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Tévhitekre  fi gyelmeztetnek
Koronavírus-járvány: nagyon sok a tévinformáció

A koronavirus.gov.hu olda-
lon tegnap közzétett ösz-
szeállításban az olvasha-

tó, hogy a hideg időjárás, a hó és 
a forró fürdő nem pusztítja el a ko-
ronavírust, az egészséges ember 
normális testhőmérséklete ugyan-
is 36,5 és 37 Celsius-fok között 
van – függetlenül az időjárástól, 
a fürdővíz hőmérsékletétől –, ami 
kedvező feltételt teremt a vírus to-
vábbéléséhez. Ugyancsak tévhit, 
hogy a Covid-19 szúnyogcsípéssel 
terjed, ezt semmilyen bizonyíték 
vagy adat nem támasztja alá. Az új 
koronavírus légúti vírus, amelyet 
a fertőzött emberek elsősorban a 
köhögéskor vagy tüsszentéskor a 

levegőbe juttatott cseppek-
kel, nyálcseppekkel vagy 
orrváladékkal terjesztenek. 
Azt is a hiedelmek közé so-
rolják, hogy a kézszárítók 

elpusztítják az új korona-
vírust. Mint írják, ha valaki meg 
akarja védeni magát, tisztítsa meg 
gyakran kezét alkoholos kézfertőt-
lenítőkkel vagy mossa alaposan 
meg szappannal és vízzel. A WHO 
felhívja arra is a figyelmet, hogy 
nem szabad UV-lámpát használni 
a kéz vagy más bőrfelületek fer-
tőtlenítésére, ugyanis az ultraibo-
lya-sugárzás bőrirritációt okozhat.

Emellett az egész test alkohollal 
és a klórral való permetezése sem jó 
módszer a koronavírus-fertőzés el-
kerülésére, ez ugyanis nem öli meg 

azokat a vírusokat, amelyek már 
bejutottak a szervezetébe, viszont 
roncsolja a nyálkahártyát (vagyis a 
szemet és a szájat) és a ruhát is köny-
nyen tönkreteszi. Az alkohol és klór 
is nagyon hasznos lehet ugyanak-
kor más felületek fertőtlenítésére a 
megfelelő használati utasítás betar-
tása mellett.

További hiedelmek

A WHO ugyancsak a hiedelmek 
közé sorolja, hogy az orr sóolda-
tos öblítése megelőzi a korona-
vírus-fertőzést és a fokhagyma 
fogyasztása megvéd a fertőzéstől. 
Az orr öblítése nem akadályozza 
meg a légúti fertőzések kialakulá-
sát és arra sincs bizonyíték, hogy 
a fokhagyma – bár egészséges 
élelmiszer, amelynek lehet némi 
antimikrobiális hatása – megvé-
dené az embereket az új korona-
vírustól.

A tévhitek között szerepel az is, 
hogy a tüdőgyulladás és az influ-
enza elleni védőoltások védelmet 
nyújtanak az új koronavírus ellen. 
Mint rámutatnak, ez az új vírus 
annyira különbözik a korábbiak-
tól, hogy külön védőoltást kell 
kifejleszteni ellene. Jelenleg nem 
létezik az új koronavírus megelő-
zésére, kezelésére kifejlesztett 
gyógyszer, de néhány kifejezetten 
annak kezelését célzó módszert 
már vizsgálnak, a kutatók pedig 

világszerte dolgoznak az oltó-
anyag kifejlesztésén – írták.

Tudatták azt is, hogy a hőszken-
ner csak a lázas koronavírusos bete-
geket szűri ki, valamint a betegség 
nem gyógyítható antibiotikummal, 
de kórházi ápoláskor az esetleges 
bakteriális szövődmények megelő-
zésére alkalmazhatják.

Továbbá tévhit, hogy amennyi-
ben valaki köhögés nélkül legalább 
tíz másodpercig vissza tudja tartani 
a lélegzetét, az nem beteg. A WHO 
szerint valóban nehezére eshet nagy 
levegőt vennie annak, aki akut ví-
rusfertőzésben szenved, de az, hogy 
valaki vissza tudja tartani a lélegze-
tét nem jelenti azt, hogy nem lehet 
fertőzött.

Az Egészségügyi Világszervezet 
nyomatékosítja: az új koronavírus 
minden korosztályt megfertőzhet, 
de az idősek és a krónikus beteg-
ségben – például asztma, cukor-
betegség, szívbetegség – szenve-
dők esetében általában súlyosabb 
a betegség lefolyása. A WHO azt 
javasolja, hogy mindenki életkor-
tól függetlenül védekezzék a vírus 
ellen, különösen figyeljen a kezei 
tisztán tartására, igyekezzék elke-
rülni mások megfertőzését köhö-
géssel, tüsszögéssel.

