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A szombathelyi polgármester a koronavírusjárvány aktuális kérdéseiről
Nyugat.hu - 2020-03-20 18:38:07
Pénteken este élőben tartott fogadóórát Nemény András.
Akinek kérdése volt, az akár előzetesen, akár a bejelentkezés alatt feltehette a szombathelyi
polgármester Facebook-oldalán.
Az eseményen szekértőként részt vett Kis Gergely háziorvos.
A fő téma természetesen a koronavírus-járvány volt.
Elhangzott:
A szombathelyiek nagy része érti a nehéz helyzetet, de még nem mindenki. Nehéz betartani, hogy
nem találkozunk egymással, mert az emberi természet természet, de ezzel tudunk most segíteni.
A polgármester nem követi, hogy a munkatársai mennyit fizettek be a járvány megfékezésére nyitott
alszámlára. Ő maga 200 ezret ajánlott fel fizetéséből minden hónapban. Most 700 ezer van a
számlán. Sok helyre kell majd pénz.
Megbeszélték a szombathelyi piac problémáját. Nehéz ügy, mert ha bezárnák, akkor ezek a vásárlók
bevásárlóközpontba mennének, ahol még kevesebb a levegő, még nagyobb a fertőzés veszélye. A
jövőben felügyelni fogják, hogy tartsák be a vásárlók a sorban a távolságot, az árusok pedig
maszkban fognak árulni. Megszervezik a piaci árusok termékeinek kiszállítását.
Hétvégén borítékolják a szájmaszkokat, és jövő héten meg is kapjuk őket, családonként kettőt.
Próbálják megakadályozni a postaládákból való lopást.
A városnak nincs joga szigorúbban korlátozni a kijárási jogot, mint az országos szabályozás. Viszont
masszív helyi kampányba kezdenek, szórólapozással, vagy akár hangosbemondóval.
A polgármester beszélt a nagy helyi cégek vezetőivel, azt is tudja, hogy mire készülnek: megtartani
a munkaerőt. Leállás lesz, de elbocsátás elvileg nem.
Ami a kisebb cégeket, egyéni vállalkozókat illeti, remélhetően egy újabb csomag érkezik. Az
önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjainál is figyelembe veszik a bajt.
Már most látható, hgy sokan lesznek, akik anyagi segítségre szorulnak, elvesztik az albérletüket stb.
Jővő héten nekiállnak ennek a problémának.

Nemény András nem szeretné megszüntetni a fizetős parkolást, mert jó lenne, ha az emberek otthon
maradnának, és nem a belvárosban autóznának. A járvány ellen harcolók (szociális munkások,
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egészségügyiek, önkéntesek stb.) ingyen parkolhatnak.
A tömegközlekedés leállítása egyelőre nincs napirenden.

Ha vannak a városnak szabad kapacitásai, segítenek a környékbeli teleüléseknek is, ha segítséget
kérnek.
Mind a kulturális, mind a sport nagy veszteséget szenvedett, és a nagy költségvetésű programok
sorsa bizonytalan az egész évben. A Savaria Karnevál remélhetően meg lesz tartva, de még nagyon
messze van.
Várják az önkéntesek jelentkezését a város honlapján.
"Kicsit olyan ez, mint egy háborús időszak" - mondta Nemény András.
Az egészségügyi kérdésekről:
A gumikesztyű otthoni használata értelmetlen. Boltban is csak akkor lenne értelme, ha minden
vásárló után cserélnék.
A sebészeti maszk célja, hogy a viselőjének a nyálcseppei ne kerüljenek a szabad levegőre. Ez a
tünetmentes fertőzöttek esetében hasznos lehet. Hiányában sál vagy kendő is megteszi.
Az otthonról kimozdulás (sport, séta, játék stb.) önmagában jó, ha nem találkozunk más emberekkel
Nagyon sok veszélyeztettet csoport csoport van.

A betegség a kismamákra nem jelent kiemelt veszélyt.
A város kapcsolatban van a Markusovszky kórházzal, ahol egyelőre nincs olyan labor, ahol ki tudnák
mutatni a betegséget. Eddig 30-40 embertől vettek mintát, amit továbbküldtek.
A Markusovszkyban van kb. 50 lélegeztető gép van. Ennél többre nem is lenne személyzet.
Egyre fontosabb lesz a szájmaszk viselete.
Nemény András szerint eljöhet az idő, amikor nem lez más megoldás, mit a kijárási titalom, amit az
állam rendel majd el.
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