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MOLNÁR B. GÉZA EPIDEMIOLÓGUS: A LEGFONTOSABB, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉT

Ajánlott elkerülni a tömegrendezvényeket
Lehet ugyan vitatni a hatósági 
intézkedéseket, de akadályozzák 
az új koronavírus terjedését – 
értékelt a Krónikának Molnár B. 
Géza. A járványügyi szakember 
szerint Romániában most a vírus 
terjedésének a megakadályozása a 
legfontosabb, ahogy az egyre több 
új fertőzöttel szembesülő nyu-
gat-európai országokban is.

 »  PAP MELINDA

J elenleg az a legfontosabb, hogy meg-
akadályozzuk, miszerint Románia 
területén egyik emberről a másikra 

terjedjen az új koronavírus (COVID-19), 
és másod-, harmad-, negyedgenerációs 
fertőzések következzenek be – nyilatkoz-
ta a Krónikának az aktuális helyzet kap-
csán Molnár B. Géza epidemiológus. Em-
lékeztetett, az eddigi tapasztalat szerint 
minden beteg – függetlenül attól, hogy 
jelentkeztek-e nála a tünetek vagy sem 
– legkevesebb 2,5 embert megfertőz. Így 
számítani lehet arra, hogy Romániában 
a következő 10-14 napban megugrik az új 
koronavírussal fertőzött betegek száma, a 
jelenleg karanténban lévő személyek kö-
zül is kerülhetnek ki újabb páciensek.

Ennek ellenére Románia területén nem 
beszélhetünk járványról, bár az új vírust 
az ország szinte minden régiójában ki-
mutatták Temesvártól Bukarestig, Mára-
marostól Galacig. „Első stádiumban lévő 
behozott esetekről van szó, melyek jár-
ványügyi felügyelet alatt vannak, legyen 
az karantén vagy otthoni izoláció” – ma-
gyarázta a járványügyi szakember. Mind 
a 25, bizonyítottan koronavírusos esetnél 
kimutatható, hogy miként fertőződtek 
meg: zömében Olaszországból kapták el a 
fertőzést, vagy úgy, hogy Itáliában voltak, 
vagy onnan érkezett személlyel kerültek 
közvetlen kapcsolatba.

Vitatható, de szükséges intézkedések
Azáltal, hogy Olaszország hétfőn este a 
teljes országra érvényes vesztegzárat ren-
delt el, illetve Románia is törölte az olasz 
városokkal való közvetlen légi és szá-
razföldi járatokat, ez a veszély csökkent. 
A koronavírus továbbterjedésének meg-
előzésére a kormány hétfőn este hozott 

2020/40-es számú rendeletében arra is 
utasított, hogy minden olyan személy, aki 
Itáliából jön, köteles 14 napos karanténba 
vonulni, mégpedig oda, ahova a megyei 
egészségügyi igazgatóság elrendeli: ottho-
nában vagy intézményesített formában, 
vagy kórházi ápolásba. A határátkelőkön, 
reptereken kötelezővé vált a belépőcédu-
lák kitöltése, függetlenül attól, hogy hon-
nan érkezik az utas, illetve román vagy 
külföldi állampolgár.

„A közoktatás, az egyetemi oktatás 
felfüggesztése, az olaszországi beutazá-
sok megtiltása mind olyan intézkedések, 
amelyek csökkentik azt a jelenleg fennálló 
kockázatot, hogy másodlagos, harmadla-
gos, negyedleges fertőzöttek legyenek. Ne 
felejtsük el, hogy Olaszországban 44 fer-
tőzött volt három héttel ezelőtt, és ma már 
meghaladta a 9000-et a fertőzöttek szá-
ma, és nagyon nagy az elhalálozási arány 
is, 463 halott van” – mutatott rá Molnár B. 
Géza. A járványügyi szakember szerint a 
kormány által hozott intézkedéseket lehet 
ugyan vitatni, hogy mennyire hatékonyak, 
de „ez is több, mint a semmi, akadályozza 
a terjedés lehetőségét”.

Rámutatott, a közoktatás felfüggesz-
tése március 22-éig azért fontos, mivel a 
fi ataloknál az új koronavírussal való fer-
tőzés többnyire aszimptomatikus, azaz 
nincsenek tünetek, amivel orvoshoz for-
dulnának. „Viszont fennáll a veszély, hogy 
otthon továbbadják a fertőzést nagyma-
mának, nagytatának, idősebb szomszé-

doknak, akiknél már nagyobb a kockázat, 
annak a veszélye, hogy súlyosabb formá-
ban jelentkezzen a betegség” – magya-
rázta az epidemiológus. Igaz, tette hozzá, 
feltevődik a kérdés, hogy ha hazaküldik a 
15-16 éves diákot, az otthon marad-e?

