A köhögési etikettet: Papír zsebkendőt azonnal a szemetesbe dobni!, A zsebkendő helyett 

papír zsebkendőt használni, majd a kezeket szappannal és vízzel mossák, ahogy a 

dokumentum kézhigiéniai fejezetében leírtuk. 

c) Arcmaszkok (sebészi) és légző maszkok (FFP2 és FFP3) 

Ezen nem gyógyszerészeti ellenintézkedések optimális felhasználása érdekében fontos, hogy 

alapos becslést kapjunk a fertőző periódus időtartamáról - ami a 2019-nCoV fertőzéshez még 

nem áll rendelkezésre. 

Az arcmaszkok az egyszerű, akár házi maszkoktól kezdve a szöveti és műtéti (orvosi) 

maszkokig terjednek. Különböző vastagságúak és áteresztőképességűek. Védekezhetnek a 

nagyobb nyálcseppek ellen, de nem garantálják, hogy megóvják a felhasználókat a levegőben 

terjedő fertőzésektől. A vászon / gézmaszkok indukálhatják a nedvességmegtartást és a rossz 

szűrést, és nem világos, hogy klinikai védelmet nyújtanak-e. 

A légző maszkok kifejezetten úgy tervezték, hogy megvédjék a felhasználókat a levegőben 

lévő kis részecskéktől, beleértve az aeroszolokat is. Általában három méretben (kicsi, 

közepes vagy nagy méretben) kaphatók, hogy figyelembe vehessék az arc kontúrjainak 

különbségeit. Az európai szabvány (EN 149: 2001 + A1: 2009) meghatározza a teljesen vagy 

lényegében szűrőanyagból épített légzőkészülékek osztályait [szűrőlap-darabok (FFP) 1-3]. A 

sebészeti maszkokat vagy légzőmaszkot hatékonyságuk fenntartása érdekében gyakran kell 

cserélni. A váltás gyakorisága több tényezőtől függ. Általános szabályként a maszkot ki kell 

cserélni, amint nedvessé válik, és egészségügyi ellátás esetén minden betegről a másikra való 

áttéréskor. 

d) Arcmaszk és légzőkészülék használata egészségügyi környezetben 



Az egészségügyi környezetben arcmaszkot vagy légzőkészüléket használnak az átvitel 

csökkentésére és az egészségügyi dolgozók, a betegek és a látogatók védelmére a fertőzés 

ellen. A 2019-nCoV gyanúja esetén műtéti maszkot kell felkínálni, amelyet helyesen kell 

viselni nyilvános helyiségekben, vagy olyan helyek látogatásakor, ahol más emberek 

tartózkodnak. Az egészségügyi környezetbe érkező gyanús esetekben - ha lehetséges - 

haladéktalanul műtéti maszkot kell felajánlani annak érdekében, hogy enyhítsék a cseppek 

terjedésének kockázatát, amikor triatúrában vagy várakozási területeken, vagy a 

létesítményen belül szállítják. 

A feltételezett eset értékelése vagy a megerősített eset kezelése során az egészségügyi 

dolgozóknak a 2. vagy 3. osztályba tartozó FFP légzőkészüléket (FFP2 vagy FFP3) kell 

használniuk, amelyek védik mind a cseppek, mind az aeroszol átjutását. FFP légzőkészülékek 

hiányában sebészeti maszkot kell viselni, amely megvédi a cseppek átjutását. Ajánlott, hogy az 

egészségügyi dolgozók, akik valószínűleg aeroszol keletkeznek, viseljen FFP3 légzőkészüléket. Ha nem 

állnak rendelkezésre FFP2 vagy FFP3 légzőkészülékek, akkor ajánlott műtéti arcmaszk használata. Az 

ilyen típusú egyéni védőeszköz használatakor esetenként kell értékelni a használatával kapcsolatos 

korlátozásokat és kockázatokat. A megfelelő maszk eltávolítás és kombinált intézkedések (például a 

megfelelő kézhigiénia) valószínűleg növelik az egyes intézkedések hatékonyságát. További 

információkért olvassa el az ECDC „Fertőzés megelőzése és ellenőrzése a 2019-nCoV-val szenvedő 

betegek egészségügyi ellátásában történő gondozása” című dokumentumát. Az ECDC egy 

adaptálható sablonfüzetet is kiadott, amely tanácsot ad az egészségügyi dolgozóknak a betegek 

kezelésével és kezelésével kapcsolatban. 

e) Arcmaszkok használata más kritikus expozíciós helyzetekben 

Még nem világos, hogy a 2019-nCoV-val kitett egészséges emberek műtéti arcmaszkja 

előnyös lesz-e. Ezt a bizonytalanságot elsősorban a sebészeti maszkok alacsony szűrési 

hatékonysága, a fertőzés kockázata okozza, ha a maszkot helytelenül használják a magas 

kockázatú közösségi környezetben, valamint a maszk viselése által okozott hamis biztonsági 

érzés miatt. A nagy expozíciónak kitett alábbi csoportok mérlegelhetik a műtéti maszkok 

alkalmazását: 

• 2019-nCoV tünetekkel gyanúsított esetek gondozói (kórházba helyezésük előtt); 

• olyan foglalkozások emberei, akiknek széles körű közvetlen kapcsolattartásuk van a 

nyilvánossággal, ahol folyamatos a továbbítás. 

