2020. március 24.
Kedd reggelre 187 regisztrált fertőzöttet tartanak nyilván.
Nagyon fontos, hogy az operatív törzs, és a hatóságok
járványügyi előírásait betartsuk, betartassuk, így meg
akadályozható az olaszországi robbanásszerű járvány.
NAGY A VESZÉLY
A legfontosabb teendők:
1./ Továbbra is kerülni kell a felesleges találkozásokat
2./ Fontos az emberek közötti két méteres szociális távolság betartása.
3./ Kerüljük a zárt térben a tömeges tartózkodást.
4./ A rendszeresen mossunk kezet, és fertőtlenítsünk. Nagyon hatásos gyakori,
alapos, szappanos, melegvizes kézmosás.
5./ Ügyeljünk a sorban állásnál az előttünk lévőtől a távolság betartására.
6./ A legfontosabb, hogy az emberek próbálják megelőzni a megbetegedést
azzal, hogy otthon maradnak, adott esetben a munkájukat is otthonról
végzik, és a gyerekeik sem járnak el más közösségekbe.
7./ Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni, ha
mindenki megérti, hogy kerülni kell minden személyes kontaktust.
8./ Mindenki maradjon otthon!
9./ Még a veszélyeztetett korcsoportban lévők közül is sokan úgy döntenek,
hogy elhagyják otthonaikat, pedig most nagyon fontos lenne, hogy
betartsák az ajánlásokat, illetve intézkedéseket, és maradjanak otthon.
10./ Még mindig többen vannak az utcán ahhoz képest, mint ahány embernek
lennie kellene. Sokan nem értették meg azt sem, hogy a gyerekeknek is
otthon kell maradniuk.

A legfontosabb, hogy a 65 éven felüliek ne menjenek ki a lakásból a
járvány ideje alatt, mert fokozott veszélynek vannak kitéve.

A koronavírusról hiteles tájékoztatás a www.koronavirus.gov.hu honlapon
található.

A kormány újabb lépésekkel egészítette ki a járvány miatt hozott
első gazdaságvédelmi akciótervet.
- Az intézkedések a magyarok munkahelyeinek megvédését célozzák. Aki
pedig elveszíti állását, azt abban kell segíteni, hogy mihamarabb újat
találjon. Mindez 2010 után már sikerült, most is talpra fogunk majd állni.
További 81 480 kisvállalkozó kap június 30-ig mentességet a kata
(kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége
alól (ilyen fodrászat, a szépségápolást, a festést, üvegezést, villanyszerelést,
az egyéb humán-egészségügyi ellátást, az előadó-művészetet, a víz-, gáz-,
fűtésszerelést, az épületasztalosságot, a járóbeteg-ellátást, a padló- és
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falburkolást, a testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet,
valamint az idősek és fogyatékossággal élők ellátását)
A március 1. előtt keletkezett katatartozásokra haladékot ad a
kormány, azokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben
befizetni.
A turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a magyarországi
médiaszolgáltatók is mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt.
A kilakoltatásokat és a lefoglalásokat felfüggeszti a kormány.
Az adóvégrehajtásokat is felfüggeszti a kormány, a fennálló
adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni.
A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat
meghosszabbítja a kormány, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartják
a veszélyhelyzet idejére. Orbán Viktor: A csoportos fertőzések szakaszából
közeledünk a tömeges fertőzés szakasza felé.
A csoportos fertőzések szakaszából gyorsuló lépésekkel közeledünk a
tömeges fertőzés szakasza felé.
Az előttünk álló időszak nehéz lesz, mindenkitől személyes erőfeszítéseket
kíván majd, de vállalni kell őket, mert emberéleteket menthetünk most
meg. Minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk
megmenteni.
Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani.
Mindenkinek van felelőssége, a széthúzás és a viták helyett most az
összefogás ideje érkezett el. Arról azonban, hogy ténylegesen hány
emberbe költözött a vírus, csak becslések vannak, azok viszont túl tág
határok között mozognak.
A ténylegesen megfertőződöttek száma azonban nyilvánvalóan jóval
nagyobb, mint a 167 azonosított fertőzött. A 167 emberből 108 úgynevezett
hordozó, bennük van a vírus, de nem betegek. 27-en tüneteket is mutatnak,
ők azok, akik nagy valószínűséggel meggyógyulnak a betegségből. 9-en
nagyon betegek, kórházi intenzív ellátásra szorulnak.
A halottak száma 7, közülük 5-en szív-, ér-, ill. cukorbetegségben
szenvedtek,
egyikük
daganatos
beteg
volt,
egy
pedig
vastagbélbetegségben szenvedett. Az elhunytak átlagéletkora 69 év. 2
Orbán Viktor: kormány négy vonalon szervezte meg a koronavírusjárvány elleni védekezést.
A kormány négy vonalon szervezte meg a koronavírus-járvány elleni
védekezést, négy harctéren kell egy időben helyt állnunk: van egy katonai,
egy rendőri, egy egészségügyi és egy gazdasági védekezés.
A csoportos fertőzések szakaszából gyorsuló lépésekkel közeledünk a
tömeges fertőzés szakasza felé. Jelenleg 167 azonosított fertőzött van
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az országban. Arról azonban, hogy ténylegesen hány emberbe
költözött a vírus, csak becslések vannak, azok viszont túl tág határok
között mozognak. A ténylegesen megfertőződöttek száma azonban
nyilvánvalóan jóval nagyobb, mint 167.
A 167 emberből 108 úgynevezett hordozó, bennük van a vírus, de nem
betegek. 27-en tüneteket is mutatnak, ők azok, akik nagy valószínűséggel
meggyógyulnak a betegségből.
9-en nagyon betegek, kórházi intenzív ellátásra szorulnak.
A halottak száma 7, közülük 5-en szív-, ér-, illetve cukorbetegségben
szenvedtek, egyikük daganatos beteg volt, egy pedig vastagbélbetegségben
szenvedett.
Az elhunytak átlagéletkora 69 év.
Kedd reggeltől minden intenzív kórházi ágy mellett dolgozó orvos és ápoló
speciális maszkot kap. A többi, nem intenzív ágy mellett dolgozó kórházi
orvos, ápoló sebészi maszkot kap. Akit koronavírus-gyanúval visznek be,
az azonnal sebészi maszkot kap.
Mivel hosszú védekezésre kell számítani, a miniszterelnök fegyelmezett
készletgazdálkodást kért.
Az egészségügyi adatok:
Orvosi maszkból 1,5 millió darab van, most naponta 25 ezret
gyártanak, de ez a héten felfut napi 80 ezerre.
Speciális maszkból 129 ezer darab
Gumikesztyűből 20 millió pár,
Védőruhából 170 ezer, lélegeztetőgépből pedig 2560 van.
Eszközöket beszerezni Keleten lehet, az ország óriási tételeket kötött
le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, több mint tíz repülőgépszállítmányt várnak.