Sok múlik az egyéni felelősségen
Az új koronavírus továbbterjedésének meg-
akadályozásában lényeges az egyéni fele-
lősség is. Figyelni kell a megelőző intézke-
désekre: a gyakori kézmosásra, higiéniára, 
fontos az egyedi zsebkendőhasználat és a 
kiegyensúlyozott étrend, az időjárási körül-
ményeknek megfelelő öltözködés.

Megelőzés szempontjából fontos az is, 
hogy kerüljük a tömegrendezvényeket. 
Ilyen egyre kevesebb akad, hiszen az ezer-
fősnél nagyobb rendezvényeket hatósá-
gilag betiltották, a 200-1000 fő közöttiek 
megtartásához az egészségügyi igazgató-
ság engedélye szükséges, míg a 200 főnél 
kisebb tömeget megmozgató rendezvé-
nyek esetén az egyén saját felelőssége, 
hogy részt vesz-e rajta, vagy sem.

„Ezek a számok relatívak, de jó kerülni 
a tömegrendezvényeket. Ahogy kerülni 
kell a közvetlen kapcsolatot az olyan sze-
mélyekkel, akiknél légúti megbetegedésre 
utaló jeleket észlelünk. Lehetőleg kerülni 
kell a kórházlátogatást is, amit amúgy is 
sok helyen korlátoznak” – sorolta a továb-
bi tanácsokat a szakember.

Rámutatott, a Balkánon egyelőre nem 
vészes a helyzet, de Nyugat-Európában 

egyre több a fertőzött. „Olaszországban 
járvány van, Franciaországban, Német-
országban és Spanyolországban nincs 
járvány, ellenben halmozott esetszámok 
vannak. Európában minden államban 
van legalább egy bizonyítottan koronaví-
rusos beteg. Az új esetek száma is magas, 
Dániában csak az utóbbi 24 órában 24 ese-
tet diagnosztizáltak, Belgiumban 70-et, 
Svédországban 99-et, Svájcban 84-et” – 
sorolta Molnár B. Géza, aki szerint a fertő-
zöttek száma egész Európában növekszik, 
így a legfőbb cél itt is megakadályozni a 
járvány további terjedését.

Szezonálissá válhat
Az új koronavírus okozta megbetegedések 
jövőbeli alakulásáról Molnár B. Géza el-
mondta: több forgatókönyv létezik. A me-
leg időjárással párhuzamosan ugyan csök-
kenni fog a fertőzés kockázat, és az újabb 
esetek száma, de a kimenetelét tekintve 
fennáll a veszély, hogy a vírus nem tűnik 
el, hanem ősszel újra megjelenik. „Nem 
lehet varázspálcával eltüntetni. Nálunk 
felmelegszik az idő, de ne felejtsük el, hogy 
Afrikában is vannak esetek, és Ausztráliá-
ban is, ahol most jön az őszi–téli időszak” 
– fi gyelmeztetett a szakember, aki szerint 
egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy 
a COVID-19 a korábbi SARS-vírushoz ha-
sonlóan teljesen eltűnik.

Az azonban már Kína kapcsán bebizo-
nyosodott, hogy egy országban nem tart 
többet hat hétnél egy vírusos légúti fertő-
zés. Az ázsiai országban nagyszámú eset 
volt, majd két hét alatt stabilizálódott a 
fertőzöttek száma, és azóta egyre csökken, 
ma már ott alig vannak új esetek, míg Eu-
rópában egyre több az új fertőzött.

