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Maszk: kulcsfontosságú védelem
A helyes maszkviseléssel visszaszorítható a fertőzés terjedési sebessége
• Korábban is sokan 
tiltakoztak a maszkvi-
selés ellen, de amióta 
mindenhol kötelezővé 
vált a járványhelyzet 
súlyosbodása miatt, 
még tovább foko-
zódott a lakossági 
ellenállás. A kényel-
metlenségén túl so-
kan kétségbe vonják 
a hatékonyságát is, 
pedig Fejér Szilárd 
kémikus-kutató szerint 
ha mindenki maszkot 
visel, az olyan hatásos 
tud lenni, mint egy 
vakcina. Ehhez azon-
ban az szükséges, 
hogy megfelelően, 
az orrot és a szájat is 
takarva hordjuk.

ISZLAI KATALIN

S okan egyszerűen kényelmet-
lennek tartják, mások fölös-
legesnek, egyesek úgy érzik, 

nem kapnak benne levegőt, de olya-
nok is akadnak, akik egészségkáro-
sító hatásaitól tartanak – a maszkvi-
selés igencsak megosztó, és többen 
vannak azok, akik csupán szükséges 
nyűgként tekintenek rá. Ezt támasztja 
alá az is, hogy noha a védőfelszere-
lés használatának kötelezővé tétele 
óta mindenkin ott van a maszk, so-
kan helytelenül, az orruk alá húzva 
viselik. Pedig ha mindenki megfele-
lően hordaná, eredményesen vissza 
lehetne szorítani a fertőzés terjedési 
sebességét – hívta fel a fi gyelmet Fe-
jér Szilárd vegyész, kémikus, kutató, 
a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam di-
agnosztikai laboratórium vezetője, 
akinek segítségével ezúttal a maszk-
viseléssel kapcsolatos tudnivalókat 
jártuk körbe.

Kevés vírus, könnyű lefolyás

Mint a szakember már beszélgeté-
sünk elején leszögezte: ha mindenki 

maszkot visel, az olyan hatásos tud 
lenni, mint egy vakcina. „Ennek oka, 
hogy a vírus nem magától száll a le-
vegőben, hanem például a beszéd 
vagy tüsszentés által kibocsátott ap-
ró nyálcseppekben többedmagával 
utazik. Ha van, ami felfogja ezeket 
a nyálcseppeket, nem tud messzire 
jutni, azaz nem tud fertőzni. A masz-
koknak pontosan ez a szerepük, és 
ezért minden maszk hatásos tud len-
ni, mind az orvosi, mind a textilből 
készültek, mivel mindegyik típus ké-
pes felfogni a nyálcseppeket. Fontos 

azonban megérteni, hogy a maszk 
célja nem az, hogy azt védje, aki 
hordja, hanem tőle védi a környeze-
tét. Ezért kellene a társadalom nagy 
részének maszkot hordania, hogy a 
vírus ne tudjon kikerülni a környe-
zetbe” – húzta alá Fejér Szilárd. Hoz-
zátette: az is kiemelten fontos lenne, 
hogy ne csak a büntetés elkerülése 
végett tegyék fel helytelenül, az or-
ruk alá húzva a maszkot. A beszéd 
közben távozó vírusoktól ugyan így 
is megvédi az illető a környezetét, 
de kilégzéskor vagy tüsszentéskor 
ugyanúgy távozhatnak az orron át, 
ha azt nem takarja a maszk. Arra is 
kitért, hogy noha főként másokat 
véd a maszk, viselője számára is 

vannak előnyei. Egy új elmélet sze-
rint ugyanis ha kisebb mennyiségű 
vírussal találkozunk, a betegségen 
enyhe tünetekkel vagy tünetmen-
tesen esünk át, és minél nagyobb 
dózist kap az ember, annál való-
színűbb, hogy súlyos lefolyású lesz 
a fertőzés. Ennek értelmében ha egy 
fertőzöttön nincs maszk, de rajtunk 
van, akkor kevesebb vírust léleg-
zünk be, és nagyobb az esélye, hogy 
könnyebben megússzuk a fertőzést. 
„Ha a társadalom nagy része helye-
sen maszkot hord, a fertőzés nem 

tud olyan nagy számban terjedni. A 
maszkhasználat tulajdonképpen a 
megfertőződés esélyét csökkenti, de 
nem zárja ki teljesen” – mutatott rá.

