
2 0 2 0 .  J Ú L I U S  2 0 . ,  H É T F Ő A K T U Á L I S 7#járvány  #óvintézkedés  #fi gyelmeztetés

Enyhülni fog a mostani kiugrás
Molnár Géza virológus a koronavírusról, a pandémia várható romániai alakulásáról
• Dr. Molnár Géza 
virológus szerint a 
koronavírus okozta 
világjárvány nagy 
valószínűség szerint 
átalakul szezonális jár-
vánnyá, a tulajdonkép-
peni második hullámra 
pedig december végén, 
január-februárban 
lehet számítani Romá-
niában. A járványügyi 
szakértő a Székelyhon 
TV Nézőpont című 
műsorában elmondta: 
biztosan nem szabadu-
lunk meg a kórtól még 
jövőre sem.

MUNKATÁRSUNKTÓL

„Sajnos a koronavírus létezik, ezt bi-
zonyítja a hatalmas számú megbete-
gedés és elhalálozás is, ugyanakkor 
az sem kitaláció, hogy az egész vilá-
gon elterjedt. A világjárvány tagadá-
sa, bagatellizálása a legtöbb esetben 
kimondottan kereskedelmi, sokszor 
pedig politikai céllal történik” – szö-
gezte le dr. Molnár Géza virológus a 
Székelyhon TV-nek adott interjúban. 
A neves járványügyi szakértő az 
online csatorna Nézőpont című mű-
sorában rámutatott, a járványügyi 
előrejelzés százszázalékosan csak az 
infl uenzavírusokra vonatkozott, és 
nem fordítottak megfelelő odafi gye-
lést a koronavírusokra. „Az infl uenza 
szempontjából mindenképpen számí-
tottunk világjárványra, sőt a legfris-

sebb hírek szerint nem kizárt, hogy ez 
is be fog következni. De a SARS-CoV-2 
kapcsán a tudományos világban olyat 
senki nem fogalmazott meg, hogy vi-
lágjárvány lesz és márciusban leáll az 
élet a nagyvilágban” – jelentette ki a 
kolozsvári szakértő.

Nem emberi gyártmány

Molnár Géza a kutatók többségéhez 
hasonlóan meggyőződésének adott 
hangot, miszerint az új típusú korona-
vírust nem laboratóriumban állították 
elő, hanem természetes úton került át 
az állatvilágból genetikai adaptáció 
és alkalmazkodás folyamatában arra 
a szintre, hogy képes legyen megfer-
tőzni az embert. A volt egészségügyi 
államtitkár szerint megfelelő lépés 
volt a román hatóságok részéről, hogy 
már az elején, a vírus romániai fel-
bukkanásakor drasztikus lépésekhez 
folyamodtak, hiszen a járvány fel-
készületlenül érte a romániai egész-
ségügyi ellátást, és mindenki attól 
tartott, hogy a magas fertőzöttszám 
meghaladja az ellátórendszer kapaci-

tását. „Elengedhetetlen, hogy ezeket 
az óvintézkedéseket ne szigorítsák 
újra, csak enyhén, és csak bizonyos 
területekre koncentrálva, mert a meg-
betegedések eloszlása nem egyforma 
Románia szintjén, számos régió szinte 
mentes az utólagos kiugrástól” – álla-
pította meg a Nézőpontban az epide-
miológus, meggyőződésének hangot 
adva, miszerint a mostani járványos 
kiugrás is enyhülni fog.

Átalakul szezonális járvánnyá

Kitért arra is: annak ellenére, hogy 
hamar és gyorsan terjed, az új típusú 
koronavírus jóval ötven százalék fö-
lötti arányban tünetmentes fertőzést 
ad. Ezzel egy időben még sok kérdőjel 
övezi, hogy mennyire súlyos a szerve-
zetre kifejtett hatása: amellett, hogy 
mindenekelőtt az idős korosztálynál 
okoz komplikációt, az elhalálozottak 
76 százaléka 60–65 év fölötti, ezen-
kívül az elhunytak 96 százalékánál 
kimutatható a krónikus, idült meg-
betegedés. A kolozsvári virológus el-
mondta, a pandémia nagy valószínű-

séggel átalakul szezonális járvánnyá, 
a tulajdonképpeni második hullámra 
pedig december végén, január-febru-
árban lehet számítani Romániában 
– még akkor is, ha a szeptemberi is-
kolakezdés után néhány héttel várha-
tóan megugrik az esetszám, de nem 
járványos kiugrással. Hozzátette, a 
második hullám remélhetőleg nem 
egyszerre fog jelentkezni az infl uen-
zajárvánnyal, hanem ez utóbbi szep-
tember-októberben lefut. „Szeretném 
kihangsúlyozni, hogy a történelem 
során egyetlen járvány sem okozott 
világvégét, és ez sem fogja azt kiválta-
ni” – szögezte le Molnár Géza.

