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a Tibor osztályvezető

A Polgármester köszönti a megjelenteket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 12 képviselőbőI
10 megjelent, (Münzberg Gusztáv távolmaradását, Dr. Szabó Géza késésételőre jelezte) és megnyitja
azt.

Csach Gábor polgármester: Köszönöm, hogy eljöttek a megbeszélésre! A Kormányhivatal jelen állás
szerint nem tudott határozott választ adni arra, hogy az a jogszabályi értelmezés,amijelen állapotban
a Katasztrófavédelmi törvény alapján a veszélyhelyzetre vonatkozik, a polgármesteren kívül bárkinek
ad-e döntési jogkört. Arról sem tudtak pontos tájékoztatást adni, hogy a Képviselő-testület ülésezhet-e,
hiszen minden hatáskört a polgármesterhez rendeltek.
Hosszú távon számolnunk kell azzal, hogy a Hivatal kapacitása is jelentősen le fog csökkenni, számos
testületet érintő döntést nem fogunk tudni meghozni, mert nem lesz, aki a döntéseket előkésziíse.
Azonban bármi fog történni az elkövetkező időszakban, bármilyen döntés is /esz, én folyamatosan

tájékoztatni szeretném a Képviselő-testület tagjait, - amennyiben lehetséges, természetesen a
Testületet mindig összehívva, amennyiben ez tiltott lesz, akkor interneten - minden elóterjesztést
szeretnék közösen megtárgyalni és kikérni a véleményeket.
Az interneten, a hatékonyabb kommunikációs formák még ezen a héten ki lesznek dolgozva,
rendszerbe lesznek rakva. Arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk pánikmentesen kezelni a helyzetet! Az
orvosokkal és a kórházzaltörlént megbeszélés alapján, - és ez a híradásokból is látszik - több hónapos
állapotra kell felkészülni, és egészen biztos, hogy ez a helyzet az egymás közötti kontaktusainkat is a
minimálisra fogja szűkíteni. Ez a ma déli parlamenti bejelentésből is hallható volt.
Az eddigi döntések elsősorban a polgármesteri hatáskörbe töfténó, illetve a jogszabályok által lehetővé
tett döntések elrendeléséról szóltak, mert az óvodák, bölcsődék, rendezvények, intézményhálózatok
tekintetében erre eddig nem volt jogi lehetősége az önkormányzatoknak. Most csak arról beszélnék, és Jegyzó asszonyt is megkérem, hogy egészítsen ki - hogy melyek voltak a mai döntéseink. A Bölcsőde
holnap még nyitva lesz, mert erre még holnap igény van, de úgy döntöttünk, hogy nem taftunk ügyeletet,
mert a szülők 99 százaléka gyesen van. Vita volt arról, hogy a kisgyermekes intézményeknélegyáltalán
van-e értelme bezárni, hiszen ők nem kapják el a betegséget. Végül úgy döntöttünk, hogy mivel
vírushordozók lehetnek, bezárjuk azokat. Esetükben biztosítható az, - mivel 5 intézményünkvan - hogy
a kontaktokat minimalizálni lehessen. A kiscsoportos ügyeletek elrendelése is szóba került, de mára
kiderült, hogy holnaptól, - tehát szerdától - az Óvodák be lesznek zárua, így nálunk csak a Meseerdő
Óvoda lesz az ügyetetes intézmény.Összességében,a mintegy 500 szatóből 12 szütő jelezte az erre
vonatkozó igényt. Arra azért számítunk, hogy az otthonmaradásí mosí még szabadságokkal meg tudják
oldani, de két-három hét múlva egészen biztosan növekednifog ez a szám, tehát arra készülünk, hogy
adott esetben több intézménybenis biztosítsunk majd ügyeletet, hiszen sok szülő dolgozik az
egészségügyben, rendfenntartásban, az idős nagyszülőket pedig nem akarják kockázatnak kitenni,
Tehát elképzelhető, hogy változni fog ez a szám. Rugalmasak az intézmények, hétvégénmindenki

dolgozott, tehát nagyon korrektül felméftéka szülői igényeket, minden számot tudunk, a

gyermekétkeztetés tekintetében is ponfos adataink vannak, Erre - ahogy azt a neten is íríukaz
iskolásoknak - a Művelődési Központban, illetve a Bajcsy úti Tankonyhában biztosítunk lehetőségeí.
Jelen pillanatban keddtől- a kevés igény miatt ezt a Bajcsy úti Tankonyhán fogjuk intézni, Patvarc és
lpolyszög tekintetében meg tudjuk oldani a kiszállítást, Balassagyarmaton a Tankonyhára bejőve azok,
akik nem kapnak ügyeleti ellátást, de igénylik a gyerekétkeztetést, - ami az óvodánál 30 fő - azok meg
fogják ezt kapni. Per pillanat egyébként a Dózsa lskolában és a Nyírjesben kértek kis csoporíos
foglalkozást, A Dózsából vállalták, - a mindössze két gyermek - hogy ebédidöben begyalogolnak a
Tankonyhára, ahol olyan biztonsági elóírást vezetett be a GAMESZ vezetője, hogy külön asztaloknál
ültetik le a gyermekeket, szigorúan korlátozva az ott étkezök számát. Az elvitelt pedig - a patikáknál
bevezetett módszerhez hasonlóan - kintivárakozással oldják meg, az ételszállítók maximum kettesével
tartózkodhatnak ben n a helyiségben.

