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A közösségi terjedés azt jelenti, hogy a járványügyi esetek nem követhetőek, a terjedési lánc szemei 

már nem beazonosíthatók. A SARS-CoV-2 okozta COVID-19 betegség tünetmentes időszaka és 

tüneteinek erőssége személyenként változó lehet, mivel függhet az életkortól és az egészségi 

állapottól is. A nagyszámú tünetmentes vagy elsőre nem észrevehetően tünetes fertőzöttre való 

tekintettel a járványnak ebben a szakaszában mindenkit potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni! 

Általános javaslatok: 

1. Növeljük a vitaminok, élelmi rostok, ásványi anyagok arányát az étkezésben! 

2. Séta helyett tornázzunk nyitott ablaknál! 

3. Csak akkor menjünk ki az utcára, ha valóban szükséges! 

4. Aki hosszú, nagy hajat visel, fedje le, hordjon kendőt! 

5. Ha megtehetjük: ne menjünk boltba, étterembe, inkább rendeljünk! 

6. Otthoni felsőruházatban, cipőben (papucsban) nem menjünk lakáson kívülre! 

7. Lehetőleg vigyünk magunkkal kézfertőtlenítőt, alkoholos törlőkendőt! 

8. Tegyünk fel sálat, vagy hordjunk maszkot a véletlen arcérintések elkerülésére! 

9. Kerüljük a tárgyak (kapaszkodók, korlátok stb.) érintését! 

10. Tárgyak (korlát, bevásárlókosár stb.) érintése után mossunk vagy fertőtlenítsünk kezet! 

11. Az utcán és a közösségi terekben (pl. bolt, étterem, ügyfélszolgálat) tartsuk be a legalább 

egy, de lehetőleg két méteres távolságot másoktól! 

12. A közvetlenül fogyasztható élelmiszerek közül vásároljunk csomagoltat, moshatót! 

13. Kerüljük a készpénz használatát, lehetőleg fizessünk érintős bankkártyával, telefonnal! 

14. A lakáson kívül mosható felsőruházatot hordjunk (pl. esőkabát, mosható cipő, csizma), 

melyet otthon a levétel után azonnal enyhén fertőtlenítős vízzel lemosunk. 

15. A lábbelit még az ajtón kívül vegyük le és a küszöbön átlépve lépjünk papucsba, a cipőt 

lehetőleg tartsuk a bejárati ajtón kívül egy fertőtlenítőszeres vízzel átitatott textilián. 

16. A cipő és a ruha levétele után azonnal kéz- és arcmosás, lehetőleg zuhany. 

17. Takarítsunk gyakrabban, használjunk fertőtlenítőt is a felmosáshoz, és azokat a felületeket, 

melyeket mások is érinthetnek (kapcsoló, kilincs stb.) rendszeresen fertőtlenítőszeresen 

tisztítsuk! 

Fokozott elővigyázatosság: 

Amennyiben a lakókörnyezetünkben valamilyen járványügyi kategóriába (gyanús, valószínűsített, 

megerősített) sorolt eset, elkülönítés, karantén stb. fordul elő vagy idős, beteg ember él velünk 

további szabályok betartása is javasolt: 

1. Mindenképpen kerüljük a közös légtérben tartózkodást! 

2. Időjárásról függetlenül napközben legalább 4 óránként szellőztessünk! 

3. Az élelem, gyógyszer kezelése előtt alaposan mossunk kezet, vegyünk fel maszkot! 

Arcmaszk használata: 

Az arcot részben takaró, nem légzésvédő (papír, szövet, műtős és egyéb maszkok) használata a 

közösségi terjedés időszakában elsősorban a tünetmentes hordozók fertőzőképességének 

csökkentése miatt és az arc véletlen érintése ellen indokolt. 

Légzésvédelmi maszk használata: 

A megfelelő szűrővel ellátott maszk és védőszemüveg használata azok számára javasolt, akik nagy 

valószínűséggel kerülnek közvetlen (több alkalommal és/vagy hosszabb ideig) kapcsolatba (pl. 

egészségügyi, szociális szférában dolgozók)  fertőzött személyekkel. 
 

A védekező eszközök (pl. maszkok) használatának egyéb indikációi is lehetnek, például segíthet a járvány elleni 

tehetetlenség érzésének leküzdésében és a maszk hordásának általános elfogadottságában is. Fontos azonban, hogy a 

rendelkezésünkre álló védekezőeszközök használata legyen arányos a járványügyi veszélyhelyzettel, ne használjuk el 

őket feleslegesen, hogy a valódi szükségben legyen elegendő a személyes védelmünkre. 


