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1. egészségügyi maszkok viselése 

 

 Járványügyi szempontból az a fontos, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon, főleg aki beteg köhög, 

fáj a torka, náthás, lázas, hasmenése van stb. Sajnos a mindennapi életben egy enyhébb lefolyású 

náthával torokfájással, köhögéssel a lakosság elmegy a boltba, a szomszédba stb. Az egészségügyi 

maszk legfeljebb annak ajánlható, aki tünetekkel rendelkezik.  

 Laikusoknál paradox módon megnöveli a kockázatot: nem jól veszik fel és le (ott és úgy érnek hozzá a 

művelet során, ahol nem lenne szabad a kontamináció elkerüléséhez), továbbá maszkban még a 

szokottnál is többet nyúlkálnak az arcukhoz, igazgatják, fogdossák, alányúlnak stb.  

Nem kell ellátni a teljes lakosságot szájmaszkkal, ez semmivel sem fogja csökkenteni a fertőzés 

kockázatát. Aki beteg maradjon otthon, ha szükséges telefonon hívja a háziorvost ne menjen be a 

rendelőbe. 

Ami igazán csökkentheti a fertőzés kockázatát az a rendszeres meleg szappanos (fertőtlenítő hatású 

vagy bármilyen szappan) kézmosás, vagy alkoholos kézfertőtlenítés. 

Amennyiben lehetséges inkább a megfelelő kézfertőtlenítésben segítsen az Önkormányzat. Tájékozató 

anyagok találhatóak, az nnk.gov.hu weboldalon, illetve mellékelten is küldök. 

A kézmosás megfelelő kivitelezésén kívül iránymutatást lehet találni, arról is mikor szükséges a 

kézmosás. 

Az is nagyon fontos, hogy szemükhöz, orrukhoz csak fertőtlenített kézzel nyúljanak. 

 

Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony 03.26. nyilatkozata: 

„Müller Cecília szerint nagy a káosz a maszkok viselésével kapcsolatban. A egészségügyi 

dolgozóknak a legfontosabb most a megfelelő védelem. Ha a beteg viseli az egyszerű sebészeti 
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maszkot, vagy szájmaszkot, az azért fontos, mert cseppfertőzéssel terjed a betegség, ezen ez is 

segít. 

Ha valaki beteget ápol, vagy a kereskedelemben kapható szájmaszkot használ, akkor használja. 

De ez önmagában nem elégséges: csak a maszk viselése nem állítja meg a fertőzéseket. Ehhez a 

távolságtartás, a csoportosulások mellőzése, a kézmosás és más higiénés előírások betartása. A 

maszk nem véd mindentől, de ha használjuk, nem fogdossuk az arcunkat.” 

 

 

2. gyorstesztek 

 

A gyorsteszt eredménye, még engedéllyel rendelkező laboratóriumokban és megfelelően kiképzett 

szakszemélyzet alapján sem valós (valid). 

 Lehet álnegatív, esetleg álpozitív, használata kétséges, de semmiképpen nem az önkormányzat és 

nem a háziorvosok feladata a gyorsteszt használata.  

Az önkormányzat a tájékoztató anyagok minél szélesebb körben való terjesztésével, az indokolatlan 

pánik lecsillapításával tud a lehető legtöbbet segíteni. 
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