Már 58 regisztrált fertőzöttet tartanak nyilván, így a
csoportos fertőzés szakaszába lépett a koronavírus
világjárvány Magyarországon. Az országos tisztifőorvos
szerint, ez azt jelenti, hogy egy héten belül sok száz fertőzött
jelenhet meg. Nagyon fontos, hogy az operatív törzs, és a
hatóságok járványügyi előírásait betartsuk, betartassuk, így
meg akadályozható az olaszországi robbanásszerű járvány.
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.

Orbán Viktor miniszterelnök úr szerdán az alábbi bejelentést tette,
amely a járvány okozta nehéz helyzetben lévő embereken, gazdasági
ágakon segít:
- A koronavírus-járvány
miatt
gazdasági,
intézkedések meg tudjuk védeni a munkahelyeket!

munkahelyvédelmi

- Az év végéig felfüggesztik a magánszemélyek és a vállalkozások mai
napig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét.
- A rövid lejáratú vállalkozási hiteleket június 30-ig meghosszabbítják.
- A
csütörtöktől
felvett új
fogyasztási
hitelek
teljes
hiteldíjmutatóját (THM) pedig a jegybanki alapkamat plusz 5
százalékban maximálják.
- A már most súlyos gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban,
a vendéglátásban, a szórakoztatóiparban, a sport és a kulturális
szolgáltatások területén, valamint a személyszállításban, vagyis a taxisok
körében június 30-ig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét
teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen
csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja
a törvényi minimumra csökken. A KATA (kisadózó vállalkozások tételes
adója) szerint adózó taxisok átalányadó-fizetési kötelezettségét szintén
június 30-ig elengedik. Ezekben az ágazatokban a helyiségbérleti
szerződéseket nem lehet felmondani, és a bérleti díjakat sem lehet
megemelni.
- Június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik.
- Rugalmasabb munkavállalási szabályok jönnek, hogy a munkaadók és
a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással.
- A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt hét
nap alatt megszerveztük Magyarország kollektív önvédelmét, a közös
védekezést a világjárvánnyal szemben, és eljött az ideje, hogy a járványés egészségügyi kérdések mellett gazdasági döntéseket is hozzunk.

- A koronavírus-világjárvány nemcsak az emberek egészségét
veszélyezteti - habár az a legfontosabb és az az első -, a munkát, a
munkahelyet is veszélybe sodorja.
-

Megtanultuk az elmúlt tíz évben, hogy ha munka van, minden van.

-

A most meghozott, első, legsürgetőbb döntéseket újabbak követik
majd, szinte minden nap lehet számítani arra, hogy a gazdaság újraindítása
érdekében újabb és újabb intézkedések születnek.

- A mostani lépésekről szóló alaprendeletet még szerdán közzéteszik, a
részletszabályokat pedig csütörtökön ismertetik.
Operatív Törzs tájékoztatója:

Az emberek legyenek fegyelmezettek, tartsák be a
szabályokat
- Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért! Az emberek legyenek
fegyelmezettek, tartsák be a szabályokat és felelősen viselkedjenek.
A koronavírus különösen az idősekre veszélyes.
- Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni,
ha kerülünk minden személyes kontaktust. Lehetőleg mindenki
maradjon otthon!
- A fiatalok ne rendezzenek házibulikat, ne menjenek olyan helyre, ahol
sokan vannak.
- Mindenki gyakran és alaposan mosson kezet, akik pedig külföldről
tértek haza, vonuljanak önként házi karanténba.
- Gyakorlatilag az ország egész területéről azonosítottak koronavíruspozitív eseteket. Eddig 1803 mintát vizsgáltak és 58 fertőzött emberről
tudunk.
-

Az intézkedések mindegyikének célja, hogy minimalizálják a járvány
terjedését azért, hogy ellaposodott járványgörbe alakuljon ki
Magyarországon.

- Már ötödszörre módosították az eljárásrendet, amellyel az
egészségügyi dolgozóknak, kórházaknak adnak iránymutatást. A
járvány sikeres kezeléséhez önmagában nem elegendő az egészségügyiek
és a hatósági szervek segítése, a lakosság kifejezett együttműködésére is
szükség van.

- Nem adható meg az a konkrét esetszám, amikortól már nem kell
kontaktkutatást folytatni. Egy idő után már nem tudható, hogy ki kitől
kapta meg a betegséget, hiszen a járvány csoportos terjedése esetén ez
fennállhat. Van az a helyzet, amikor már nem érdemes kontaktkutatást
végezni, mert olyan nagy számban vannak megbetegedések.
-

A betegek állapotáról általánosságban: a diagnosztizált és kórházban
ápolt betegek nincsenek súlyos állapotban. Az elkövetkező időszakban
már nem lesz szükség feltétlenül kórházi ellátásra (karanténra) akkor, ha a
klinikai tünetek nem súlyosak, elegendő a házi karantén is.