- A kórházi kapacitások:
- a kórházi ágyak száma 66 906,
- a 65 év alatti orvosok száma 19 431,
- a bevethető rezidenseké 4312,
- az utolsó éves orvostanhallgatóké pedig 900,
- összesen 24 643-an láthatnak el orvosi szolgálatot.
- A 65 évesnél fiatalabb egészségügyi szakdolgozók 105 ezren vannak.
- A rendőri védekezés: a bevethető egyenruhások - 65 év alatt - 70 275-en
vannak, az önkéntesek - például polgárőrök - 46 573-an.
- A katonák - akik között a hivatásosok 23 950-en vannak, 9381 a tartalékos
és 10 649 az olyan katona, aki öt éven belül szerelt le - emelt szinten
vesznek részt a határvédelemben, felkészülnek az együttműködésre a

rendőrséggel - ha el kell rendelni utcai járőrözésüket -, és arra is, ha
létfontosságú magyarországi vállalatokat kell segíteni.

- Összesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra. A
karanténellenőrzést is nekik kell elvégezniük, és ha szigorúbb kijárási
szabályok lépnek életbe, nekik kell majd betartatniuk.
- A hazaigyekvő nem magyar állampolgárok humanitárius folyosón
keresztül haladhatnak át az országon. A dolgok szokásos rendjében nem
lett volna lehetséges megszervezni a kollektív önvédelmet.
- Ez, valamint a fertőzés ütemének lassítása, a veszélyeztetettek megvédése,
a megfelelő ellátás biztosítása, a gazdasági következmények enyhítése és a
lebénuló gazdaság újraindítása nem lett volna lehetséges a békeidőben
érvényes szabályok mellett.
- Most mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából, most egy ideig
másképpen kell dolgoznia, viselkednie, szerveznie az életét.
- 11 tonnányi egészségügyi segédeszközt hoztak Budapestre. 30 050 darab
védőruhával és 82 000 darab orvosi maszkkal érkezett a fővárosba.
- A koronavírus elleni védekezésben a védőfelszerelések fontosak, a
kormány pedig mindent megtesz azért, hogy készleteinek számát növelni
tudja. A mostani beszerzést az ITM megbízása alapján a Semmelweis
Egyetem folytatta le.
A közeljövőben újabb orvosi eszközöket tartalmazó szállítmány érkezik
Magyarországra. A beérkezett készleteket elsősorban az egészségügyi dolgozók
fogják megkapni, akikre különösen vigyázni kell és mindannyian hálásak
lehetünk áldozatos munkájukért.

