
Az új koronavírus-járvány miatt március 28-ától Ma-
gyarország egész területén kijárási korlátozás lépett élet-
be. A szabályok betartását a rendõrök (is) folyamato-
san ellenõrzik elsõsorban a boltoknál, piacoknál, na-
gyobb bevásárlóközpontoknál, illetve a forgalmasabb
köztereken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság megkeresésünkre elmondta, általános
tapasztalat, hogy az állampolgárok Nyíregyházán jog-
követõ magatartást tanúsítanak, és betartják a kijárási
korlátozás rendeletben meghatározott szabályait.

– A rendõrség elsõsorban felhívja a figyelmüket az
érvényben lévõ szabályok betartásának fontosságá-
ra, és csak különösen indokolt esetben alkalmaz bün-
tetést. A rendõrök az elmúlt hétvégén, Nyíregyházán
kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt egy
állampolgárral szemben feljelentéssel éltek, akinek
gyorsított eljárás keretén belül pénzbüntetést szab-
tak ki – hangsúlyozták.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Koronavírussal fertõzöttek száma
Magyarországon

(2020. 04. 02. 07:05-ös állapot szerint):
585 fertõzött

42   gyógyult

20   elhunyt

59   karanténban

16 401   mintavétel
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STABIL AZ ORSZÁG VÉRKÉSZLETE

KI ADHAT VÉRT?

– Kérjük, ne jelentkezzen véradásra és ne lépjen be
a véradás területére az, aki az utóbbi 1 hónapban kül-
földön járt, kimutatták nála a koronavírust, valószínû-
sítetten vagy igazoltan koronavírus-fertõzött személlyel
került szoros kapcsolatba. Kérjük, az se jöjjön véradás-
ra, akinek hirtelen megjelenõ betegsége volt, a követ-
kezõ tünetekkel: láz (magasabb, mint 37,5 °C), izom-
fájdalom, köhögés, légszomj, erõs fáradékonyság.

A koronavírussal kapcsolatos óv-
intézkedésekhez kötõdõen okkal

merülhet fel a kérdés, hogy a
betegség hogyan befolyásol-

hatja a véradást: átadható
ilyen módon a vírus? Stabil
egyáltalán az ország vér-
készlete? Vírus ide, vírus
oda, tény: vérre bárkinek és
bármikor szüksége lehet.

Az Országos Vérellátó Szolgálat arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy vérkészítményekkel nem lehetsé-
ges a koronavírus átadása, a felhasználás biztonságos,
ezért a kijárási korlátozás ideje alatt is várják a donoro-
kat, igaz, szigorúbb feltételeket határoztak meg.

SZIGORÚ SZABÁLYOK

– A véradás helyszínére történõ belépés elõtt biz-
tosítjuk és elvárjuk a kézfertõtlenítést. A véradási hely-
színen korlátozzuk a helyiségben tartózkodó véradók
számát. A kérdõívek kitöltésére, várakozásra, véradás-
ra szolgáló terület mindig úgy kerül kialakításra, hogy
biztosított legyen az egyes véradók között a 1,5 mé-
teres távolság. Azok a munkatársaink, akik valami-
lyen szempontból kockázatot jelentenek, nem vehe-
tik fel a munkát.

– Közös érdekünk, hogy a koronavírus-járvány idején
is folyamatosan biztosítani tudjuk a szükséges vérkészít-
ményeket beteg embertársaink számára. Jelenleg mun-
kanapokon országosan 1000–1200 jelentkezõt regiszt-
rálunk. Elkötelezett véradóinknak köszönhetõen a vér-
készlet stabil, a kórházak vérellátása folyamatos, plaz-
maadással pedig a gyógyszeralapanyag-utánpótlás biz-
tosított.                                      (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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A SZENT IMRÉBEN KÍVÁNCSIAK

