
Kedves Barátaim, Szentantalfaiak! 

Ez egy hosszabb, és sajnos nem túl vidám tájékoztató levél lesz – de kérlek Titeket, hogy 

mindenképpen olvassátok figyelmesen végig. 

Mostanra az egész világ harcban áll egy eddig nem ismert ellenséggel: a koronavírus 

járvánnyal. Mi eddig itt Szentantalfán viszonylag keveset éreztünk meg ebből az egészből, de 

ez sajnos bizonyosan meg fog változni: a járvány és a vírus, ha esetleg még nem lenne itt, 

meg fog érkezni közénk is. 

Sokan továbbra is azzal áltatják magukat, hogy egy ártalmatlan influenza vírussal állunk 

szemben, amely veszélytelen sokunk számára, hisz elkerüli a fiatalokat, és különösen a 

gyerekeket. Ez így nem igaz - a koronavírus az influenzánál gyorsabban terjed, minden 

akadály nélkül fertőz, és nagyobb százalékban okoz halált az igazán veszélyeztetettek: az 

idősek és betegek körében. 

Minden hiteles orvosi előrejelzés szerint Magyarországon is heteken belül sok ezer, vagy 

tízezer megbetegedéssel kell számolnunk, egy éven belül pedig a lakosság többsége átesik a 

járványon – tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy a mi kis közösségünket elkerüli majd ez.  

A vírust nem lehet megállítani: ahol tíz beteg van kórházban, ott már több száz fertőzött él a 

közösségben. Sokan (a jelenlegi ismereteink szerint a fertőzöttek 80-85 %-a) soha nem is 

tudják meg, hogy fertőzöttek voltak, mert nem voltak különösebb jelei, vagy csupán egy 

enyhébb náthaként vagy influenzaként élik majd meg a betegséget: de ettől még ők is 

hordozzák és átadják másoknak majd a vírust.  

A legkomolyabb veszélynek az idősek és más betegségben szenvedők vannak kitéve: 

esetükben a koronavírusos megbetegedés valóban halálos veszélyt jelenthet, és sokuk csak 

intenzív kórházi kezeléssel menthető majd meg. Miattuk – szüleink, nagyszüleink miatt - kell 

igazán aggódnunk, és kell mindent megtennünk a járvány ellen. 

Márpedig az egyetlen, amit tenni lehet – és kell – hogy minden eszközzel lassítsuk a vírus 

terjedését, mert így nem lesz mindenki egyszerre beteg, és így el tudják majd látni a 

kórházakban a betegeket, akár koronavírusos megbetegedésről, akár egy vakbélgyulladásról 

van szó.  

Ezért a következőkben szeretném röviden összefoglalni, hogy mi itt Antalfán 

1. hogyan védekezzünk ellene? 

 

2. mit tettünk eddig? 

 

3. mit fogunk tenni a közeljövőben? 

  



1. MI HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A JÁRVÁNY VÍRUS ELLEN? 

Mint olvashattátok, a terjedés lassítása a legfontosabb eredmény, amit a különböző 

korlátozásokkal (óvoda és iskolabezárás, rendezvények szüneteltetése stb.) el tudunk érni. 

Ha mindenki hirtelen, szinte egyszerre betegedne meg, nem lenne elég kórházi ágy, 

felszerelés, orvos és ápoló azok ellátására, akiknek erre valóban szüksége lenne. Ha viszont 

lassan, folyamatosan „esik át” rajta a lakosság, akkor kezelhető méretű maradhat a járvány. 

Ehhez mindnyájunknak két dolgot alapvetően fontos betartanunk:  

Izoláció 

azaz maradjunk otthon! 

Csak a legszükségesebb dolgaink elintézésére és munkába mozduljunk ki. Ne találkozzunk a 

barátainkkal, a távolabbi családtagjainkkal. Ne menjünk emberek közé, és ne engedjük össze 

a gyerekeket a barátaikkal. Töltsük időnket otthon a közvetlen szeretteinkkel.  

Kérjük meg idős szüleinket, nagyszüleinket is ugyanerre, és a következő hetekben ne 

látogassuk meg őket. Értessétek meg velük, hogy a veszély rájuk nézve nagyon is valós! 

Győződjetek meg, hogy nem szenvednek-e hiányt valamiben, van-e élelmiszerük, és ha 

nincs, vásároljatok be számukra, de ne vigyétek be hozzájuk a vírust! 

Ha valaki nemrég érkezett meg külföldről, az vonuljon 14 napra önkéntes karanténba: ne 

hagyja el otthonát, és ne találkozzon barátaival, ismerőseivel, szüleivel! 

Amennyiben mégis nagyon szükséges személyesen találkoznotok valakivel, azt szabad 

levegőn, egymástól 2-3 méteres távolságot betartva tegyétek. Ne menjetek be egymás 

otthonaiba – ha szükséges találkoznotok valakivel, úgy használjátok ki azt a szerencsés 

helyzetet, hogy nem egy nagyvárosban élünk, mindenkinek van kertje, ahol szabad levegőn 

lehet. 

 

Higiénia 

azaz mindig mossatok kezet és arcot, ha hazaértek vagy beléptek valahova!  

A szakmai ajánlások szerint a legalább 20-30 másodperces alapos, szappanos kézmosás, ami 

a kiterjed a kézhátra, az ujjvégekre és az ujjak közti területre, elpusztítja a kézen lévő 

kórokozókat, ezáltal segít a vírus terjedésének lassításában. 