- Minden nap jelentenek a kórházak, hogy hol hány lélegeztető gép működik,
hány van szabadon és hány tartalék berendezés van az országban.
- A múlt hét végén a megyei mentőállomásokon kialakított depók
megkapták a védőfelszereléseket, ezeket oda fogják eljuttatni, ahol
ténylegesen szükség van ezekre. Ahol most van szükség védőeszközre,
ott elegendő van.
- A koronavírus elleni rendkívüli intézkedések továbbra is érvényben
vannak, az ország területére csak azokat engedik be, illetve azokat engedik
át az ország területén, akik ellenőrzésen esnek át. Az átutazó forgalom
szempontjából pedig csak azok léphetnek be, akiknek az országon át
történő akadálytalan áthaladása biztosított.
- Március 12-től kedd éjfélig már több mint 2800 hatósági házi karantént
rendeltünk el a járvány terjedésének lelassítására és több mint 5090 olyan
ellenőrzést végeztek, amelynek során a hatósági házi karantén
szabályainak megtartását vizsgálták.
- Ellenőrizték a kereskedelmi intézmények nyitva tartását korlátozó
intézkedések betartását is, az önkéntes jogkövetés túlsúlyban van, de hét
személlyel szemben már 350 ezer ft értékben szabtak ki bírságot a
szabályok megszegése miatt.

- A határon igyekeznek humanitárius módon eljárni. Folyamatos
kormányzati és rendészeti egyeztetés zajlott a környező országokkal,
ennek következtében meg tudták indítani a Szerbiába, Romániába,
Bulgáriába tartó tranzit átmenő- és a személyforgalmat. Ennek többek
közt a teherforgalom biztosítása érdekében is szükség volt, hogy
Magyarországon is biztosított legyen a lakosság ellátása. Az áruellátás
folyamatos, a belföldi közlekedést nem korlátozzák semmilyen
formában, másrészt a külföldről érkező teherforgalom is zavartalan.
- Folyamatosan monitorozzák azt is, hogy a vírus helyzetét kihasználva
kik azok, aki meg akarják károsítani a magyar embereket. Meg
kívánják gátolni, hogy valaki hasznot húzzon ebből a rendkívüli helyzetből.
Folytatódik a kereskedelmi egységek ellenőrzésé
- Fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket tartanak, továbbá azt is vizsgálják,
hogy a kereskedők által kínált termékek alkalmasak-e arra, amire
eladják a vevőknek, azt meg kívánják gátolni, hogy bárki hasznot húzzon
az állampolgárok szorult helyzetéből
- Az operatív törzs nem tett javaslatot egyelőre a kormánynak a
koronavírus terjedése miatt kijárási tilalomra vagy települések
lezárására, de elképzelhető, hogy eljön ennek az ideje. Nagyon alapos
modellezés és számítások szükségesek egy ilyen intézkedéshez.

Újabb tájékoztató filmeket jelentet meg a kormány
- Újabb tájékoztató filmeket jelentet meg a kormány azzal a fő üzenettel,
hogy a koronavírus-járvány miatt minimálisra kell csökkenteni a
személyes találkozások számát.
- A járvány eljutott abba a szakaszba, amikor minimálisra kell csökkenteni a
személyes találkozások számát. Erre azért van szükség, mert a vírus
gyorsan terjed, és a legtöbb, amit tehetünk ellene, az az, hogy
lelassítjuk.
- Lehetőség szerint a szűk családi találkozókon kívül minden mást
halasszunk el. Azt is kérik az emberektől, hogy csak akkor hagyják el
otthonukat, ha munkába mennek, bevásárolnak vagy másoknak
segítenek.
- Tudjuk, hogy ezek nehéz döntések és lemondással járnak, de csak így
tudjuk elkerülni az egészségügyi rendszer túlterhelését. Ha meghozzuk
ezeket a döntéseket, életeket menthetünk.
Osztható tájékoztató tartalmak linkek:
Gyurta Dániel: maradj otthon!

https://www.facebook.com/danielgyurtaofficial/videos/654749791762877
Bodrogi Gyula: fokozottan vigyázni kell az idősekre!
https://www.facebook.com/alexandraszentkiralyi.gov/videos/52408244162
7251/

