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Megjelenik 10.000 példányban MOHÁCSON, ÚJMOHÁCSON, SÁRHÁTON és MOHÁCS-SZÕLÕHEGYEN
HAMAROSAN TÖMEGESSÉ VÁLHAT
A KORONAVÍRUS ELLENI IMMUNIZÁLÁS

Helyben is megkezdõdtek
a védõoltások, elsõ körben
az egészségügyiek kapják meg
Pár napja oltóponttá vált a Mohácsi Kórház is.
Elsõdleges, preventív cél a dolgozói kör leoltása. Ennek igénybevétele
nem kötelezõ egészségügyi centrumunkban, ám szerencsére igen sokan
jelentkeztek már elsõ körben.
– Maga a védõoltás kétfázisú: az elsõt követõ huszonegy nap, vagyis három hét elteltével még egy oltásra kerül sort, ezután lehet az immunvédelmet megszerezni – tájékoztatta lapunkat a Mohácsi Kórház fõigazgató-fõorvosa. – Jó hír, hogy a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények
alapján már az elsõ injekció után 70% feletti védettséget lehet elérni, ez
az érték a második után elérheti a 95%-ot. Bár a kórház kollektívája számára nem kötelezõ az oltás igénybevétele, az intézmény vezetése úgy
látja, az volna a legjobb, ha idõvel valamennyi munkatársuk megkapná a
vakcinát. Dr. Csizmadia Csaba aláhúzta: minden rendelkezésre álló
eszközt igyekeznek megragadni annak érdekében, hogy minél kisebb
mértékû legyen a fertõzöttség. Az utóbbi hetekben a kórház irányítása
kényszeredetten tapasztalta, hogy mind több dolgozója válik vírusossá.
Ennek egyik oka, hogy a betegekkel eltöltött ápolási idõ az utóbbi idõben
jelentõsen megnõtt. Mióta Covid-ellátó intézmény is kórházunk (azaz
tavaly november 9. óta), több mint 200 ilyen beteget igyekeztek már
meggyógyítani, közülük 8% szorult lélegeztetõgépre. Ápolási napban kifejezve 1.600-nál járnak, ami azt jelenti: ennyi idõ alatt volt módja kontaktálódásra az orvosoknak, ápolóknak a betegágyakon fekvõkkel. Ezért
is nagyon fontos, hogy minden ilyen személy és valamennyi kórházi
dolgozó szerezze meg mielõbb a védettséget. Hiszen, nem csupán az
egészségügy munkatársairól van szó, hanem az érintettek családtagjairól, munkahelyi és otthoni környezetérõl is. A kórház vezetõje rögzíti: a
védõoltás magában nem pótolja a maszk használatát. Az orrunk, a szánk
eltakarására ezután is szükség van és lesz, hiszen egészen addig fertõzhet
valaki, amíg az oltások után az immunitás ki nem alakul a szervezetében.
Éppen ezért saját magán kívül mindenki gondoljon a vele érintkezõkre,
szeretteire is, amikor a védekezés, a védettség fontossága felmerül.
– Hiszen, ha a társadalom újra kinyílik – magyarázta Dr. Csizmadia Csaba
–, s ismét élénkül a gazdaság, a közösségi élet, az emberek újra összejöhetnek, találkozhatnak, s tömegrendezvényeken, a nagyközönségnek
szóló programokon is részt vehetnek, a kontaktszámok ismét megsokszorozódnak. Ez óriási teher lehet a társadalomnak, a be nem oltott személyeknek és az egészségügynek is. Lapunk kérdésére, hogy miként lehet az oltást igényelni, azt a választ kaptuk: ennek meghatározott rendje
van, elõjegyzési idõpontokkal, mivel a kórháznak teljes pontossággal ismernie, tudnia kell az oltóanyagigényt. Ami a kialakított sorrendet illeti,
elõször a kórház és az Egészségügyi Alapellátó munkatársait oltják, majd
következnek a szociális ágazat dolgozói, s õket követi a lakosság, vagyis
az oltás tömegessé tétele. Ehhez internetes regisztrációra van szükség,
mely alapján elõjegyzést készít az egészségügy: az igénylõket megadott
idõpontra hívják be. Hogy a védettséget ily módon minél elõbb minél
többen szerezhessék meg, várhatóan még a hétvégeken is zajlanak az
oltások, melyekbõl egy-egy oltóponton egy-egy napon 100-nál is többet
tudnak beadni.
(folytatás a 3. oldalon)