Ezenkívül fontolóra lehet venni a műtéti maszk viselését azoknál a csoportoknál, amelyeknél 

fertőzés esetén súlyos szövődmények alakulhatnak ki (pl. Idősebb korosztályban szenvedők 

vagy alapbetegségek esetén). Az EU Healthy Gateways együttes ajánlása közzétette a 

hajókon és repülőgépeken  történő hasznáűlatát: „Ideiglenes tanácsok a felkészültség és a 

válaszadás érdekében a 2019-nCoV akut légzőszervi betegség eseteire az Európai Unió (EU) / 

EGT-tagállamok belépési pontjain ”. A maszkok megfelelő használatát és ártalmatlanítását, 

valamint a megfelelő kézhigiéniát a maszk kiosztása előtt a felhasználók képzésével kell 

biztosítani. 



f) Arcmaszkok használata a közösségekben 

A műtéti maszkok alkalmazhatók védő intézkedésként közösségben, annak akinek  

légzőszervi tünetei vannak, még mielőtt orvosi tanácsot kapnak, és amikor megvizsgálják 

őket. Abban az esetben, ha egy tünetmentes személy nem viselhet arcmaszkot, a szoros 

kapcsolattartóknak fontolóra kell venniük egy arcmaszk használatát. Az elszigetelési 

szakaszban a gyanús esetekben óvintézkedésként arcmaszkot lehet felkínálni. Nincs 

bizonyíték a nem betegek által viselt arcmaszkok hasznosságáról, mint közösséget védő 

hatásról. Az EU-ban nem szokás, hogy az egészségügyi személyzet maszkot viseljenek nagyobb 

közösségben. A maszk eltávolítása után a fent részletezett kézhigiénés intézkedéseket mindig be kell 

tartani. 

g) Egyéb egyéni védőeszközök 

Az egészségügyi dolgozóknak vagy az ápolóknak más személyi védőfelszerelést (PPE), például 

szemvédőt (védőszemüveg, arcvédő vagy egyéb maszk), testvédelmet (hosszú ujjú vízálló 

köpenyek) és kézvédőt (kesztyű) kell használniuk, betegség, vagy 2019-nCoV gyanúja esetén, 

különösen aeroszolgeneráló eljárások végrehajtásakor, vagy ha székletnek, vizeletnek való 

kitettség kockázata magas. Noha a 2019-nCoV átvitel leggyakoribb átvitele a nyálcseppek 

útján történik, még nem világos, hogy más szekréciók milyen mértékben játszanak szerepet. 

Az egyéni védőeszközök használatát megfelelő képzéssel kell kísérni. Az eldobható PPE-t 

fertőtleníteni és használat után azonnal ártalmatlanítani kell, a szokásos biztonsági 

eljárásokkal összhangban, és megfelelő kézhigiénével együtt kell használni. Különálló ECDC 

dokumentumok vannak a „Fertőzés megelőzéséről és ellenőrzéséről a 2019-nCoV-val 

szenvedő betegek egészségügyi ellátásában” és a „Személyes védőeszközök (PPE) 

szükségletei az egészségügyi környezetben az új koronavírussal 2) Környezetvédelmi 

intézkedések 

A környezetvédelmi intézkedések a következőkre vonatkoznak: 

• a gyakran használt felületek, ruhák és tárgyak rendszeres tisztítása; 

• a tárgyak megosztásának minimalizálása; 

Ezen intézkedések célja a 2019-nCoV és más fertőző betegségek védelmének fokozása és a 

fertőzés kockázatának csökkentése különböző körülmények között (egészségügyi környezet, 

hosszú távú gondozási létesítmények, oktatási körülmények, munkahelyek, nyilvános helyek 

és otthonok). A 2019-nCoV túlélési ideje a környezetben jelenleg ismeretlen. A SARS-CoV 

túlélése több napra becsülhető, és a MERS-CoV> 48 óra, szobahőmérsékleten (20 ° C), 

különböző felületeken. 

