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MI IS TANULHATUNK AZ ÁZSIAIAK GYAKORLATÁBÓL – A NYUGATI VILÁG HAZATELEPÍTHETI BIZONYOS ALAPVETŐ CIKKEK TERMELÉSÉT

Nincs győzelmi mámor Kínában a járvány után

Óvatosak. Kína kilábalóban a járványból, de még nem oldották fel az összes korlátozást

Túl van-e Kína a járványon, milyen 
most a mindennapos élet Vuhanban? 
Mit kellene Európának követnie a 
kínai járványhelyzet kezeléséből, 
és mi az, amit semmiképpen sem? 
Lépéselőnybe kerülhet-e gazdasági 
téren Kína a járványhelyzettel nehe-
zen megbirkózó Egyesült Államokkal 
szemben? Salát Gergely, a legismer-
tebb magyarországi Kína-szakértő 
nyilatkozott a Krónikának.

 » PATAKY ISTVÁN

K ína a járvány első hullámán van túl, 
és nem tudni, hogy lesz-e második 
hullám – mondta el a Krónikának Sa-

lát Gergely Kína-szakértő. „Erre van esély, 
ezért a kínaiak minden korlátozást csak 
nagyon körültekintően és fokozatosan ol-
danak fel. Szó sincs győzelmi mámorról, 
általános felszabadulásérzésről, utcákon 
ünneplő tömegekről. A kulcsszó most az 
óvatosság. Ha valahol hirtelen megsza-
porodnának az esetek, azonnal újra tud-
ják indítani azokat a mechanizmusokat, 
amelyeket az első hullám alatt kiépítettek” 
– mondta Salát Gergely. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem tanszékvezetője arról 
is beszámolt, hogy a legtöbb városban az 
élet lassan visszatér a régi kerékvágásba, 
de mindenki továbbra is maszkot visel, 
közösségi események nincsenek, rendsze-
resek az ellenőrzések, például a kötelező 
lázmérések. A tömegközlekedés használa-
takor az előírt mobilapplikációval igazolni 
kell, hogy az ember nem tartozik a veszé-
lyeztetett csoportba – például nem járt az 
elmúlt időszakban járványügyi gócpont-
ban –, és az iskolák is csak néhány tarto-
mányban nyitottak ki.

Vuhan még „zárva van”
A Kína-szakértő külön történetnek nevezte 
Vuhant, ahol a boltok többsége még zárva 
van, az úttorlaszokat nem bontották el, és 
a metró is csak szombaton kezdett járni. 
Szintén a hétvégén futott be a városba az 
első vonat, vagyis be már lehet menni, de 
ki még nem, a várost április 8-ig senki se 
hagyhatja el. Salát Gergely követendő pél-

daként említette a rendkívül szigorú kínai 
kijárási korlátozásokat, a tömeges teszte-
lést, illetve a fertőzöttek és fertőzésgyanús 
személyek elkülönítését. Mint mondta, a 
kínaiak az elején sokat bénáztak, hiszen 
egy teljesen új helyzettel kellett megküz-
deniük, fogalmuk sem volt, mivel állnak 
szemben, és természetesen megfelelő fel-
szerelésük sem volt. Ez rengeteg tragédiát 
okozott. Menet közben azonban kialakul-
tak azok a protokollok, amelyekből mi is 
tanulhatunk. „Az egyik oldalról rendkívül 
szigorú – és a lakosság által nagyon ko-
molyan vett – kijárási korlátozásokat ve-
zettek be. Két hónapig gyakorlatilag Kína 
komplett városi lakossága a lakásába zárva 
élt. Ez 760 millió embert jelent. A másik 
oldalról az embereket folyamatosan szűr-
ték, ha valaki lement a boltba, ki- és belé-
péskor már a kapuban megmérték a lázát, 
de az otthonokban is rendszeresen mérni 
és jelenteni kellett a testhőmérsékletet” – 
tájékoztatta lapunkat az egyetemi oktató. 
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy Kínában 
minden mozgást regisztráltak, vagyis egy 
új fertőzött elmúlt hetekbeli érintkezéseit 
azonnal fel tudták tárni.