A SZÜLÕK VÉLEMÉNYÉRE
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Is-

kola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola az elmúlt hetek hatékonyságáról, nehézségei-
rõl és benyomásáról kérdezte az intézménybe járó
diákok szüleit. Az intézmény által összeállított kér-
dõívet több mint 230 család töltötte ki. A válaszok
alapján kijelenthetõ, hogy a szülõk hálásak a szent
imrés tanároknak a digitális munkarendben kifej-
tett megfeszítõ munkájukért, véleményük szerint a
digitális világ olyan kihívás elé állította a szülõket
és a diákokat egyaránt, amelyet a pedagógusok se-
gítsége nélkül nehéz lenne megvalósítani – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Kovács István intézmény-
vezetõ-helyettes.

Az intézmény szintén hálás a szülõknek, és elen-
gedhetetlennek tartja az együttmûködést a szülõk-
kel, hiszen a kialakult helyzetben kéz a kézben le-
het a tanulók részére minél hatékonyabb és élmény-
szerûbb nevelést, oktatást biztosítani. A válaszok-
ban megfogalmazott észrevételeket a tananyag
mennyiségére, valamint a számonkérésre vonatko-
zóan igyekszik az intézmény figyelembe venni, el-
képzeléseit a szülõk megelégedésére való tekintet-
tel átgondolni, észszerû keretek között módosítani.

A válaszadók egy része szerint a digitális munka-
rendhez való alkalmazkodás nem könnyû, mert a
szülõ maga is dolgozik, több iskoláskorú gyermeke
van, a feladatok egyes területeken olyan szakértel-
met igényelnek, ami megnehezíti az otthoni segítsé-
get, emellett több szülõ otthon vagy a munkahelyén
is dolgozik, a háztartást közben vezetni kell vagy
éppen bölcsõdéskorú gyermeket is nevel. A válasz-
adók szerint a nehézségek leküzdésében óriási sze-
repe van a pedagógusoknak, akik minden erejükkel

a segítség és a rugalmasság mezején
haladva támogatják a családokat. A vé-
lemények között szemezgetve a szülõk
köszönetet mondanak és hálásak a Szent
Imre pedagógusainak a segítségért, ru-
galmasságért, segítõkészségért, munká-
jukat példaértékûnek, lelkiismeretesnek
tartják, szerencsésnek mondják magu-
kat, mert a tanárok figyelembe veszik,
hogy a szülõk is dolgoznak, hogy több
családnál van több gyerek is, valamint
hogy a szülõ nagyrészt nem pedagógus.
A vélemények alapján a körülmények-
hez képest az intézmény megtalálta a
megfelelõ lehetõségeket, amihez a szü-
lõk gratulálnak, és további kitartó mun-
kát, jó egészséget kívánnak.

Köszönjük, kedves szülõk!
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KIFOSZTOTT BOLTOK ÍRORSZÁGBAN
Már több mint 2900 koronavírus-

sal fertõzött beteg szerepel az ír nyil-
vántartásban. Az országban kijárási
tilalom van, de az emberek komo-
lyan veszik a helyzetet és betartják
az elõírásokat – errõl mesélt Nemes
Anett, aki több éve Craigavonban él.

A 26 éves Nemes Anett 2013 júni-
usában költözött ki Észak-Írországba.
Az apagyi lakóhelyét cserélte Craig-
avonra, egy logisztikai cégnél dolgo-
zik. Az országban február elején je-
lent meg a koronavírus.

– Mindenki ledöbbent a korona-
vírus megjelenése után, a szülõk pe-
dig nem engedték iskolába a gyere-
keiket (még mielõtt az oktatási in-
tézmények bezártak volna). A má-
sik reakció itt is, mint sok más or-
szágban, a pánikvásárlás volt, meg-
rohamozták a boltokat és sok üzlet-
ben csak az üres polcokkal találkoz-
tam. Az országban jelenleg kijárási
tilalom van, csak az élelmiszerbol-
tok, patikák, drogériák és benzinku-
tak lehetnek nyitva. Az emberek
kesztyûben és maszkban vásárolnak,
a bejáratnál mindenhol kézfertõtle-
nítõk vannak kihelyezve, illetve kor-
látozzák a bent tartózkodók létszá-
mát is, a sorban állás pedig kétmé-

terenként megengedett. Bezártak a
gyorséttermek és a kávézók is, csak
azok lehetnek nyitva, ahol elvitelre
is készítenek ételt.