Noha a légúti vírusos járványok hatásainak enyhítésére vonatkozó környezeti intézkedések 

hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló bizonyítékok korlátozottak, valószínű, hogy 

ezek az intézkedések csökkenthetik a vírus átterjedését, és ezért ajánlott, hogy ezeket 

minden időben és minden körülmények között alkalmazzák. a járvány visszaszorítási és 



enyhítési szakaszai. Az ilyen intézkedések magukban foglalják a gyakran használt felületek és 

tárgyak (például telefonok, táblagépek, ajtógombok, WC-k és billentyűzetek) rendszeres 

tisztítását vízzel és tisztítószerrel (például fehérítőoldattal), a ruhanemű mosását a 

mosószergyártó utasításai szerint a legmelegebb feltüntetett hőmérsékleten, és a tárgyak 

minimális megosztása (mint például poharak, étkészlet, törülközők és ágyneműk). 

A helyiségben a légszellőzés különösen fontos olyan helyzetekben, ahol az emberek 

rendszeresen gyűlnek össze. A SARS-CoV kitörésekből levont tanulságok azt mutatják, hogy a 

vírus az épületben elterjedhet a mechanikus szellőztető rendszeren keresztül, ezért 

figyelembe kell venni az épület karbantartási intézkedéseit. 

Az egészségügyi környezetben különösen fontos, hogy az alapos tisztítást és fertőtlenítést 

következetesen végezzék. Vízzel, mosó-és tisztítószerekkel, valamint szokásos kórházi 

fertőtlenítőszerekkel történő tisztításnak elegendőnek kell lennie, bár nincs konkrét 

bizonyíték a hatékonyságukról a 2019-nCoV vírus ellen. A 2019-nCoV gyanúja és 

megerősítése esetén a PPE, az orvostechnikai eszközök, eszközök, mosoda és a szennyezett 

hulladék fertőtlenítésére és / vagy ártalmatlanítására vonatkozó szokásos biztonsági 

eljárásokat kell alkalmazni. Az ECDC közzétette egy ideiglenes útmutatást a 2019-nCoV-val 

kitett nem egészségügyi intézmények környezettakarításához, gyanúsított vagy megerősített 

betegek ellátására (2019) -nCoV)”. 

3) Jövőbeni társadalmi intézkedések 

a) A 2019-nCoV esetek és kapcsolatok karantén vagy önálló elkülönítése a elszigetelési 

szakaszban 

 

A (önkéntes) karantén azt jelenti, hogy egy személynek egy meghatározott ideig elzártan, 

vagy otthonában kell maradnia egy meghatározott ideig, olyan expozíció után, ameddig a 

2019-nCoV vírus kialakulhat. Az influenza pandémiákkal kapcsolatos bizonyítékok azt 

mutatják, hogy a kitett emberek karanténba helyezése késleltetheti a helyi járványok 

csúcspontját a járvány korai szakaszában, ezáltal hozzájárulva a betegség terheinek 

csökkentéséhez és a további terjedés késleltetéséhez. 

Ezért ezt a lehetőséget meg lehet fontolni a 2019-nCoV vírus Európába való bevezetésének 

korai szakaszában, a tagállamok elszigetelési erőfeszítéseinek részeként. A karantén 

intézkedések végrehajtása során a tagállamoknak tisztában kell lenniük a hátrányokkal és az 

esetleges megfelelési problémákkal, hogy ezeket összehasonlítsák a várt előnyökkel. 

A karantén időtartama a vírus becsült inkubációs periódusától függ. A korai becslések azt 

mutatták, hogy a 2019-nCoV átlagos inkubációs periódusa 5,2 nap (95% -os konfidencia-

intervallum [CI], 4,1-7,0), az eloszlás 95. percentilis pedig 12,5 nap. Ezért a 14 napos 



időtartam elegendőnek tekinthető a 2019-nCoV-esetekkel kapcsolatban álló személyek 

megfigyelésére. 

Ezek az iránymutatások frissülnek, ha új adatok eltérő inkubációs és fertőző periódusokat 

derítenek fel. Az esetek gyors azonosítása fokozza a karantén intézkedések hatékonyságát. A 

karantén intézkedések végrehajtása során jelentős logisztikai, társadalmi és kommunikációs 

kihívások merülnek fel. Szükség lenne az otthoni személyi védő és környezetvédelmi 

intézkedésekkel vagy más karantén ellenőrzéssel kapcsolatos fertőzés-ellenőrzési oktatásra. 