Ha meg akarjuk védeni magunkat, 
mossuk alaposan meg szappannal 
és vízzel a kezünket
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„Fontos volt még hétfőn 
elfogadni a város költség-
vetésének kiigazításáról 
szóló határozat-terveze-
tet, hiszen március 30-a 
volt az utolsó nap, amikor 
ezt még be lehet foglal-
ni Székelyudvarhely első 

negyedéves költségvetésé-
be” – közölte a polgármesteri 

hivatal a tanácsülés sürgősségét 

indokolván. Az ülés napirendjén 
egyébként csak ez az egy pont sze-
repelt, amelyet a testület egyhan-
gúlag elfogadott.

Amint Gálfi  Árpád polgármester 
bevezetőjéből kiderült: múlt héten 
Székelyudvarhely 1,58 millió lejt kért 
a megyei tanácstól, az összeg mel-

lé részletes eszközlistát is mellékelt 
a polgármesteri hivatal, amelyet a 
kórházzal és az orvosokkal történt 
egyeztetés alapján állítottak össze. A 

városvezető fontosnak tartotta megje-
gyezni: a kért összeg mintegy 19 szá-
zalékát hagyta jóvá a megyei testület. 
Az így a költségvetésbe befoglalt 300 
ezer lej rendeltetése már meg is van, 
tudtuk meg: rögzített és mozgatható 
lélegeztetőgép, valamint a tesztgép-
hez néhány kiegészítő vásárlását bo-
nyolítja ebből a kórház.

Újabb forrásokat kapott Székelyudvarhely a vírus megfékezésére
• Soron kívüli online ülést tartott Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testülete hétfőn délután: Hargita
Megyei Tanács 300 ezer lejt hagyott jóvá a székelyudvarhelyi Városi Kórház számára, amelyet vírusvédelemre költ-
het az intézmény, ezt foglalták bele a helyi büdzsébe.

A vállalkozók is segítenek
Az ülésen felszólalt Hajdó Csaba néppárti önkormányzati képviselő is: 
kiemelte, hogy a székelyudvarhelyi vállalkozók hozzáállása is köszönetet 
érdemel, hiszen eddig több mint 600 ezer lejt adományoztak a székelyudvar-
helyi koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges eszközök beszerzésére. Ez 
az összeg egyébként folyamatosan nő, egy részét már több eszköz beszer-
zésére és leszállítására fel is használták. Az eszközbeszerzésről lapunk már 
korábban is érdeklődött a polgármesteri hivatalnál. Amint válaszában Zörgő 
Noémi sajtószóvivő kifejtette: folyamatban van az eszközök szállítása, de a 
részletektől akkor kíván a városvezetés beszámolni, amikor a gépek, eszközök 
meg is érkeznek. „Előfordult már olyan, hogy az országos hatóság máshová 
irányított szállítmányokat, szükségállapot idején ezt megtehetik. Ezért óvato-
sak vagyunk a részletek tárgyalásával” – válaszolta a sajtószóvivő.

Chat-szobában a városvezetés: ismét a virtuális térben 
üléseztek a székelyudvarhelyi városatyák
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Nyugdíjak ortodox 
húsvét előtt?

Áprilisban megpróbáljuk 
korábban utalni a nyugdíjakat 
– jelentette be tegnap Violeta 
Alexandru munkaügyi minisz-
ter. „A büdzsében megvan 
a pénz a nyugdíjakra és a 
kormány erőfeszítéseket tesz, 
hogy húsvétig (ortodox húsvét, 
tehát április 19.) minden nyug-
díjas megkapja a pénz. A nyug-
díjasoknak nem kell aggódniuk,
megkapják a pénzt’” – nyilat-
kozta a munkaügyi miniszter 
a Digi FM-nek. Hozzátette, a 
szociális segélyeket szintén 
idejében folyósítják. 2019-ben 
5,157 millió nyugdíjas személy 
volt Romániában, 50 ezerrel 
kevesebb, mint 2018-ban. Az 
állami társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerben 4,672 
millió személy szerepelt tavaly, 
12 ezerrel kevesebb, mint 
2018-ban. Országos átlagban 
10 munkaviszonyban levő 
személyre 9 nyugdíjas jutott. 
Ez területenként változik: Bu-
karestben például 5 nyugdíjas 
jutott 10 munkavállalóra, Tele-
orman megyében 16 nyugdíjas, 
Giurgiu megyében 15, Botoşani 
és Vaslui megyében egyenként 
14. Az átlagnyugdíj értéke is 
nagy különbségeket muta-
tott területi megosztásban, 
a legkisebb és a legnagyobb 
jövedelem közötti különbség 
628 lej volt.  Tavaly ugyanakkor 
1,037 millió nyugdíjas részesült
szociális minimál-nyugdíjban 
országszerte. 

• RÖVIDEN

• Összegyűjtötte az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tévhite-
ket. A szervezet többek között cáfolja, hogy a hideg
elpusztítja a vírust, és hogy antibiotikummal gyógyít-
ható a betegség.