Látogatási, kijárási tilalom és felvételi zárlat a szociális
intézményekben
- Látogatási tilalom van valamennyi szociális intézményben, a
gyermekvédelmi szakellátásban, a javítóintézetekben, a családok és
gyermekek átmeneti otthonaiban, valamint kijárási tilalom és felvételi
zárlat a bentlakásos intézmények lakói esetében a járványügyi
veszélyhelyzet miatt.
- A szociális terület ellátása elsősorban önkormányzati feladat.
- A szociális intézményekben életbe lépett látogatási tilalom az országos
tisztifőorvos keddi határozatán alapul. Az Emmi által készített szakmai
protokoll - amely a http://www.szocialisportal.hu címen érhető el - segíti a
szociális alapellátásban dolgozók munkáját.
- Általános elv a sokkal körültekintőbb higiénia és a minél kevesebb
személyközi kapcsolat, a nagy létszámú szolgáltatási formák
átalakítása és az egyszerűbb adminisztráció. A szigorúbb intézkedések
célja, hogy hatékonyabb és biztonságosabb legyen a szociális ellátások
minden formája.
- A járvány miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet a
szakemberektől a korábbinál jóval nagyobb erőfeszítéseket és
áldozatot követel, különösen igaz ez a szociális intézményekben, a
legkiszolgáltatottabb és magukra hagyott emberek mellett és a nagyobb
közösségekben szolgálatot teljesítőkre.
- A szociális területen dolgozók felkészülten és fegyelmezetten segítik a
koronavírus-járvány idején is a legveszélyeztetettebb emberek életét a
nap 24 órájában. A szociális szakma legnagyobb szervezetei állandó
kapcsolatban állnak a szociális államtitkársággal, hogy a
legváratlanabb helyzetekre is azonnal reagálhassanak, ezzel is
mérsékelve a járvány kockázatait, veszélyeit.
- A szociális területen ellátottak igényeit leginkább a helyi közösségek
ismerik és tudják kezelni, épp ezért a szociális terület ellátása elsősorban
önkormányzati feladat. A szociális szolgáltatók túlnyomó többsége
egyházi, önkormányzati vagy civil fenntartású.

Nem érintik a rendkívüli intézkedések a piacok nyitva
tartási idejét
- A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzeti intézkedések részeként az üzletek
jelentős része 2020. március 17. óta nem lehet nyitva délután 15 óra
után. A korlátozás nem vonatkozik a többnyire nyílt téren működő és
jellemzően kora délután bezáró piacokra.
- A kapcsolódó kormányrendeletben rögzített főszabály szerint az
üzletekben délután 15 és reggel 6 óra között kizárólag az ott
foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
- Az előírást az élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási
tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító, gyógyászati
segédeszközt forgalmazó üzletek, a gyógyszertárak, az üzemanyagtöltőállomások és a dohányboltok esetében nem kell alkalmazni. A
családok folyamatos élelmiszer- és gyógyszer-ellátását biztosító boltok,
patikák, a benzinkutak és trafikok tehát saját hatáskörben meghatározott
nyitva tartási idejükben várják a vásárlókat.
- Korlátozás nélkül tarthatnak nyitva a piacok is, függetlenül attól, hogy
napi fogyasztási cikkeket értékesítenek-e. A hatályos szabályozás szerint
ezek nem minősülnek üzletnek, de ennél fontosabb szempont, hogy nagy
részük nyílt téren működik, kevés kivétellel jellemzően kora délutánig
bezárnak.
- Az általános elővigyázatossági szabályok természetesen a piacok
látogatóira is érvényesek: a vevők tartsanak biztonságos távolságot
egymástól, a fokozottan veszélyeztetett idősek pedig inkább maradjanak
otthon, kérjenek segítséget a bevásárláshoz.
- A minisztérium folyamatosan egyeztet a kereskedelmi szektor
szereplőivel, nyomon követi az ellátásbiztonság helyzetét. Ha bármilyen
beavatkozás szükségessé válik, az ágazati javaslatok figyelembe vételével
megteszi vagy kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Az innovációs
tárca ezúton is köszöni a kiskereskedelemben dolgozók példás helytállását.

Rendben zajlik az átállás a digitális munkarendre
a szakképzésben is

- Az ITM fenntartása alatt álló szakképzési intézményekben gyors
ütemben zajlik az átállás a tantermen kívüli, digitális oktatási rendre.
A tanulók és az oktatók kiértesítése időben megtörtént, a tanügyi
rendszerben a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnövekedett
aktivitás tapasztalható.
- A tanulók és hozzátartozók védelme érdekében 2020. március 16-tól
visszavonásig tantermen kívüli oktatási rend van érvényben a
szakképzésben is. A közismereti és szakmai elméleti tananyagot digitális
oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók.
- Az átállást megkönnyíti, hogy a tanárok többsége eddig is rendszeresen
használta munkájához a digitális platformokat.
- A szakképző intézményekben is alkalmazott Köznevelési Regisztrációs
és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) az első adatok alapján jól
vizsgázott. A rendszerben a tanárok követhető módon tudnak feladatokat
kiadni, üzeneteket küldeni és teszteket feltölteni.
.