A karantén vagy az önizoláció végrehajtásához szükséges hatékonyság és erőforrások a 

meghatározástól és különösen a kitettség mértékétől függnek az adott célcsoportban. Minél 

pontosabban meghatározza és korlátozza az expozíciót, annál megvalósíthatóbb lesz az ilyen 

intézkedés. A karantén intézkedések végrehajtása az egészséges lakosság alcsoportjai 

számára, amelyeknek nem egyértelműen meghatározott az expozíciója, valószínűleg nem 

lesz az erőforrások hatékony felhasználása. Az ECDC kapcsolattartás-menedzsment technikai 

jelentését fel kell használni a potenciális kockázat felmérésére és a 2019-nCoV 

feltételezhetően közösségi terjedéséből eredő látogatókkal kapcsolatos tevékenységek 

megtervezésére. A karantén valószínűleg nem lesz hatékony, amint többszöri bevezetés 

kezdődik az EU / EGT-országokba és az Egyesült Királyságba Kínától eltérő helyekről. A 2019-

nCov gyanús, valószínű vagy megerősített eseteiről be kell számolni a közegészségügyi 

hatóságoknak, és a nemzeti iránymutatásokkal és / vagy a WHO betegkezelési irányelveivel 

összhangban kell kezelni őket. A kapcsolatokat el kell különíteni és / vagy ellenőrizni kell a 

nemzeti útmutatás és / vagy az ECDC „Közegészségügy azon személyek kezelése, akik új 

koronavírus-esetekkel érintkeztek az Európai Unióban ”. Ez a dokumentum a kapcsolatokat 

„közeli” vagy „alkalmi” kategóriába sorolja, és intézkedéseket javasol, beleértve a közeli 

kapcsolatok önelszigetelését és az alkalmi kapcsolatok önellenőrzését. Ha betegség tünetei 

jelentkeznek, akkor a karanténba került személyeknek  orvoshoz kell fordulniuk. 

b) A 2019-nCoV tüneti esetek önkéntes elkülönítése, amelyek nem szükségesek kórházi 

ápoláshoz az enyhe tünetekkel járó szakaszban 

A légzőszervi fertőzés tüneteivel küzdő egyének önálló elszigeteltsége az egyik legfontosabb 

intézkedés a betegség terjedésének csökkentésére és a vírus közösségben történő 

terjedésének korlátozására egy járvány idején. Ez az intézkedés azokra a személyekre 

vonatkozik, akiknél akut légzőszervi fertőzés és a 2019-nCoV vírusfertőzés valószínűsége 

vagy igazolt vírus fertőzött,de enyhe panaszai miatt, nincs szükség kórházi ápolásra. Ezeket 

az embereket általában kérik, hogy önként maradjanak otthon vagy egy számukra kijelölt, 

egy, erre a célra kialakított helyiségben, amely megfelelően szellőztethető, és lehetőleg egy 

külön WC-vel, a tünetek megjelenésétől vagy egy meghatározott ideig. Ezt az ajánlást 

felülvizsgálják, ha új információk állnak rendelkezésre a 2019-nCoV fertőző időszakáról. 

Az esetek korai azonosítása a gyors elkülönítés biztosítása érdekében rendkívül fontos, 

hogy megakadályozzuk a vírus további terjedését a közösségben. A 2019-nCoV klinikai 



bemutatásának jelenlegi ismeretei alapján a leggyakrabban megfigyelt tünetek a láz, 

köhögés, mialgia, fáradtság és egyéb nem-specifikus légzőszervi tünetek, hasonlóak az 

egyéb légzőszervi vírusfertőzésekkel kapcsolatosakhoz. Ez a klinikai gyanú különös kihívást 

jelent az influenza-időszakban. 

A láz volt a leggyakrabban bejelentett tünet a 2019-nCoV esetében, de egyes betegekben, 

például a nagyon fiatal, idős vagy immunhiányos betegeknél, ez nem feltétlenül 

jelentkezik. Kevés beteg számoltak be gyomor-bélrendszeri tünetekről (például hányás és 

hasmenés). Az önkéntes elkülönítés hatékonysága csökkenne, ha tünetmentes vagy tüneti 

előtti esetekben kerülne átadás. Az elszigetelés során alkalmazott személyi védő és 

környezetvédelmi intézkedések kombinációja növeli a beavatkozás hatékonyságát. Ehhez 

az intézkedéshez bonyolult logisztikai kérdések kapcsolódnak (pl. Élelmezés, orvosi ellátás, 

orvosi ellátás), ezért a képzés és a készletek elengedhetetlenek a támogatás és a fertőzés 

elleni védekezés (pl. PPE, megfelelő hulladéklerakás) biztosításához az olyan háztartási tagok 

számára, akik az embert gondozzák. beteg. A fertőző periódusra vonatkozó bizonyítékok 

hiányában nem lehet bizonyítékokon alapuló ajánlásokat tenni az eset besorolása vagy a 

fertőzés stádiuma alapján történő elkülönítésre. Ezek az irányelvek feltételezik, hogy a 

fertőzőképesség egybeesik a tüneti periódusokkal, ami jelenleg ésszerű feltételezés. Az 

alábbi táblázat összefoglalja a nem egészségügyi teendőket az érintkezésre az elszigetelés és 

a járvány terjedésének szakaszában. 