Lenyomozás és elkülönítés
Csak Vuhanban 1800 „lenyomozócsopor-
tot” hoztak létre egyenként öt-tíz fővel, s 
ha megjelent a rendszerben egy új beteg, 
egy ilyen csoport volt ráállítva arra, hogy 
azonosítson mindenkit, akivel az illető 
az elmúlt két hétben találkozhatott. Ha 
felmerült valakinél a fertőzés gyanúja – 
például kapcsolatba került egy fertőzöttel 
–, azt azonnal elkülönítették ideiglenes 
karanténközpontokban, hogy a saját csa-
ládját se tudja megfertőzni. A fertőzötteket 
tüneteik alapján szétválasztották súlyos és 
enyhe esetekre, a súlyosak kerültek a „ren-
des” kórházakba, a többiek a csak alapfel-
szereléssel ellátott ideiglenesekbe, ahol 
csak pár ápoló és orvos felügyelte őket, így 
az enyhe esetek nem terhelték az intenzív 
ellátással is foglalkozó rendszert. „Ennek 
a néhány hét alatt kialakuló összehangolt 
kezelésmódnak köszönhetően egy idő 
után a vírusnak nemigen volt hova terjed-
nie. Kiemelendő még a kínaiak elképesztő 
fegyelmezettsége, szervezettsége, illetve a 
nagyszámú önkéntes alkalmazása” – nyo-
matékosította Salát.

A szakértő ugyanakkor negatív példa-
ként említette a fertőzésgyanús szemé-
lyek megbélyegzését, például sok helyen 
azoknak, akik a lezárás előtt Vuhanban 
jártak, ezt jelző vörös feliratot ragasztot-
tak az ajtajukra. Nem tartja követendőnek 
a kiskorú gyerekek elszakítását szüleiktől 
fertőzés esetén, ahogyan azt Kínában tet-
ték. „Sok dolgot ha akarnánk se tudnánk 
utánozni, nálunk például nincsenek olyan 
lakóbizottságok minden háztömbben, 
amelyek Kínában az ellenőrzési és korlá-
tozási feladatok oroszlánrészét végezték, 
és az internetes kereskedelem sincs olyan 
szinten, hogy milliós városok teljes ellátá-
sáról gondoskodni tudjon” – tette hozzá a 
tanszékvezető.

Gondok a felvevőpiacon
Hogy Kína gazdaságilag lépéselőnybe ke-
rül-e az Egyesült Államokkal szemben, 
azon fog múlni, mennyi ideig tart a járvány 
Amerikában, és milyen gazdasági károkat 
okoz, illetve hogy Kínában lesz-e második 
hullám. „A termelési láncok olyan össze-
tettek, hogy akár Kína, akár az Egyesült 
Államok esik ki, a gazdaság nem fog ren-
desen működni egyik helyen se. Kína hely-
zetét nehezíti, hogy sok cégnek kettős vál-
sággal kell megküzdenie: a zárlat idején 
leálltak a kínai gyárak, vagyis a kínálati 
oldal összeomlott. Most meg Kína legfőbb 
felvevőpiacai, az Európai Unió és az Egye-
sült Államok zárkózik be, tehát hiába jött 
rendbe a kínálati oldal, a keresleti oldallal 

vannak nagyon súlyos gondok” – véli Sa-
lát Gergely. Szerinte a belső kereslet gyors 
felfutása némileg felpörgetheti a kínai gaz-
daságot, de az, hogy az országnak most 
lesz pár hónap előnye, a termelési láncok 
bonyolultsága miatt nem hozhat tartós 
változásokat, és a külső piacok pótlása se 
fog egyik napról a másikra menni. 

„A maszk- és lélegeztetőgép-export 
persze most csúcsokat fog dönteni, de ez 
azért összességében minimális szegmense 
a kínai gazdaságnak. Hosszú távon pedig 
Kínának számolnia kell azzal, hogy part-
nerei a jelenlegi kiszolgáltatott helyze-
tükből levonják a tanulságot, és bizonyos 
alapvető cikkek termelését hazatelepítik, 
még ha otthon drágább is az előállítás” – 
mondta a szakértő. Abszurdnak nevezte, 
hogy a nyugati világ nem tud magának gu-
mikesztyűt, fertőtlenítőszert vagy injekci-
óstű-tartó dobozt gyártani, mert a bizton-
ság illúziójába ringatva magát az elmúlt 
egy-két évtizedben mindent kiszervezett 
Kínába. „Ha a külvilág a jövőbeli bizton-
ság érdekében felvállalja bizonyos szekto-
rok kevésbé hatékony működtetését, az az 
exportra termelő kínai vállalatokat nehéz 
helyzetbe hozhatja, ami munkanélküli-
séghez és egyéb problémákhoz vezethet. 
Kína exportfüggése jelentősen csökkent az 
elmúlt években, de még mindig nem elha-
nyagolható, tehát a következő évek – pár 
hónapos előny ide vagy oda – nem biztos, 
hogy diadalmenetet jelentenek majd Kína 
számára” – összegzett Salát Gergely.
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Megszavazták a védekezésről szóló törvényt Magyarországon