DOLGOZNI CSAK AZ MEGY,
AKINEK MUSZÁJ

 – Akik megtehetik, azok otthonról
dolgoznak, nekem, mivel ez nem op-
ció, így egy nyilatkozatot kaptam a
munkahelyemtõl, azt kell mindig fel-
mutatnom a rendõröknek, ezzel is
igazolva, hogy munkába megyek. Azt
látom, hogy az emberek komolyan
veszik a jelenlegi helyzetet, van, aki
elmegy sétálni, biciklizni, de csak
napi egy kinti szabadidõs program
engedélyezett. A vásárlásnál is kor-
látot szabtak, egy termékbõl egy fõ
maximum három darabot vásárolhat.
Ez egy nagyon ijesztõ helyzet, fõleg,
hogy nem lehet tudni, mikor lesz
vége. Nem jó ez a bizonytalanság.
Többször mosok kezet, fertõtlenítek,
ezzel is próbálom csökkenteni a koc-
kázatot, hogy elkaphassam a vírust.
Nem találkozok a barátaimmal és
boltba is csak akkor megyek, ha tény-
leg szükségem van valamire.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Fotók: Nemes Anett
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FOGORVOSI ELLÁTÁS, CSAK SÜRGÕS ESETBEN!
A járványügyi helyzet miatt Nyíregyházán 2020. már-

cius 30-ától a hétköznap nyújtott fogorvosi sürgõsségi
alapellátást kizárólag az Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság Nyíregyháza, Szent István utca 14. szám alatti
épületben, az 1. emeleti 23-as rendelõben minden mun-
kanap 8–14 óráig lehet igénybe venni.

A fõ elvárás a fájdalom csillapítása, orvosszakmai
szempontok alapján a szövõdmények megelõzése, de
kiemelten fontos az egészségügyi dolgozók egészségé-
nek védelme, ezért nem javasolt bármilyen, akár fúrás-
sal vagy vízporlasztó eszközzel történõ beavatkozás el-
végzése. A sürgõsségi fogorvosi ellátást igénybe vevõk,

a saját körzeti fogorvosukkal elõzetesen egyeztetve, a
véleményüket kikérve keressék fel a sürgõsségi fogor-
vosi rendelõt, ahol elõzetesen, kötelezõ gyorsvizsgála-
ton és kötelezõ írásbeli nyilatkozat megtételét követõ-
en végzik el a betegeknek szükséges sürgõsségi beavat-
kozást.

Hétköznap központi vonalon is kérhet sürgõs
esetben fogorvosi tanácsadást: 06-20/669-9315

A hétvégi fogorvosi ügyelet sürgõsségi esetben a Nyír-
egyháza, Szent István u. 70. szám alatti Központi Orvosi
Ügyelet épületében továbbra is elérhetõ.

Hatósági karantén ellátás segélyhívó száma:
06-30/248-2012

70. év feletti idõsek ellátására létrehozott segélyhívó
szám: 06-20/253-5103

Iskoláskorúak étkeztetése információs telefon-
számok: 06-42/512-835, 06-42/512-820

Továbbá: etkezes@kozim.hu

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új
koronavírus elleni küzdelem érdekében.

A koronavirus@gov.hu honlapon hiteles és napra-
kész információkat találhatnak a hatósági intézkedé-
sekrõl, a megelõzéshez szükséges lépésekrõl és teen-
dõkrõl a panaszok esetén.
Információs vonalak: 06-80/277-455, 06-80/277-456
koronavirus@bm.gov.hu

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK




