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TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUSRÓL 
 

 

Tisztelt Alsóvadászi Lakosok! 
 

Tudomásunk szerint Alsóvadász területén nincs koronavírustól fertőzött beteg személy. 

Ennek ellenére folyamatosak a megelőző intézkedések, amelyeket a tisztiorvosi szolgálat fog 

össze országos, megyei és járási szinten. A háziorvosok és házi gyermekorvosok is 

folyamatosan kapják a szakmai tájékoztatást az általuk követendő vizsgálati eljárásrendről. 
Március 4-től kezdődően a védekezés szakaszába léptünk, minden nap déli 12 órától az 

Operatív törzs ülést tart és utána sajtótájékoztató keretében azonnali tájékoztatást nyújtanak. 

 

Kérem, hogy mindenki tartsa be a szakemberek által elfogadott eljárásrendet. 

A betegség leggyakoribb tünetei 

 A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

 Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 

légszomj. 

 Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. 

 Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 

betegnek. 

Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen (pl. Észak-

Olaszország) járt, vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a 

fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők: 

  

 Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! 

 Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja 

fel háziorvosát! 

 A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt. 

 Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket 

és a mentő kórházba szállítja Önt. 

 A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot 

végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem. 

 Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor 

kórházi megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség 

mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású. 



 

2020. március 04-től hivatalos kormányzati honlapon tájékozódhatnak a koronavírussal 

kapcsolatban az állampolgárok: 

 

https://koronavirus.gov.hu/ 

 

Alapvető információk, aktualitások, elérhetőségek. Interaktív térkép arról, hogy aktuálisan 

vannak-e, és ha igen, akkor hol, koronavírus miatt lezárt területek, intézmények. 

A koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás érdekében a kormány éjjel-nappal hívható 

ügyeletet hozott létre. Ezeken az ingyenes, központi számokon lehet bejelentést tenni   

06-80-277-455 

06-80-277-456 

Aki e-mailben venné fel a kapcsolatot az ügyelettel, erre a címre írhat:   

koronavirus@bm.gov.hu 

Tudnivalók röviden (Megjelent: 2020. március 04.) 

Mikor merül fel az új koronavírus fertőzés gyanúja? Mit a teendő ilyenkor? 

1. Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázasodik, köhög vagy nehezebben lélegzik, és az 

elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus 

vagy esetleg arról van tudomása, hogy új koronavírussal igazoltan fertőzött személlyel 

érintkezett, akkor mielőbb hívja fel telefonon háziorvosát vagy a háziorvosi ügyeletet. 

(Arról, hogy aktuálisan mely területeken terjed a közösségben az új koronavírus, a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: nnk.gov.hu Mondja 

el háziorvosának a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban pontosan hol járt 

külföldön vagy azt, hogy hol és mikor találkozhatott olyan személlyel, aki igazoltan új 

koronavírussal fertőződött. A telefonálás lehetővé teszi, hogy indokolt esetben az 

orvos a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja anélkül, hogy a betegnek meg kellene 

jelennie a háziorvosi rendelőben. Ez segít megelőzni a fertőzések terjedését is. 

Feltétlenül kövesse az orvos útmutatásait, és működjön együtt a népegészségügyi 

hatósággal. 

2. Amennyiben nem lázas, nem köhög, de az elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, 

országban járt, ahol terjed az új koronavírus, akkor javasolt, hogy az utazást követő 14 

napban figyelje magán a tünetek esetleges jelentkezését. Csak akkor hívja háziorvosát, 

ha tünete jelentkezik. Ne akarjon tesztet elvégeztetni új koronavírus kimutatása 

céljából, amennyiben nincs tünete! 

3. Ha a környezetében tud olyan emberről – legyen magyar vagy külföldi állampolgár ‒, 

akinél hirtelen láz, köhögés vagy nehezebb lélegzés jelentkezett és az elmúlt 14 nap 

folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus, lehetőleg 

kerülje vele a személyes találkozást, érintkezést. Kérje meg őt, hogy maradjon otthon, 

ne menjen közösségbe, és telefonon értesítse a háziorvost vagy a háziorvosi ügyeletet, 

valamint működjön együtt a népegészségügyi hatósággal. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkoronavirus.gov.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OFIO_lY5fTIScLv_JPCws21oDndxa9H3QgjXj3ZnDaN5JuAg8GwzBkYw&h=AT2cunytImVNt4yHKB4Z7i6kfffGAE8LiFuEDUSvWByXpjODfAeHLD8usO4Z3DfhsFeFLD9h1EGPOpBUX51QrMRYRRHtYj98P4uggyDJYT4S2mAUIi05V__ZsWoqzGxgL-63Zagw_FHL1s5NV57agjyYsjNiCTxT_-dNLUkQLSXm7Ycr2-nLCbCjYRaF9n17vssM7AJ7RPXzMqEU6fZxg9hOwmPpi2PMX8CGlY0EpKREJ9uu4JbpMcZAQSZFO0e3ZdathDJfJMHzefk4QMeB7YPdxmh8TrzrEh-anritSZtO4tS9tTDJJHYVWzcVx91ROS46p8EzisOpYEQFcy3g-bzSKkTAAv_DHhiYcvBN5zHPA7QFHHmVQCeOBUBvnUdUXUKG7VveR19OzdcF8FsW3QGAAf9jaXPwS0V5Dt_pyQgj06LG-itbf0j-6kGcPgIh0ZUOs4Cr5vRv8go5qvQDYjBlrAX1GBfVll7d9S1mfUYGmRXrm28vpsB9UTevtknTwEP46bg3Dpv1nrCu9REp7IsEJ9JWQUR5izeQ_FmBUIWyqQHzCTcpfcFSssORlIEi9KRzLZOF2oG3OfRvQvj-4YthtK8XZu8ILY-HS0o6qghUg7CUpSEt1CEO3JMgNKM
mailto:koronavirus@bm.gov.hu
http://www.nnk.gov.hu/


Mit tehet az új koronavírus okozta fertőzés megelőzése érdekében? 

1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal vagy dörzsölje be 

kezeit a gyógyszertárakból és a drogériákból beszerezhető alkoholos 

kézfertőtlenítőszerrel. Az alábbi esetekben különösen fontos az alapos kézmosás (vagy 

kézfertőtlenítés): munkahelyre, oktatási-nevelési intézménybe vagy otthonába való 

megérkezés után, tömegközlekedéssel történő utazás után, ételkészítés előtt, étkezés 

előtt és a WC használata után. 

2. Kerülje a szemek, az orr és a száj érintését. A kezünk számos felülettel, tárggyal 

érintkezik a mindennapi tevékenységeink során, így szennyeződhet a felületeken, 

tárgyakon esetleg jelenlévő kórokozókkal. A szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az 

orr érintése esetén a kórokozók – közöttük az új koronavírus is ‒ a szervezetbe 

kerülhetnek és megfertőződhetünk velük. Mások arcához se érjen. 

3. Az egészséges, légúti tüneteket nem mutató embernek nem javasolt orr-

szájmaszkot viselnie. Csak akkor vegyen fel maszkot, ha beteg, légúti tünetei vannak 

(pl. köhögés). 

4. Tartson legalább 2 méter távolságot az olyan személytől, aki köhög vagy tüsszög. 

Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró nyál-, illetve légúti cseppek kerülnek a 

környezetbe, amelyek kórokozót tartalmazhatnak. Ha túl közel vagyunk, akkor az 

arcunkra (orrunkra, szájunkra, szemünkre) kerülhetnek ezek a cseppek, vagy akár be is 

lélegezhetjük őket. 

5. Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel. 

Azonnal dobja ki a használt papírzsebkendőt, majd alaposan mossa meg kezét vízzel 

és szappannal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs 

önnél sem zsebkendő sem egyéb, amit a szája/orra elé tud tenni, akkor se a kezébe, 

hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögési, tüsszentési etikett 

betartásával megvédhetjük a körülöttünk lévő embereket a cseppfertőzéssel terjedő 

kórokozóktól, így az új koronavírustól is. 

6. Célszerű, hogy a téli influenzás időszakban, amikor gyakran fordulnak elő légúti 

megbetegedések a gyakran érintett felületeket egyszerhasználatos fertőtlenítő hatású 

felülettisztító törlőkendővel rendszeresen megtisztítsuk. 

7. Tanítsa meg gyermekét is a megfelelő higiénés gyakorlatra a fentiek alapján! 

8. Nem valószínű, hogy egy új koronavírussal fertőzött területről érkező csomag 

közvetítésével megfertőződhetünk a vírussal. Annak a valószínűsége, hogy egy 

fertőzött személy beszennyezzen kereskedelmi árut alacsony, és annak a kockázata is 

alacsony, hogy egy mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és 

hőmérsékleteknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok esetén is fontos az 

általános higiénés rendszabályok betartása, tehát szappannal mosson kezet. 

 

Alsóvadász, 2020. március 10. 

         Szemán János sk 

         polgármester 


