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Legalább javult a levegő minősége
Koronavírus-járvány: pozitív hatása is van az emberi mobilitás csökkenésének
• Lehangoló hírek
érkeznek egyre-másra
a koronavírus-fertőzés
okozta felfüggesztések-
ről, elhalasztásokról,
bezárásokról – erről
szól manapság minden.
Egy pozitív velejárója
azonban van ennek az
áldatlan állapotnak:
csökkent a levegő
szennyezettsége.

KORPOS ATTILA

Az orvostudomány magas 
szintű igénybevétele mellett 
az amerikai Nemzeti Repülé-

si és Űrhajózási Hivatalnak (NASA) 
is bőven adott munkát a járvány. A 
műholdak segítségével megállapí-
tották: drasztikus mértékben csök-
kent a légszennyezettség a korona-
vírus-járvány kitörésének „helyet 
adó” Kínában. Leginkább a légköri 
nitrogén-dioxid koncentrációjában 
javult a helyzet, amelynek elsődle-
ges forrása a közlekedés és az ipar. 

Jólesik a természetnek

A leállított ipari tevékenység, a korlá-
tozott szárazföldi és légi közlekedés 
nyomán előbb Vuhan tartomány-
ban, később rohamosan az ország 
más területein is javult a levegő mi-
nősége. A kutatók szerint a 2008-as 
gazdasági világválság szintén „jól-
esett” a természetnek, de akkoriban 
csupán egy fokozatos csökkenést 
fi gyeltek meg, amely idővel a visz-
szájára is fordult. Februárban a „jó 

levegőjű” napok száma 21,5%-kal 
növekedett annak köszönhetően, 
hogy a szén-dioxid-kibocsátás is 
visszaesett. Ugyanakkor a Norvég 
Klímatudomány Intézet (CICERO) 
előrevetítette: amennyiben egy évig 
kitartana ez a tisztaság, 50–100 ezer-
rel kevesebb perinatális (magzati és 
csecsemőkori) halálozás következne 
be az országban a légszennyezett-
ség miatt. Mint Marshall Burke, a 
Stanford Egyetem környezettudósa 
fogalmazott, „a január-februári idő-
szakban mintegy 4 ezer öt éven aluli 
és 73 ezer hetven év feletti idős ma-
radhatott életben”. A tevékenységek 
korlátozásának köszönhető levegő-
tisztulás azt eredményezheti, hogy 
az ázsiai ország éves károsanyag-ki-
bocsátása 1%-kal fog csökkenni, 

amit semmilyen más módon nem 
tudtak volna előidézni – mutatott rá 
a tudós. Más országok tekintetében is 
történtek gyökeres változások. Olyan 
szmog uralta nagyvárosok levegője 
tisztult ki rövid időn belül, mint Te-
herán és Bejrút.

A tengerentúlról is jótékony ha-
tásokról számolt be az amerikai 
Columbia Egyetem. A kutatók sze-
rint a majdnem kilencmilliós New 
York-i lakosság 35%-a letett a sze-
mélyautó használatáról, ez pedig 
látványosan a felére csökkentette a 
szén-dioxid-kibocsátást a városban. 
Jelentős visszaesést tapasztaltak a 
légköri szén-monoxid koncentráci-
ójában is, az 5–10%-os csökkenés 
egyebek között a metángázok tekin-
tetében is megfi gyelhető.

Európa is tisztább

Az EU Föld-megfi gyelési programja 
(Copernicus) bevetette a Sentinel-5P 
műholdat a mérések nyomon köve-
tésének érdekében. Marco Percoco 
milánói közlekedés-gazdaságtani 
kutató úgy nyilatkozott, soha egyet-
len mérés sem szolgáltatott ilyen 
nagy mértékű javulást sehol a vilá-
gon. Az Olaszországban fokozatosan 
bevezetett korlátozások a Kínához 
hasonló levegőminőség-javulással 
jártak. Az ipar leállása és a mobilitás 

drasztikus csökkenése szintén a nit-
rogén-dioxid erőteljes visszaesését 
produkálta az északi részen, amely 
nem mellékesen Európa egyik leg-
szennyezettebb levegőjű vidéke. Mi-
lánó sűrű gépjárműforgalma miatt 
(52 személyautó jut 100 főre) kritikus 
pontja a légszennyezettségnek. Álta-
lánosságban véve az év ezen idősza-
kában a szmog miatt teljesen szürke 
az égbolt, viszont a járvány hoza-
dékaként az utóbbi hetekben 
teljes kitisztult a városi légtér.

A brit főváros levegőjét 
is lényegesen tisztábbnak 
mutatták a műszerek: Lon-
donban a múlt hétfői csúcsz-
szennyezés közepette az egy 
héttel korábbi, kritikusnak mond-
ható 96-os besorolás lecsökkent 20-
ra. Hasonló eredményeket produ-
káltak a francia, spanyol, svájci és 
csehországi nagyvárosok is.