 

Az Európai Bizottság tanácsadó testületének útmutatásai a teszteléshez 

Egészségügyi szűrés az EU belső és külső határain 

A testület kifejtette a határellenőrzések korlátozásait a járvány terjedésének 

megakadályozása érdekében. Az irodalom azt mutatja, hogy az egészségügyi szűrésnek 

korlátozott sikere van az érintett megbetegedettek kiszűrésében, a hosszú inkubációs 



időszak és az aszimptomatikus hordozók lehetősége miatt (a fertőzéseknek csak körülbelül 

egynegyedét lehetne kimutatni). Az ilyen ellenőrzések elkülönítik az erőforrásokat olyan 

sürgős feladatoktól. Az EU helyzetét figyelembe véve fontos az összes polgár számára 

utazási tanácsokat adni. Az elnök kifejtette, hogy a tagállamok egyre inkább határoznak a 

belső határok bezárásáról, és hogy a külső határokon történő utazási korlátozások 

hozzájárulhatnak ennek a  lépésnek az elhjagyásáról. A belső határok bezárása késleltetheti a 

személyek mozgását, és korlátozza az élelmiszerek, gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

célba jutását. Az elnök kifejtette a Franciaországgal és Németországgal az „exporttilalmakról” 

döntött.  

 

Tesztelési stratégiák teszthiányos helyzetben - Kinek és hogyan kell tesztelni? 

A testület elmagyarázta, hogy a tesztelési stratégiákat meg kell értetni és tájékoztatni kell az 

embereket a karantén intézkedésekről (például hogyan kell viszonyulni a COVID-19 

betegekhez akik az otthonukban, ápolási otthonokban vannak stb.). 

Tekintettel a nagyszámú esetre, az idő és az erőforrások megtakarítása érdekében 

javasolták a tünetmentes esetek tesztelésének leállítását, valamint a kettős tesztelés / 

mintavétel leállítását. A laboratóriumokba küldött mintáknak meg kell jelölni a relatív 

prioritást, és a gyors reagálási igények érdekében egyes minták áramlását prioritásként 

kell kezelni. 

Felvetették a gyorsabb és olcsóbb tesztek fejlesztésének szükségességét. A nemzetközi 

tapasztalatokat alaposan meg kell vizsgálni és lehetőség szerint meg kell újítani. 

A testület tagjai tanácsot adtak annak szükségességére, hogy egyértelmű kommunikációt 

kell biztosítani az alkalmazott antitesttesztekről, mivel ezek kevésbé hatékonyak, mint más 

módszerek. 

1. Társadalmi magatartási intézkedések (társadalmi távolodás, iskolai bezárások stb.): A 

hatékonyság és a kilépési stratégiák hierarchiája 

Az elnök körvonalazta az EU helyzetét a társadalom együttműködésének hiánya esetében 

történő intézkedésekkel kapcsolatban.  

A COVID-19 esetek számának növekedésével ki kell dolgozni a tesztelés prioritási stratégiáit, 

hogy elkerülhető legyen a késés és a hiány. Világossá kell tenni, hogy nem mindenkit kell 

tesztelni. 

A testület általában támogatta az ECDC által javasolt stratégiát: 

1. Súlyos akut légzőszervi fertőzésekkel (SARI) szenvedő kórházi betegek tesztelése a 

megfelelő klinikai kezelés, beleértve az izolálást és a PPE-intézkedések, tájékozódás 

érdekében; 



2. A kórházakban vagy tartós gondozási létesítményekben (LTCF) végzett akut légzőszervi 

fertőzések esetének tesztelése a fertőzés-ellenőrzés és az egyéni védőeszközök 

használatának irányítása érdekében, mind a kiszolgáltatott személyek, mind az egészség 

védelme érdekében. Európai Bizottság - a COVID-19 2. tanácsadó testületének alkalmazottai; 

a tünetekkel járó egészségügyi személyzet vizsgálata, még enyhe tünetekkel is, a munkahelyi 

kizárásról és a munkába való visszatérésről szóló döntések irányítása céljából; a cél az 

egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások védelme; 

3. ARI / ILI-ben szenvedő betegek tesztelése sentinell ambulancián és SARI-kórházakba 

bevont betegek körében a vírus keringésének felmérése érdekében a populációban. 