„Valószínűleg már nem fog eltűnni, ha-
nem visszatér ősszel–télen. Illetve tovább 
folytatódhat máshol, Isten ments, hogy 
beverje magát Közép-Afrikába, ott súlyos 
helyzetet okozna” – vélte a szakember. 
Rámutatott, a harmadik lehetőség az, 
amit mindenki remél, egyelőre azonban a 
másik államtól, hogy kifejlesztik a védőol-
tást és gyógyszert. Erre azonban fél évnél, 
évnél hamarabb nem lehet számítani, 
mondta Molnár B. Géza. „Ez most egy lec-
ke az egészségügy részére. Egy globalizált 
világban, ahol mindenki azt csinál, amit 
akar, mindenki odamegy, ahova akar, 
mindenki azt eszik és iszik, amit akar, ez 
egy lecke” – összegzett az epidemiológus.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Egész Olaszországban életbe léptették 
az elsőként az északi Lombardia tar-

tományban és további 15 városban elren-
delt intézkedéseket, amelyek minimálisra 
korlátozzák a lakosság mozgását, a lakó-
területet csak engedéllyel lehet elhagy-
ni Giuseppe Conte olasz miniszterelnök 
hétfő esti bejelentése szerint. A tegnap 
reggel foganatosított, a jelenlegi tervek 
szerint április 3-áig tartó intézkedés kere-
tében szünetel az oktatás is. „Maradjatok 
otthon!” – szólította fel az olaszokat Gi-
useppe Conte. Közölte, az utcára ki lehet 
menni, de kerülni kell a csoportos talál-
kozókat. A tömegközlekedés továbbra is 
működik a 60 milliós országban, de vá-
rosát csak az hagyhatja el munkavégzés 
kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre 

engedélyt kap. Közölte, felfüggesztették az 
olasz labdarúgó-bajnokságot is. „Tudom, 
hogy nehéz megváltoztatni mindennapi 
életünket, de azonnal cselekedni kell, a 
fertőzöttek számának jelentős növekedése 
miatt” – mondta a miniszterelnök. Olasz-
országban 97-tel emelkedett az új típusú 
koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos 
áldozatainak és több mint ezerötszázzal 
a diagnosztizált fertőzötteknek a száma 
a polgári védelmi hatóság hétfő esti tájé-
koztatója szerint. A halottak száma elérte 
a 463-at, a diagnosztizált fertőzötteké a 
9172-t; jelenleg több mint négyezer beteget 
kezelnek kórházban. „Nem tilos kimenni 
az utcára, az áruellátás biztosított, nem 
kell megrohamozni az üzleteket” – szól az 
olasz közrádióban és televízióban folya-
matosan ismételt útmutatás. A Vatikán-
ban lezárták a látogatók előtt a Szent Péter 

teret és a Szent Péter-bazilikát; korábban 
Ferenc pápa összes nyilvános programját 
is elhalasztották.

A koronavírus miatt a Wizz Air és a Ryana-
ir légitársaság tegnap bejelentette, hogy szü-
netelteti olaszországi járatait, a Wizz Air az 
izraeli járatokat is felfüggesztette. Számos 
ország ugyanakkor korlátozó intézkedéseket 
foganatosított a fertőzés terjedésének csök-
kentése érdekébe, Spanyolország például 
mától két héten át nem fogad Olaszországból 
érkező utasszállító repülőgépeket. Ausztria 
megtiltja a beutazást Itáliából az új korona-
vírus okozta fertőzés miatt, Lengyelország-
ban elrendelték a tömeges rendezvények tör-
lését, Szerbia pedig lezárta a határait azok 
előtt, akik az új típusú koronavírus-járvány 
gócpontjainak számító területekről érkez-
nek. Mivel az elmúlt hétvégén Olaszország-
ban tartózkodott, önként 14 napos karantén-

ba vonult az Európai Parlament (EP) elnöke 
– ezt maga David Sassoli jelentette be az EP 
honlapján közzétett nyilatkozatában tegnap. 
Orbán Viktor miniszterelnök kormányzati 
segítséget ígért a koronavírus miatt veszte-
ségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek 
tegnap a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) Gazdasági évnyitó 2020 című 
gazdaságpolitikai fórumán. A kormányfő 
hangsúlyozta, világjárványra kell készülni, 
valamint arra, hogy a koronavírus elleni vak-
cina hiányából fakadó pszichológiai bizony-
talanság nem fog elmúlni, és elsősorban ez 
az érzet, a kialakuló védekező attitűd befo-
lyásolja a gazdasági tevékenységet. Külön-
ben a koronavírus-fertőzés elleni védekezé-
sért felelős budapesti operatív törzs tegnap 
arra tett javaslatot, hogy mindenki tekintsen 
el a nemzeti ünnepre tervezett rendezvények 
megtartásától Magyarországon.

Se ki, se be: Olaszország teljes vesztegzár alá került

FO
TÓ

: 
AG

ER
PR

ES

Hatósági ellenőrzés Olaszországban, ahol országos szintű vesztegzár van érvényben