Hazai viszonylatban

Egy január végén megjelent tanul-
mány szerint a román főváros le-
vegőjének szennyezettsége a már 
korábban említett 90-es határérték 
körül mozgott. Jelenlegi adatok 
szerint ez a szám 31-re csökkent, 
amely kiemelkedő értékelés. A 
székelyföldi városokat nézve Ma-
rosvásárhely és Sepsiszentgyörgy 
esetében is a „kiváló” besorolás 
dominál. Megkérdeztük a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség vezetőjét, Domokos László 
Józsefet is a téma kapcsán, de ők 
nem végeztek kifejezetten ebben 
a megvilágításban méréseket, és 
nem is kívánt nyilatkozni. A ható-
ság honlapján (ANPM) fellelhető 
adatok szerint a január-márciusi 
időszakban a „nagyon jó” beso-
rolást kapta a csíkszeredai levegő 
minősége a zsögödfürdői automata 
mérőállomás adatai alapján.

Csípős reggelen. A magánházak 
kéményei ugyan füstölnek, a 
gyáraké azonban világszerte 
pihennek
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Civil önkéntesekkel együttműködve 
segít a bevásárlásban, gyógyszer-

receptek kiváltásában a se-
gítségre szoruló 65 évnél idő-
sebb székelyudvarhelyieken 
a városháza. A szükségálla-
pot idején a polgármesteri hi-
vataloknak gondoskodniuk 
kell azokról a 65 évnél idő-

sebb helybéliekről, akiknek nincsenek 
hozzátartozóik. A székelyudvarhelyi 
városháza szociális osztálya már ko-
rábbról rendelkezett egy ilyen listával, 
ám a hétfői felhívás óta a segítségkérő 
idősek száma a többszörösére, félszáz 
fölé nőtt – tudtuk meg Zörgő Noémi-
től, a városháza szóvivőjétől. Vannak 
köztük olyanok is, akiknek vannak 
gyerekei, de ők külföldön élnek, itt-
hon maradt szüleik ezért szorulnak 
segítségre a mostani rendkívüli hely-
zetben. A bevásárlásban, a szükséges 

élelmiszerek biztosításában kell se-
gíteni őket, de van olyan is, akinek a 
gyógyszerreceptjét kell elhozni a házi-
orvostól. Ebben a munkában helybéli 
önkéntesek segítségét is igénybe veszi 
a városháza – a szociális osztály ebbéli 
tevékenységét összekapcsolták a civil 
kezdeményezésre létrejött, „segitunk.
online” (ugyanezen az internetes cí-
men érhető el) platformmal. „Ha pél-
dául receptet kell kiváltani számukra 
a családorvosnál, akkor összekötjük 
őket ezzel az önkéntes szolgálattal, an-
nak függvényében, hogy hol van a lak-
helyük és ki a hozzájuk legközelebbi, 
rendelkezésre álló önkéntes. Ő felveszi 
a kapcsolatot a segítségre szorulóval, 
és mindig ugyanaz az önkéntes megy 

az adott személyhez. Erre következe-
tesen fi gyelünk, hogy legyen egy bi-
zalmi kapcsolat is a segítségre szoruló 
és az önkéntes között” – fogalmazott 
Zörgő Noémi.

Együttműködik a helyhatóság és a civil önkéntesek a 65 évnél idősebbek ellátásában
• Több mint ötven 65 évnél idősebb székelyudvarhe-
lyi szerepel már a városháza nyilvántartásában, aki
segítségre szorul a szükségállapot idején. A szociális
osztálynak ezt a tevékenységét összekapcsolták a civil
kezdeményezésre létrejött, helybéli önkéntesek által
működtetett segítünk.online platformmal.

Hogyan jelentkezhetnek? 
Azok a 65 évnél idősebb város-
lakók, akiknek segítségre van 
szükségük, és még nem sze-
repelnek a városháza szociális 
osztályának a nyilvántartásában, 
a polgármesteri hivatal honlap-
ján (https://www.udvarhely.
ro/nyomtatvany/65-evnel-ido-
sebb-szemelyek-nyilvantartas-
ba-vetele/), egy elektronikus 
űrlapot kitöltve is kérhetnek se-
gítséget, elektronikus levelet ez 
ügyben a fulpesi.gyula@udvar-
hely.ro email-címre küldhetnek, 
vagy felhívhatják a 0744-420918-
as telefonszámot. Ugyanakkor a 
segitunk.online internetes címen 
elérhető platformon is segítséget 
kérhetnek, szintén egy elektroni-
kus űrlap kitöltésével. 

Előtérben az idősek segítségnyújtása
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