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

Tisztelt Mohácsi Polgárok!
Tudjuk jól, nincs két egyforma év. Mégis, azt hiszem, nem járok
messze a valóságtól, ha azt állítom: 2020-ra kivételesen sokáig
fogunk emlékezni. Ez az esztendõ hozott néhány rendkívüli kihívást a világnak és benne Mohácsnak. Az új koronavírus alapjaiban írta át mindennapjainkat. Februárban – talán még az utolsó
„békebeli” pillanatban – önfeledten tartottuk meg a Busójárást,
pedig ekkor már Európában is jelen volt a vírus. Pár héttel késõbb
veszélyhelyzetet hirdetett a kormány és speciális szabályok léptek
életbe. Félretéve a nagypolitikát, egy csapatként dolgozva, példás
összefogással városunk is sikeresen kezelte az elsõ hullámot.
Mi, mohácsiak más szempontból is különleges helyzetben találtuk
magunkat, hiszen Szekó József halálával, egy méltatlan 2019-es
helyhatósági választást követõen etikai értelemben illegitim városvezetõ került az önkormányzat élére. A képviselõ-testületben
kétharmados többséggel rendelkezõ konzervatív, polgári erõk az
elsõ perctõl kezdve erkölcsi kötelességüknek érezték, hogy megteremtsék az itt élõk számára a tényleges választás lehetõségét,
így elkerülhetetlenné vált a grémium feloszlása és az új voksolás
kiírása, megtartása.
A modern demokrácia elmúlt 30 évében soha nem tapasztalt hangulat uralkodott tavaly szeptemberben városunkban, pedig már
magunk mögött hagytunk jó néhány kampányt. Tisztességes, értékalapú küzdelemhez szokott baloldali és liberális polgáraink
éppúgy kapkodták és csóválták a fejüket az úgynevezett „ellenzéki összefogás” negatív, sárdobáló stílusát látva, mint mi, jobboldaliak. Ma már tudjuk: szerencsére gyõzött a higgadtság és a józanész. Mohács ismét egységbe kovácsolódott. Helyreállt a rend,
igaz, a sebek még most is gyógyulnak, bizonyos megalapozatlan,
rosszindulat szülte jogi eljárások ma is folyamatban vannak.
Ami a gyakorlati munkát illeti, bár a jogszabály a rendkívüli helyzetben a polgármesternek tágabb mozgásteret biztosít, minden
kardinális kérdésben kikérem a képviselõk és a bizottsági tagok
írásbeli véleményét a döntéseim elõtt. Így, ha személyesen nem is
találkozhatunk, mégis megvalósulhat egyfajta közös gondolkodás
és konszenzusos határozathozatal.
Mindeközben a csendesebb nyár után õsztõl a pandémia második
hulláma jóval több fertõzöttet és áldozatot követel, mint az elsõ,
tavaszi szakasz. Az egészségügy és a szociális szféra dolgozói
azonban Mohácson is emberfeletti teljesítményt nyújtanak.
Köszönet érte.
Ha megtanulunk együtt élni a vírussal és fegyelmezetten betartjuk az érdekünkben hozott szabályokat, sikeresen átvészelhetjük
a nehéz hónapokat. A végsõ megoldást a vakcina ígéri, ami már
megérkezett hazánkba és a szélesebb tömegek számára is belátható közelségbe került.
(folytatás a 3. oldalon)