4. Idős emberek krónikus betegségben, például tüdőbetegségben, rákban, 

szívelégtelenségben, cerebrovaszkuláris betegségben, vesebetegségben, májbetegségben, 

cukorbetegségben és immunkompresszív állapotban, akut légúti betegség jeleit mutatva, 

mivel gyorsabban szükségük lehet légzőszervi támogatásra. Különös figyelmet kell 

szentelni a veszélyeztetett környezetnek, például az idős emberek otthonainak, különösen, 

ha ott a vírust kimutatták. 

Felvetették az egészségügyi dolgozók támogatásának fontosságát a világjárvány idején. 

Dicsérték az olyan intézkedéseket, mint például bizonyos nappali ellátási lehetőségek nyitva 

tartása az ilyen munkavállalók számára. 

A testület egyetértett abban, hogy elengedhetetlen a kiszolgáltatott csoportok védelme. 

Különösen az idősödőket kell a lehető legnagyobb mértékben elszigetelni a járvány 

kitörése során, bár az életkori küszöb országonként eltérő lehet. 

Az idő múlásával fontos elkezdeni kommunikálni, hogy a vírus valószínűleg életünk része lesz 

(mint más vírusok); ezt nem lehet kiküszöbölni, de terjedését késleltetni lehet és társadalmi 

distanciális intézkedésekkel kezelni lehet. 

 

 

 

A világhálóról 

A vírusról, a járványról kevés a tapasztalat és az arra alapozott prognózis. Matematikai 

modellek vannak. Néhány napja ez változtathatott D. Trump és B. Johnson vírus-politikáján. 

A Medicus on-line készítése közben jött az UEMO-tól az üzenet (03.22. 12.28), hogy hétfőn 

végül online közzétették a kormányzati politika változásának tudományos alapját: egy 

londoni Imperial College által készített modell-számítást. 



Az Imperial College London kutatói készítettek egy szimulációt a vírus várható lefolyásáról 

az USA és Nagy-Britannia esetében. Ez alapján két alapvető stratégiát lehet 

megkülönböztetni a vírus kezelését illetően és egyik sem lesz fájdalommentes. A kérdés 

inkább csak az, hogy melyik kezünkbe harapjunk. 

Portfólió https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-

adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945 

Az egyetem a brit és amerikai adatok alapján végezte a szimulációt – de bármelyik fejlett 
ország esetében helytálló –, amely alapján azt szűrték le, hogy a koronavírus-járvány 
megfékezésére két stratégia mutatkozik.   

Az egyik a mérséklés taktikája, amikor elsődlegesen nem is a járvány megállítása, inkább 
annak lelassítása, az egészségügyi rendszer tehermentesítése és a fertőzésnek leginkább 
kitett csoportok megóvása a cél. A másik az elfojtás stratégiája, amikor a járvány 
megakadályozása a cél az esetszámok minimalizálásával. 

A vírus mérséklését célzó megfelelő intézkedések alkalmazásával, vagyis 

 a gyanús esetek otthoni izolációjával, 

 az egy háztartásban élők otthoni karanténba vonulásával 

 az idősek és leginkább kitettek szociális eseményektől való távolmaradásával 

az egészségügyi rendszer leterheltségét a vírus tetőzésekor akár 2/3-ával, a halálozások 
számát pedig a felére lehetne csökkenteni. Az intézkedések három hónapra szólnak, a 
hetven év fölöttiek szociális eseményektől való távolmaradása inkább 4-re. Ez esetben a 
vírus terjedését nem akadályozzák meg, így szép lassan végigmegy a társadalmon, amíg 
lassanként ki nem alakul egy immunitás, amelynek köszönhetően végül lecseng a dolog. 

 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf


Portfólió https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-

adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945 

Az intézkedések hatásai az kórházi ágykapacitásra. Ha nincs intézkedés (fekete) 250 ezer 
kórházi ágyra lenne szükség a vírus tetőzésekor. A piros vonal az elérhető kapacitás. Az 
oktatási intézmények bezárása (zöld), a fertőzöttek izolálása (narancs), lakossági karantén 
plusz a fertőzöttek izolálása (sárga), az előbbi kettő plusz a 70-nél idősebbek szociális 
tevékenységnek korlátozása (kék)  

EZ AZONBAN MÉG MINDIG TÖBB SZÁZEZER HALÁLESET JELENT (AZ USA ÉS NAGY-BRITANNIA 
VONATKOZÁSBAN) ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER – FŐLEG AZ INTENZÍV OSZTÁLYOK – 
SOKSZOROS TÚLTERHELTSÉGÉT. 

