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Nyomdai fi lmlemezből készít 
arcvédő pajzsokat a maroslu-
dasi Fekete Kovács Levente, aki 
családjával közösen több száz 
rendelésnek tett eleget a keres-
kedelemben hiányzó cikkből, és 
egyetlen védőfelszerelésért sem 
vett el pénzt.

 » SZUCHER ERVIN

M arosludasi otthonában kez-
dett el arcvédő pajzsokat 
készíteni az RMDSZ helyi 

szervezetének volt elnöke és annak 
családja. Eddig több száz darabot 
„gyártott le” a koronavírus-fertőzés 
elleni védőeszközből, és ameny-
nyiben alapanyaghoz jut, további 
megrendeléseknek hajlandó eleget 
tenni. A politikának búcsút mondó 
Fekete Kovács Levente „családi vál-
lalkozásban”, édesanyja, felesége, 
sógornője és ötéves kisfi a bevonásá-
val, nyomdai fi lmlemezből és széles 
pertligumiból készíti a pajzsokat. 
Lapunk érdeklődésére elmondta, 
a hiány és a szükség szülte az ötle-
tet. „Az utóbbi hetekben rengeteg 
internetes áruházzal vettem fel a 
kapcsolatot, és rendeltem pajzsot, 
de – a hiányra hivatkozva – egyik 
sem tudta leszállítani a terméket. 
A feketepiacon találtam volna, de 
50-től 100 lejig terjedő összeget 
kértek érte. Gondoltam egyet, és 
rendeltem nyomdai fi lmlemezt. 
Most abból készítjük a pajzsokat” – 
magyarázta az expolitikus. Egy da-

rab elkészítése mindössze három 
percet igényel, ennyi idő alatt a kis 
Márk is képes összerakni a rendkí-
vül hasznos arcvédőt.

Miután a ludasi férfi  közzétett né-
hány fotót saját Facebook-oldalán, 
számos kórházi egység rohamozta 
meg segélykérő üzenettel. Akadtak 

magánszemélyek, akik akár száz 
lejt is ajánlottak egy darabért, má-
sok pedig fenyegetőzni kezdtek, 
hogy amennyiben nekik nem jut, 
bosszút állnak. „Egy dolog legyen 
tiszta: senkitől egy vasat el nem 
fogadtam, és nem is fogok” – szö-
gezte le Fekete Kovács, aki nem 

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBAN VÉDŐFELSZERELÉS SOROZATGYÁRTÁSÁBA KEZDETT A MAROSLUDASI FEKETE KOVÁCS LEVENTE

Házilag készített „víruspajzsok” adományba
először nyúl a zsebébe a közösség 
érdekében. Családja eddig a helyi 
és több környékbeli rendőrőrsöt, 
sürgősségi osztályt, gyermekvé-
delmi központot, bankot látott el, 
a mai nap folyamán pedig a luda-
si postásokat ajándékozza meg 
a saját készítésű arcvédőjével. A 
termék házhoz szállítását a kez-
deményező által vezetett gyors-
futárszolgálat biztosítja – szintén 
díjmentesen. Amint Fekete Kovács 
Levente elmondta, jelenleg mint-
egy 350–400 védő készítésére van 
még alapanyaga, az utánpótlás 
beszerzése pedig komoly gondot 
jelent. Tegnap egy marosgezsei 
üzletember segítségével sikerült 
újból fóliához jutnia.

Eközben Gyarmati Harmat Ka-
talin marosvásárhelyi tanítónő 
is kipróbálta, milyen a házilag 
készített arcvédő. Ő karton bevo-
nására alkalmas laminálófóliát 
használt az előállításhoz. Mint 
mondta, a legtöbb alsó tagozatos 
pedagógus, illetve elemi iskola 
rendelkezik laminálógéppel, a 
fóliát pedig a nagyobb kereske-
delmi központokban aránylag 
olcsón be lehet szerezni. Így az 
óvónők, tanítónők legalább ma-
guk és családtagjaik számára el-
készíthetik az átlátszó pajzsot.

Az arcvédő plexipajzsokról a 
szakemberek többsége azt tartja, 
hogy az egészséges személyek, il-
letve az orvosok számára sokkal 
nagyobb biztonságot jelentenek, 
mint – az egyébként csak betegek-
nek ajánlott – maszkok.

 » Miután a 
férfi  közzétett 
néhány fotót Fa-
cebook-oldalán, 
számos kórházi 
egység rohamoz-
ta meg segélyké-
rő üzenettel.

 » KRÓNIKA

Összegyűjtötte az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) a koronaví-

rus-járvánnyal kapcsolatos tévhiteket. 
A szervezet többek között cáfolja, hogy 
a hideg elpusztítja a vírust, és hogy an-
tibiotikummal gyógyítható a betegség. 
A Koronavírus.gov.hu oldalon tegnap 
közzétett összeállításban az olvasha-
tó, hogy a hideg időjárás, a hó és a 
forró fürdő nem pusztítja el a korona-
vírust, az egészséges ember normális 
testhőmérséklete ugyanis 36,5 és 37 
Celsius-fok között van – függetlenül az 
időjárástól, a fürdővíz hőmérsékletétől 
–, ami kedvező feltételt teremt a vírus 
továbbéléséhez.