 

Mindenképpen nézzétek meg háziorvosunk, Dr. Oláh Kálmán videóját a járványról, sok 

hasznos és fontos információt közöl benne a szükséges védekezésről. A video itt érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3WUJyejOug  

https://www.youtube.com/watch?v=S3WUJyejOug


2. MIT TETTÜNK EDDIG? 

Követve az országos rendeleteket bezártuk az óvodát, iskolát. A fogorvosi rendelőben csak 

sürgősségi fogorvosi kezeléseket végeznek el. 

A veszélyhelyzet ideje alatt a hivatali kirendeltségen az ügyfélfogadás szünetel. Személyes 

ügyintézésre sürgős és halaszthatatlan esetekben kizárólag előzetes egyeztetés és 

időpontkérés után van lehetőség. 

A járvány időtartamára szüneteltetjük egyházi közösségeink miséit, rendezvényeit – ebben 

külön köszönjük nazarénus barátaink megértését és segítségét.   

A vendéglátóhelyek csak reggel 7.00 és délután 15.00 óra között lesznek nyitva. 

Elindítottuk a kézfertőtlenítő szerek és egyéb kellékek beszerzését, hogy minden nyitva tartó 

nyilvános hely (pl. benzinkút, hivatal, faluház stb.) legyen kézmosási, fertőtlenítési lehetőség.  

Háziorvosi rendelés 

A jelenlegi járványügyi helyzetben jogszabályi követelmény az elkülönítő helyiség biztosítása, 

amelyre kizárólag a zánkai rendelőben van lehetőség. Erre tekintettel a háziorvosi rendelés is 

a zánkai rendelőre korlátozódik (8251 Zánka, Rákóczi út 31.). A háziorvosi rendelés a 

szentantalfai, balatonszepezdi és balatoncsicsói rendelőkben átmenetileg szünetel.  

Rendelési idő: 

Hétfő: 8:00 – 11:00 

Kedd: 9:30 – 11:30 

Szerda: 13:00 – 16:00 

Csütörtök: 9:30 – 11:30 

Péntek: 9:30 – 11:30 

A háziorvos rendelési időn túl – indokolt esetekben – a betegeket személyesen látogatja meg 

az otthonukban. 

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a háziorvosi rendelés most tényleg kizárólag a sürgős 

betegellátásra szorítkozik, így átmenetileg nincs lehetőség recept felírására (telefonon 

intézendő), illetve a lejárt szakorvosi előírások meghosszabbítására. A közgyógyellátásra való 

jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig 

fennmarad. 

Aki magán az új koronavírus jellemző tüneteit tapasztalja (magas láz, száraz köhögés, 

légszomj, potenciális fertőzöttel való korábbi érintkezés) az kerülje a kontaktust más 

emberekkel és haladéktalanul hívja háziorvosunkat a 06 (30) 283 44 33 telefonszámon! 



3. MIT FOGUNK TENNI A KÖZELJÖVŐBEN? 

A következő hetekben, hónapokban az eddigieknél sokkal fegyelmezettebben, és ha lehet, 

még összetartóbban, egymásért felelősséget vállalva kell élnünk. Ezért már most: 

● kérjük, gondoljátok végig, hogy környezetetekben van-e olyan egyedülálló idős, 

beteg, akinek segítenünk kell. Ha igen, úgy kérlek e-mailban vagy telefonon küldjétek 

el nekem az illető nevét, címét és telefonszámát. 

 

● kérjük, mindenki döntse el, hogy vállalkozása a járványt nem erősíti-e. Tudjuk, hogy 

ez nagy áldozat, de kérjük, hogy a nem mindenképpen szükséges, és közvetlen 

személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat most inkább szüneteltessétek.   

 

● mindenkit kérünk, hogy minden nap vezessen egy személyes naplót, hogy mikor, 

merre járt – erre nagyon nagy szükség lehet a későbbiekben. Este egy perc alatt 

összeírható egy füzetben az aznapi program, de segítségül e levél végén is biztosítunk 

egy erre használható táblázatot, amit nyomtatva is megtaláltok majd a Tekézőben, a 

boltokban és a jegyzőségen. 

 

● mindenkit kérünk, hogy háziorvosunkhoz, Dr. Oláh Kálmánhoz tényleg csak a 

legszükségesebb esetben forduljon: ne telefonáljatok neki, csak ha tényleg nagyon 

fontos, mivel rá most óriási teher és munka hárul.  

 

● Hogy minden új információt a lehető leggyorsabban eljuttathassunk minél 

többetekhez, létrehozunk egy új önkormányzati Facebook oldalt. Emellett kérjük, 

rendszeresen nézzétek meg falunk hivatalos honlapját (www.szentantalfa.hu). A 

járvánnyal kapcsolatos minden új információt közzéteszünk majd ezeken a 

felületeken. 

Kedves Antalfaiak! 

Sajnos nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a helyzet, de az biztos, hogy nem néhány 

hétről, hanem inkább néhány hónapról van szó. Ha most mindnyájan komolyan vesszük a 

járványt, elkerülhetjük a legrosszabbat, hogy mindannyian egyszerre legyünk betegek.  

Bármilyen kérdésetek, segítő felajánlásotok lenne, keressetek engem a 06 (20) 956 3199 

számon, vagy a forduljatok falugondnokunkhoz a 06 (30) 628 4771 számon. 

Megértéseteket, segítő együttműködéseteket és fegyelmezett magatartásotokat előre is 

köszönöm! 

Szentantalfa, 2020.03.17. 

Kiss Csaba polgármester 

http://www.szentantalfa.hu/
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