Felelősen gondolkozó döntéshozók számára így jobbnak tűnhet az elfojtás startégiája, 
amelynek keretében 

 az egész társadalomra kiterjesztik a szociális eseményektől való távolmaradást, és 
beszüntetik a tömegrendezvényeket 

 a fertőzötteket elkülönítik 

 a lakosságot házi karanténra szólítják fel 

 bezárják az oktatási intézményeket 

A cél a vírus reprodukciós képességének – vagyis, hogy egy fertőzött átlagosan hány 
embernek adja át a vírust – egy alá csökkentése. A probléma ezzel az, hogy bár – ahogy Kína 
és Dél-Korea példája is mutatja – ezzel hatékonyan lefojtható a vírus, de csak amíg ezek az 
intézkedések érvényben vannak. Amint feloldják őket, a vírus visszaszivárog és ott vagyunk, 
ahol a part szakad. 

 

 

Portfólió https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-adott-

hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200320/ket-viruskezelesi-forgatokonyv-adott-hatalmas-ara-lesz-a-gyozelemnek-420945


Az elfojtásos stratégia alkalmazásával az intézkedések későbbi lazításakor az esetszámok 
megugrása várható és újbóli intézkedések bevezetésre lesz szükség, amelyek a vakcina 
megjelenéséig - kisebb szünetekkel - érvényben maradnak. 
Ahhoz, hogy ezt megelőzzék, 

AZ INTÉZKEDÉSEKET ÉRVÉNYBEN KELL TARTANI, AMÍG ELÉRHETŐVÉ NEM 
VÁLIK A VAKCINA, AZONBAN EZ A HOSSZADALMAS ENGEDÉLYEZTETÉS – 
LEGINKÁBB AZ ELKERÜLHETETLEN ÉS FELGYORSÍTHATATLAN TESZTELÉSI 
FOLYAMAT – MIATT LEGALÁBB 12-18 HÓNAP VAGY TÖBB, ENNYI IDŐ ALATT 
AZONBAN A GAZDASÁGOT NEM LEHET LÉLEGEZTETŐGÉPEN TARTANI: 
BELÁTHATATLAN KÁROKAT SZENVED EL A GAZDASÁG ÉS ANNAK SZOCIÁLIS 
VONATKOZÁSAI IS RENDKÍVÜL SÚLYOSAK (MUNKANÉLKÜLISÉG). 

A modell ugyanakkor kitér rá, hogy rövid periódusokban feloldhatók a szigorító intézkedések, 
de csak addig, amíg az esetszámok nem kezdenek újra növekedni – ami pedig a vakcina 
hiányában elkerülhetetlennek látszik. 

Valamit lépni kell 

A MODELL SZERINT, HA SEMMILYEN INTÉZKEDÉST NEM HOZNÁNAK AKKOR 
HÁROM HÓNAP ALATT AZ USA ÉS NAGY-BRITANNIA LAKOSSÁGÁNAK 81 
SZÁZALÉKA KAPNÁ EL A VÍRUST, NAGY-BRITANNIÁBAN FÉLMILLIÓ 
HALÁLESETET, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN PEDIG 2,2 MILLIÓ EMBER 
HALÁLÁT OKOZVA, NEM SZÁMOLVA AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER 
LETERHELTSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB ANOMÁLIÁKKAL. 

Bár a leghatékonyabb megoldásnak az elfojtás stratégiája tűnik – a beláthatatlan gazdasági 
következményekkel együtt – ugyanakkor ez csak rövid távra igaz. Mivel az intézkedések nem 
tarhatóak érvényben 10-15 hónapon keresztül – amíg a vakcina rendelkezésre nem áll – 
időnként lazítani kell azokon. Csakhogy szemben a mérséklés stratégiájával, itt nem alakult ki 
természetes immunitás a társadalomban, így az esetszámok megugrása várható – minél 
hatékonyabb volt a kezdeti intézkedéscsomag, annál pusztítóbb lehet a járvány 
visszatéréskor. 

A gyorsabb lefolyású és az immunitás kialakulását igérő mérséklés stratégiáját azonban az 
teszi valószínűtlenné, hogy egyszerűen az országok nem rendelkeznek a szükséges kórházi 
kapacitással, hogy ellássák a betegeket a járvány tetőzésekor, ami így a modell szerint Nagy 
Britannia esetében 250 ezer halálesetet eredményezne, az USA-ban pedig 1,1-1,2 milliót. 

A modell készítői ezért az elfojtásos stratégia mellett teszik le a voksukat, amelyhez a 
szükséges intézkedések többségének bevezetését már a legtöbb országban elkezdték, ahol 
nem, ott pedig kénytelenek lesznek. Azonban a kutatók megjegyzik azt is, hogy a modell által 
készített forgatókönyvek megvalósulása nagyban függ attól, hogy az adott országok 
társadalmai mennyire hajlandók a kormányuk által hozott intézkedéseket betartani, ugyanis 
amennyiben azokat nem követik, úgy az eredmények is annak megfelelően fognak alakulni 
vagy elmaradni. 