Ugyancsak tévhit, hogy a Covid-19 
szúnyogcsípéssel terjed, ezt semmi-
lyen bizonyíték vagy adat nem tá-
masztja alá. Az új koronavírus légúti 
vírus, amelyet a fertőzött emberek el-
sősorban a köhögéskor vagy tüsszen-
téskor a levegőbe juttatott cseppekkel, 
nyálcseppekkel vagy orrváladékkal 
terjesztenek.

Azt is a hiedelmek közé sorolják, 
hogy a kézszárítók elpusztítják az új 
koronavírust. Mint írják, ha valaki meg 
akarja védeni magát, tisztítsa meg 
gyakran kezét alkoholos kézfertőtle-
nítőkkel, vagy mossa alaposan meg 
szappannal és vízzel. A WHO felhívja 
arra is a fi gyelmet, hogy nem szabad 

UV-lámpát használni a kéz vagy más 
bőrfelületek fertőtlenítésére, ugyanis 
az ultraibolya-sugárzás bőrirritációt 
okozhat.

Emellett az egész test alkohollal és a 
klórral való permetezése sem jó mód-
szer a koronavírus-fertőzés elkerülé-
sére, ez ugyanis nem öli meg azokat 
a vírusokat, amelyek már bejutottak a 
szervezetébe, viszont roncsolja a nyál-
kahártyát (vagyis a szemet és a szájat), 
és a ruhát is könnyen tönkreteszi. Az 
alkohol és klór is nagyon hasznos le-
het ugyanakkor más felületek fertőtle-
nítésére a megfelelő használati utasí-
tás betartása mellett.

A WHO ugyancsak a hiedelmek közé 
sorolja, hogy az orr sóoldatos öblítése 
megelőzi a koronavírus-fertőzést, és 
a fokhagyma fogyasztása megvéd a 
fertőzéstől. Az orr öblítése nem aka-
dályozza meg a légúti fertőzések ki-
alakulását, és arra sincs bizonyíték, 
hogy a fokhagyma – bár egészséges 
élelmiszer, amelynek lehet némi an-
timikrobiális hatása – megvédené 
az embereket az új koronavírustól. A 
tévhitek között szerepel az is, hogy a 
tüdőgyulladás és az infl uenza elleni 
védőoltások védelmet nyújtanak az új 
koronavírus ellen. Mint rámutatnak, 
ez az új vírus annyira különbözik a ko-
rábbiaktól, hogy külön védőoltást kell 
kifejleszteni ellene. Jelenleg nem lé-
tezik az új koronavírus megelőzésére, 

kezelésére kifejlesztett gyógyszer, de 
néhány, kifejezetten annak kezelését 
célzó módszert már vizsgálnak, a ku-
tatók pedig világszerte dolgoznak az 
oltóanyag kifejlesztésén – írták.

Tudatták azt is, hogy a hőszkenner 
csak a lázas koronavírusos betegeket 
szűri ki, valamint a betegség nem 
gyógyítható antibiotikummal, de 
kórházi ápoláskor az esetleges bak-
teriális szövődmények megelőzésére 
alkalmazhatják. Továbbá tévhit, hogy 
amennyiben valaki köhögés nélkül 
legalább tíz másodpercig vissza tud-
ja tartani a lélegzetét, az nem beteg. 
A WHO szerint valóban nehezére es-
het nagy levegőt vennie annak, aki 

akut vírusfertőzésben szenved, de 
az, hogy valaki vissza tudja tartani a 
lélegzetét, nem jelenti azt, hogy nem 
lehet fertőzött.

Az Egészségügyi Világszervezet 
nyomatékosítja: az új koronavírus 
minden korosztályt megfertőzhet, de 
az idősek és a krónikus betegségben – 
például asztma, cukorbetegség, szív-
betegség – szenvedők esetében álta-
lában súlyosabb a betegség lefolyása. 
A WHO azt javasolja, hogy mindenki 
életkortól függetlenül védekezzék a 
vírus ellen, különösen fi gyeljen a ke-
zei tisztán tartására, igyekezzék elke-
rülni mások megfertőzését köhögés-
sel, tüsszögéssel.

Koronavírusos tévhitekre fi gyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet

 » A szervezet a 
hiedelmek közé 
sorolja, hogy az 
orr sóoldatos 
öblítése megelőzi 
a koronavírus-fer-
tőzést, és a fok-
hagyma fogyasz-
tása megvéd a 
fertőzéstől. 
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Védőmunka. Fekete Kovács Levente nyomdai fi lmlemezből és széles pertligumiból készíti a pajzsokat 

A WHO javaslata szerint mindenki életkortól függetlenül különösen fi gyeljen kezei tisztán tartására




