
Szalatnaki Hírek
A Szalatnaki Önkormányzat hírlevele 2020. március; II. évfolyam 3. szám

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

FÜLÖP TÜNDE - szociális gondozó: 06308553279- gondozottakkal kapcsolatos dolgok

GÁSPÁR IRÉNKE – falugondnok : 06309937439- étel és gyógyszer rendelés

TORONICZA ÁGOTA – hivatali ügyek intézése:  0630-3988233 / munkanapokon 9–15.00-ig 

Hivatalunk a visszavonásig bezár, az ügyintézés emailben, telefonon és levélben lehetséges a veszélyhelyzet idején.

Mennyire veszélyes a 2019-nCoV koronavírus?

A Koronavírus
Nincs olyan megye, ahol 
ne találtak volna korona-
vírus-fertőzöttet - hangsú-
lyozta Müller Cecília orszá-
gos tisztifőorvos a korona-
vírus-fertőzés elleni védeke-
zésért felelős operatív törzs 
hétfői online sajtótájékozta-
tóján. Kiemelte azt is, hogy 
már nem egyenes vonalú a 
fertőzöttek számának emel-
kedése, már exponenciális, 
hatványozott emelkedésnek 
nézünk elébe. Az elkövet-
kező napokban, hetekben a 
tömeges megbetegedések 
szakaszába léphetünk - tet-
te hozzá.

Egészséges immunitású 
egyénben nagy valószínűség-
gel nem fordul elő súlyos, ha-
lálos lefolyás. Az immungyen-
ge állapotok (szteroid kezelés, 
tüdőgyógyászati alapbetegség, 

terhesség, rosszindulatú be-
tegségek és kezelésükkel já-
ró immungyengeség, cukorbe-
tegség, erős dohányzás és ez-
zel járó krónikus légúti beteg-
ség, szenvedélybetegségek) fo-
kozzák a súlyos lefolyás való-
színűségét. A járvány kezde-
ti szakaszában elhunyt áldo-
zatok esetében egy vagy több 
krónikus alapbetegségről szá-
moltak be. Az előforduló ese-
tek kevesebb, mint 20 százalé-
kában tapasztaltak súlyos szö-
vődményeket, és mintegy 2-3 
százalékos a halálozási arány. 
Ez az eddigi adatok alapján 
magasabb, mint a szezonális 

influenzajárványok esetén. 
Az adatokat ugyanakkor tor-
zíthatja, hogy a járvány egésze 
alatt többnyire a súlyos esete-
ket dokumentálták, ameny-
nyiben az enyhébb eseteket is 
számításba vették volna, ala-
csonyabb lenne ez a szám. Fő-
leg az időseket fenyegeti a sú-
lyos szövődmény. Abban az 
esetben, ha a koronavírus jár-
vánnyal fenyegetett vagy érin-
tett területen jártunk, önelle-
nőrzési listát alkalmazhatunk 
– célszerű a környezetünkben 
élők védelme miatt 14 napos 
önkéntes karanténba vonulni, 
amely ideje alatt családtól, ön-

kormányzattól segítséget kér-
hetünk.

Az alábbiak segítségével 
monitorozhatjuk az esetleges 
tüneteket, melyek hátterében 
felmerülhet, hogy megfertő-
ződtünk: magas láz légúti fer-
tőzés tünetei: köhögés, orr vá-
ladékozás, fejfájás, levertség 
tüdőgyulladásnak megfelelő 
tünetek: heves, produktív kö-
högés, fulladás, fekvési képte-
lenség, légszomj.

Mivel a légúti betegségek 
hasonló panaszokat okoznak, 
a koronavírus fertőzés a tüne-
tek alapján nem különböztet-
hető meg egyértelműen más 
vírusfertőzésektől, például az 
influenzáétól. Jellemző lehet 
ugyanakkor, hogy a korona-
vírus fertőzöttek között keve-
sen számolnak be torokfájás-
ról, míg más vírusok esetén ez 
gyakori panasz.

Amire minden lakosunk számíthat
Az önkormányzat segítsége, a bevásárlás és élelmiszer szállí-
tásban, a gyógyszerek beszerzésében, szükség esetén orvosi 
segítség lebonyolításában.

Ajánlások a járvány idejére
TELEPÜLÉSÜNKÖN az országos 
miniszteri rendeletektől el-
térő intézkedéseket nem ho-
zunk, ajánlásokat mindennap 
megfogalmazunk elektroni-
kus felületünkön. A legfonto-
sabb alapelv, a személyi higi-

énia növelése, a kézfogás tel-
jes mellőzése, korábbi szoká-
soktól eltérő távolságtartó vi-
selkedés, amelyeket szüksé-
ges kialakítani, hogy az eset-
leges fertőzés minél később, 
minél ritkábban forduljon elő 

településünkön.  Kerüljük a 
társaságot, ne tartsunk baráti 
összejöveteleket, ne menjünk 
tömegbe, minden felület érin-
tése után mossunk kezet, és 
a legfontosabb, hogy viselke-
désünk kialakítása nemcsak 

azért fontos, hogy ne legyünk 
betegek, hanem, hogy közös-
ségünkben élő idős, vagy kró-
nikus beteg társainkat véd-
jük. Itt az ideje az összefogás-
nak, mindannyian tehetünk 
egymásért! 