 



 

 

És végezetül még egyszer- figyelmeztetés MINDENKINERK! 

Bergamói kórház 2020. március közepe 

https://index.hu/kulfold/2020/03/20/bergamo_olaszorszag_koronavirus_korhaz/  

Megjelent jogszabályok március 11-től 

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről  
  
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/9zzLIsLdXg8zijxmYV7k5e6149471f205/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be
4bb31294b59f9fc/letoltes 
 
  A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről  
  
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/gyKUT1QyhlQIwKTuqL4R5e62702f6b9bf/dokumentumok/af0a665e93020a1bb69193e
d9a8379f516854bf7/letoltes 
 
  Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelete az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
módosításáról  
  https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/AdefzDitea34r09Qgu5W5e669aff1e59e/dokumentumok/7a182c31b13924d3dc51d56
208a973593f0f80e7/letoltes 
 
 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)  
10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes 
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  
11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek 
szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, 
gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők 
folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról 1385 
1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges 
további intézkedésekről  
 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend bevezetéséről  
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1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának 
felfüggesztéséről 1389 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  
1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat A Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny 
elhalasztásával kapcsolatos feladatokról  
 
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/GZBzGHubezzogUyBGqjV5e67f24546077/dokumentumok/9421b74af54379d07ba893
4a5fe3180c7f62d0be/letoltes 
 
  A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)  
 https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/KsSFtBbPPLHVeuKz2OA95e6aa2448e919/dokumentumok/c4210b08dd73832b3ca261
193f85d508498c9718/letoltes 
 
  Tartalomjegyzék 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről  
1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat Az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami 
és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai 
támogatásáról 
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/K1qf3TC0dJtqGRTM2aa05e6d0eea6d0ba/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057
292893bc7981c3d500/letoltes 
 
  A Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)  
 https://magyarkozlony.hu/hivatalos-
lapok/BOUUnjqTW3UUbplSD7zM5e6fba35cc79b/dokumentumok/15e889f76087e5263e3ed
b54180d14b1d02211b6/letoltes 
 

És egy kis reményt keltő vidításra szolgáló 

Kína díszítette egy Seneca idézettel  az orvosi maszkok dobozát, amelyeket Olaszországba küldtek: 

"Ugyanazon tenger hullámai vagyunk, ugyanazon fa levelei, ugyanazon kert virágai." 

Japánból Kínába küldött küldemények dobozaiba, buddhista idézetet tettek:"Bár a hegyek és a folyók 

eltérőek, ugyanaz a nap, a hold és az ég." 

és Nazim Hikmetől is idéztek:'' Nincs olyan dolog, mint a remény elvesztése és a sötétségbe dobása 
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https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/BOUUnjqTW3UUbplSD7zM5e6fba35cc79b/dokumentumok/15e889f76087e5263e3edb54180d14b1d02211b6/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/BOUUnjqTW3UUbplSD7zM5e6fba35cc79b/dokumentumok/15e889f76087e5263e3edb54180d14b1d02211b6/letoltes


Ne felejtsd el! Ugyanazon ég alatt élünk ... " 

MEGJELENT ÉS TERJED A JÁRVÁNYKÖLTÉSZET  

Ülj le magyar, kér a haza,                     

S biztat Müller Cecília! 

Nem lesz börtön a szobádból, 

Ha elvonulsz önszántadból. 

A magyarok Istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy koronázva 

Nem leszünk. 

 

Lezárva: 2020. március 22 

KÖZLEMÉNY 

Kérlek Benneteket, hogy juttassátok el érintett Kollégáitoknak, intézményeknek és a megfelelő beteg 

és más szervezeteknek az alábbi linket. A linken a Magyar Mentőszolgálat koronavírus-tájékoztatója 

érhető el jelnyelven, amit a Nyelvtudományi Intézet (MTA Kiválósági Intézet) készített el. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/jelnyelven-keszitett-koronavirus-tajekoztatot-az-mta-oktatasi-

kutatocsoportja-110468 

 

Üdvözlettel: 

 

Dr. Oberfrank Ferenc 

MOTESZ elnök 

https://mta.hu/tudomany_hirei/jelnyelven-keszitett-koronavirus-tajekoztatot-az-mta-oktatasi-kutatocsoportja-110468
https://mta.hu/tudomany_hirei/jelnyelven-keszitett-koronavirus-tajekoztatot-az-mta-oktatasi-kutatocsoportja-110468