Elfogadta a budapesti parlament tegnap a koronavírus elleni védekezésről szóló tör-
vényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedé-
seket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érde-
kében. Varga Judit igazságügyi miniszter előterjesztésének kétharmados többséget 
igénylő rendelkezéseit 137 igen szavazattal 53 nem ellenében – sürgősséggel – szavaz-
ta meg az Országgyűlés. Egyben felhatalmazta a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben 
az alaptörvény vonatkozó bekezdése szerinti rendeleteinek hatályát a veszélyhelyzet 
megszűnéséig meghosszabbítsa. Az ellenzéki pártok még a nap elején közölték: csak 
abban az esetben hajlandóak támogatni a koronavírus-járvány elleni védekezésről 
szóló törvényt, ha abba időkorlátot építenek. Egyébként Magyarországon a fertőzöttek 
száma 447-re, az elhunytaké pedig 15 főre nőtt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

V ilágszerte már több mint 737 ezer embert 
fertőzött meg a tüdőgyulladást okozó új 

koronavírus a tegnap délutáni adatok sze-
rint, a halottak száma 35 ezer, a gyógyultaké 
pedig 156 ezer fölé emelkedett.  A legsúlyo-
sabban érintett Olaszországban vasárnap 
estig 24 óra alatt 756-tal emelkedett a halálos 
áldozatok száma, s így összesen 10 779-re 
nőtt, de már második napja csökken a ha-
lálozási szám. Valamelyest mérséklődött az 
új fertőződések száma is, de így is több mint 
ötezren kapták el egy nap alatt a vírust. Ösz-
szesen 97 689 fertőzöttet regisztráltak, közü-
lük 13 030-an már felépültek, és 3906 ember 
van intenzív osztályon. Spanyolországban 
meghaladta a 85 ezret a fertőzöttek száma, 
de a járvány terjedésének üteme már napok 
óta csökken. Tegnapig 24 óra alatt mintegy 
6300 új fertőzöttet szűrtek ki. Az elhunytak 
száma egy nap alatt 812-vel emelkedett. A 

fertőzésbe összesen 7340-en haltak bele. 
Spanyolország, Olaszország és Franciaor-
szág úgynevezett koronakötvények közös 
európai kibocsátását sürgeti a válságkeze-
lés költségeinek fedezésére, ám ettől Hol-
landia és Németország mereven elzárkózik. 

Németországban átlépte a 60 ezres határt 
a fertőzöttek száma. Tegnap délelőtt 62 435 
fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4740 esettel 
– 8,2 százalékkal – több az egy nappal ko-
rábbi 57 695-nél. A vírus okozta betegségben 
(Covid-19) elhunytak száma jelentősen nőtt, 

433-ról 541-re emelkedett vasárnap délelőtt 
óta. Donald Trump amerikai elnök ápri-
lis végéig meghosszabbította a társadalmi 
távolságtartásra vonatkozó előírásokat az 
Egyesült Államokban. Az országban vasár-
nap estig 139 675 esetben állapították meg 
a vírusfertőzést, és 2436 amerikai halt bele 
a fertőzés nyomán kialakult betegségbe. 
Anthony Fauci, a koronavírus-járvány elleni 
küzdelem amerikai kormányzati munkacso-
portjának egyik tagja arra fi gyelmeztetett: a 
fertőzöttek száma több millió is lehet, a ha-
lottaké pedig akár a 200 ezret is elérheti az 
Egyesült Államokban. Nagy-Britanniában 
Neil Ferguson, az Imperial College London 
epidemiológusa tegnap úgy vélekedett: va-
lószínűleg a lakosság 2-3 százaléka fertőző-
dött meg. Az országban már jóval több mint 
ezer halálos áldozata van a járványnak.

 Oroszországban a fertőzöttek száma egy 
nap alatt 302-vel nőtt, és elérte az 1836 főt. A 
halottak száma 9, a gyógyultaké 66. 

Lassabban, de még mindig nő a fertőzöttek száma a világban