Nem káros az egészségre

A szakember cáfolta ugyanakkor 
azokat a maszkhasználat ellen 
gyakran hangoztatott kijelentése-
ket, miszerint nem lehet bennük 
levegőt kapni vagy nem jut elég 
oxigén az agyba. „Ez pszichés tü-
net. Pontosan úgy lehet maszk-
ban levegőt kapni, mint nélküle. 
Kilégzéskor alapból nem ürítjük 
meg teljesen a tüdőnket, hanem a 
kilélegzett levegő nagy része benn 

marad a légutainkban, amit ezál-
tal újból belélegzünk. Az, hogy van 
előttünk maszk vagy nincs, semmit 
sem számít. Persze kicsit kényel-
metlen, ezért nem tetszik az embe-
reknek, sokszor pánikolnak, illetve 
az is lehet, hogy mivel van valami 
az arcukon, ritkábban vesznek leve-
gőt, és emiatt fulladnak ki. A helyes 
maszkhasználatot azonban meg le-
het tanulni. Meg kell érteni, hogy ez 
nem egy ördögtől való dolog, nem 
rabszolgasorba akarják vele taszí-
tani az embereket, hanem egy véde-

kezési eszköz, amit ha mindenki vi-
sel, vissza lehet szorítani a fertőzés 
terjedési sebességét” – hangsúlyoz-
ta a kutató. Arról is beszélt továbbá, 
hogy az egyéb gondok elkerülése 
érdekében mindenképp tisztán kell 
tartani a maszkokat, a textilből ké-
szülteket rendszeresen mosni, az 
orvosi maszkokat pedig cserélni 
szükséges. „Még mindig jobb több-
ször ugyanazt a maszkot viselni, 
mint egyáltalán nem használni, ha 
nincs más opció, de ideális esetben 
cserélni, tisztítani kell. Ha olyan 
maszkot viselünk, amelyen megte-
lepedtek különböző baktériumok, 
amit esetleg mi fújtunk ki a leve-
gőbe, azok elkezdenek ott szapo-
rodni, esetleg visszakaphatjuk na-
gyobb dózisban. Ha napokig 
használunk egy maszkot, 
és megtelepedik a nedves 
felületen valamilyen gomba, 
elképzelhető, hogy ha belé-
legezzük, valamilyen fertő-
zésünk lesz. Ezek azonban 
szélsőséges esetek, és helyes 
maszkhasználat mellett nem történ-
het hasonló. Ha valaki más betegsé-
get kap el a maszkhasználat miatt, 
az csakis hanyagságból vagy higié-
niai mulasztás miatt történhet meg” 
– szögezte le, illetve azt is elismer-
te, hogy ha huzamosabb ideig viseli 
valaki a maszkot, valóban irritálja a 
bőrt, lehetnek bórgyógyászati prob-
lémák, de meglátása szerint ez még 
mindig jobb, mint a fertőzés miatt 
kórházba kerülni.

Csak akkor hatásos, ha helyesen viseljük, 
akárcsak a képen látható hölgyek
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Napi esetszámok országszerte és Székelyföldön
10 142 új koronavírusos esetet regisztráltak Romániában az elmúlt huszonnégy 
órában. Az új eseteket 35 762 tesztből mutatták ki, a pozitivitási arány 28,3 
százalék. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma 121-gyel 
nőtt, míg jelenleg rekordszámú, 1152 pácienst kezelnek intenzív osztályon. 
Maros megyében az elmúlt huszonnégy órában 321 koronavírussal fertőzött 
személyt azonosítottak, így számuk elérte a 8067-et. Eddig összesen 282-en 
hunytak el Maros megyében a koronavírussal összefüggő betegség miatt. 
Hatvanöt új koronavírus-fertőzést igazoltak csütörtökön Hargita megyében, 
ezzel 3859-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított esetek száma 
– derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. Emellett újabb 
három haláleset is történt, így a járvány kezdete óta már 132 beteg elhalálo-
zása volt összefüggésbe hozható a koronavírussal. Gyógyultnak 81 személyt 
nyilvánítottak az elmúlt 24 órában, ezáltal 2805-re emelkedett a fertőzést 
eddig legyőzők száma. Kovászna megyében újabb száz (eddig összesen 3036) 
személynél mutatták ki a Covid–19-betegséget okozó fertőzést. 