A szakértő szerint nehéz megjó-
solni, mennyit fogunk még együtt 
élni a vírussal, de egész biztosan nem 
szabadulunk meg tőle ebben a sze-
zonban, tehát még a jövő évben sem. 
Emlékeztetett, eddig egyetlen gyógy-
szerről sem bizonyosodott be, hogy a 

koronavírus ellen irányul, továbbá az 
oltóanyag szempontjából sok a rek-
lám, a gazdasági-kereskedelmi érde-
keltség, és évekbe is beletelhet, amíg 
új oltóanyagot előállítanak. Molnár 
Géza addig is azt tanácsolja minden-
kinek, tartsa tiszteletben a védekezési 
szabályokat, a fi zikai távolságtartást, 
óvakodjon a tömegek látogatásától, 
viseljen maszkot zárt helyen, és mos-
son kezet, ezzel nagyrészt el lehet ke-
rülni, hogy fertőzötté váljunk.

Baklövéseket is említett

A virológus a Nézőpontban elmondta 
azt is, hogy kizárt dolog manipulálni 
a tesztelésekkel, még akkor is, ha a 
naponta begyűjtött hatalmas infor-
mációözönt „ügyesen” fel lehet hasz-
nálni meggyőzési célból, például 
amikor a korábbi tesztelések számá-
nak megháromszorozásával 
érvelt a kormány a veszély-
helyzet meghosszabbítása 
mellett. Molnár Géza baklö-
vésnek tartja, hogy Románi-
ában számos megyei kórhá-
zat alakítottak át első vonalú 
COVID-kórházakká, közben számos 
beteg nem részesülhetett alapellá-
tásban. Szerinte első lépésben csak 
a jogilag különálló, jól felszerelt fer-
tőzőkórházakat kellett volna kimon-
dottan ilyen célra használni, majd a 
tüdőkórházakat mozgósítani, ugyan-
akkor a tünetmentesek, elfekvők 
számára a kisebb kórházak belgyó-
gyászati osztályait elkülöníteni.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Noha rendszerint félénk és bizal-
matlan állatok az őzek, július kéze-
pétől legtöbb egy hónapon át pár-
zási időszakuk van, ilyenkor pedig 
kiszámíthatatlanokká válnak és az 
autók elé ugorhatnak” – fejtette ki 
lapunknak Mărmureanu-Bíró Le-
onárd, a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület vezetője. 
Az igazgató közölte, az erdősávok, 

termőföldek mentén különösen ér-
demes fi gyelni vezetéskor, a legtöbb 
probléma rendszerint szürkületkor, 
az esti, valamint az éjszakai órák-
ban van. Ha egy őz ugrik az autó 
elé és sikerül lefékezni a járművet, 
ne induljunk rögtön tovább, mert 
nagy valószínűséggel több állat is 
követi majd az elsőt. Amennyiben 
megtörtént a baj, a 112-es segélyhí-
vó számot kell tárcsázni. Lopásnak 
minősül ugyanakkor, ha valaki 
magával viszi az elpusztult állatot. 
Udvarhelyszéken a legveszélye-

sebb szakaszok Székelyudvarhely 
és a Szejkefürdő, valamint Székely-
szentlélek között vannak, de hason-
ló a helyzet a Bikafalva és Décsfal-
va közötti részen is – tudtuk meg a 
szakembertől.

Az őzet is ki kell fizetni

A hatályos törvények értelmében 
nem elég, hogy senki sem téríti meg 
az autóban keletkezett kárt, ha egy 
kihelyezett fi gyelmeztető tábla hatás-

körében ütköztünk a vaddal, de az el-
pusztított állat értékét is ki kell fi zetni 
a vadásztársulatoknak. Utóbbi pedig 
2000–4000 euró is lehet – ma-
gyarázta Mărmureanu-Bíró 
Leonárd. Ha nincs a környé-
ken vadakra fi gyelmeztető 
tábla, akkor a felelősség az út 
kezelőjéé, legyen az egy he-
lyi önkormányzat, a megyei 
tanács vagy éppen az országos 
útügy. Nekik kell a vadat kifi zetniük, 
ugyanakkor az járműben keletkezett 
károkért is beperelhetők.

Egy asztalnál a kérdező, 
Rostás Szabolcs (szemben) 
és a kérdezett, Molnár Géza 
virológus (háttal)

▴  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N  T V

Különösen érdemes figyelni 
az őzekre az erdősávok mentén, 
termőföldek közelében

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  MIHÁLY CSABA
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Nézőpont

Balesetveszélyes őzek miatt érdemes jobban fi gyelni az utakon
• Párzási időszakban vannak az őzek, és könnyen az 
autók elé ugorhatnak. Ha baleset történik és a helyszínen 
van vadakra figyelmeztető tábla, akkor az új törvények 
szerint az elütött állat értékét is ki kell majd fizetni.




