
Kedves Biatorbágyiak!

Tegnap néhányan – más települések gyakorlatára hivatkozva – a szájmaszk használatával kapcsolat-
ban tettek javaslatokat Biatorbágyot illetően is.

A teljesség igénye nélkül a különböző típusokról a következőket érdemes tudni:
egyszer használatos sebészeti szájmaszk, a nevéből adódóan egyszer használatos eszköz, ma-
ximum 4-8 óra időtartamra. Arra való, hogy a használója által a légutakból kijuttatott nagyobb
cseppeket felfogja, illetve a használója által belélegzett levegőt megszűrje, korlátozott mérték-
ben. A maszk ugyanis nem illeszkedik szorosan az archoz, nem zárja a légutakat, szakszóval
nem gátolja meg az alászívást.

A szájmaszk védelmi képessége – az alászívása miatt – nem értékelhető.
Úgy nevezett „többször használatos” szájmaszkok, ezekből sokféle típus létezik, de egyik
sem rendelkezik hivatalos tanúsítvánnyal, ezért nem minősülnek orvosi eszköznek
FFP típusú (1, 2, 3 osztály) légzésvédő eszközök, a belélegzett levegő egy szűrőn áramlik ke-
resztül, amely a szennyező anyag visszatartásával, szűrésével a levegőből eltávolítja és/vagy
megköti a részecske, valamint a gáz, gőz halmazállapotú szennyezőket. Csak olyan személy-
nek javasolt a használata, aki közvetlen kapcsolatba kerül fertőzött személyekkel. (Általá-
ban egészségügyben dolgozók)

A fenti három típusból az első kettő, amelyek használata az egészségügyi ellátásban résztvevőkön
kívül szóba jöhet.

Az egyszer használatos sebészeti maszk – teljesen szakszerű használat esetén is – legfeljebb egy na-
pig használható. Ez Biatorbágy esetében azt jelenti, hogy naponta kb. 10 000 maszkra lenne szük-
ség, egy hónap alatt pedig 300.000 darabra. A jelenlegi tudásunk szerint a koronavírus járvány Ma-
gyarországon legalább három hónapig fog tartani. A járvány becsült ideje alatt, tehát legkevesebb
900.000 egyszer használatos sebészeti szájmaszkra lenne szükség Biatorbágyon, ez a mennyiség ös-
szemérhető Pest megye teljes készletével.

Véleményem szerint (az Egészségügyi Világszervezet /WHO/, szerint is ) az egyszerhasználatos
maszkok nem mindenkinek és minden helyzetben javasoltak. Elrettentő példaként említem, hogy
sem autóban ülve, sem futás közben nem javasolt a használatuk.

A nemzetközi, a magyarországi és a biatorbágyi egészségügyi szakmai véleményeket és ajánlásokat
figyelembe véve nem észszerű az a gyakorlat, amelyet néhány településen bevezettek az elmúlt né-
hány napban, hogy a háztartásokba néhány darab egyszer használatos maszkot juttatnak el.

Biatorbágyon továbbra is az egészségügyi ajánlásoknak megfelelően történik a védekezés, aki ön-
kormányzati közfeladatot lát el, annak a megfelelő védőeszközt biztosítjuk.

Védekezésünk hatékonysága továbbra is azon múlik, mennyire fogunk össze és fogadjuk el az
egészségügyi szakemberek javaslatait:

maradjunk otthon, csak a legszükségesebb esetben hagyjuk azt el
légúti betegség estén semmilyen esetben ne érintkezzünk másokkal, (a legszűkebb csalá-
dunkkal is csak korlátozottan és ebben az esetben használjunk maszkot)
sűrűn és alaposan mossunk kezet, csak ezt követően érintsük az arcunkat

Vigyázzunk egymásra Biatorbágyon továbbra is!
Tisztelettel,
Tarjáni István
polgármester