Ami folyamatos napi feladatot fog adni a Hivatalnak ezen a héten, az egyrészt a munkajogi kérdések

rendezése, Felmértük, hogy mekkora szülői kört fog érinteni a diákok és az óvodások miatti
szabadságolás, felmérettük azt is, hogy ki vállal ügyeletet, ügyeletes munkát és ki az, aki inkább az
életkora miatt a szabadságot választja, A számok azt mutatják, hogy lesz bevonható munkaerő az
egyéb feladatokra, A GAMESZ-ná| nem lesz szükség szabadságolásra és minimális távmunkára,
ugyanis ott az intézmények bezárása miatt a nyári munkákra, a városi fenntartásra át lehet
csoportosítani alkalmazottakat. A Hivatalban az a döntés született, hogy ezen a héten még a normál
,,üzemmódban" zajlik az ügyfélfogadás, folyamatosan áttérve itt is a ,,patikás" módszere, tehát kinti
várakozással és egy-egy ügyfél beengedésével történik az ügyintézés. Az, aki a gyermeke miatt otthon
kell, hogy maradjon, a héten szabadságon van, de most az a tapasztalat, hogy nagyon kevesen jönnek,
az érdeklódések ugyanúgy, mint a mozilátogatás, vagy az éttermek látogatása lecsökkent, Meg kell
várni a jogszabályi rendelkezéseket, hogy milyen egyéb foglalkoztatási lehetőség van a távmunkán kívül
arra, hogy ne fizetés nélkűli szabadság legyen a megoldás. A Könyvtárban és a Művelődési Központban
két hétre történő olyan munkát tudnak végezni a kollégák, ami a szokásos munkarendben elvégezhető,
tehát nem kötódik a bezárí funkciókhoz. A Könyvtárban azt tervezzük, hogy - hasonlóan az
ételkiszállításhoz - a könyvek kölcsönzését kontakt nélkül próbáljuk megoldani, Ebben a két hétben lesz
arra lehetőség, hogy a Művelődési Központ ajtaja elótt, vagy az aulában egy előre elkészített
csomagban fel lehessen venni azokat a kónyveket, amiket telefonon előtte egyeztettek. Tehát a
Könyvtárnál nem lesz akkora munkanélküliségi probléma, A harmadik feladat a munkajogi kérdésután
az idősek, illetve a majdan karanténba helyezettek ellátása, ha ezt igényelni fogják, Ez a
Balassagyarmati KistérségSzociális Szolgáltató Központon keresztülfog zajlani, mert ők a jogszabály
szerint önkénteseket is fogadhatnak szerződésszerűen, Esetükben két probléma van. Az egyik
probléma az, hogy a jelenlegi harminc szolgálatot ellátóból majd hányan esnek ki, Most úgy tudom,
hogy 13 fő az, akinek gyereke van, illetve nyilván ezek között is van olyan, mint ahogy az óvónők között
is, akik nem akarnak dolgozni, mert félnek, és inkább vállalják adott esetben a TB-re menést, vagy a
fizetetlen szabadságot, de nem vállalnak ügyeletet. Arra számítunk, - mert nagyon sok megkeresésünk
van, és nyilván kérünk minden képviselőt, hogy ebben segifsen - hogy önkénteseket tudunk verbuválni
elsősorban az idósek és a karanténba kerülők ellátására.
Dr. Szabó Géza képviselő, kórházigazgató nem biztos, hogy ideér, de annyit el tudok mondani, ami a
legfrissebb információ a kórházról, hogy per pillanat kiürítettéka teljes belgyógyászatot és a
belgyógyászat mindkét szintje infektológiai osztállyá alakult. Ez azt jelenti, hogy közel 30 szobában
tudnak gyógyítani, ami közel 100-as ágyrendet jelent, azonban a megfigyelés idejére egy szobában
csak egy beteg taftózkodhat. Most már tíz feletti a napi betegforgalom és eddig mind negatív mintás.
Komárom-Esztergom megyéből, Pest megye keleti, Szobi járásából, illetve Heves megye Hatvani
járásából a Balassagyarmati Kórház feftózó osztályra küldenek be mindenkit, Ha lesz pozitív teszttel
rendelkező beteg, akkor az a protokoll, - addig, amíg a járuány nem éri el a tömeges sztnfef - hogy a
betegeket a Szent László Kórházba viszik tovább, Most még csak elszigetelt megbetegedésekről van
szó, a következó lépésa csoporfos megbetegedések lesznek, települési karanténokkal, de még nem
tartunk itt. Tehát Balassagyarmaton még senkinek nem volt pozitív a teszt, és még nincs hatóságilag
etrendelt házi karanténban lévő beteg sem, Viszont az utóbbi2-3 napban Érsekvadkerten, Szécsényben
egyre több. De arról is tudunk, hogy vannak Olaszországból gépjárművel hazatért családok, akik hát jó
esetben önként vállalt karanténba vonulnak, rossz esetben pedig járják a várost. Most ennyit tudok
elmondani a jelenlegi védelmi helyzetról,
Hajnal Sándor: Említetted, hogy a Kormányhivatal nem tud választ adni arra, hogy a polgármester
jogosultságai egész pontosan megoszthatók-e, avagy sem. A 28 évi tapasztalataim azt mondatják
velem, hogy nem. A polgármesíerfele/óssége egy és oszthatatlan, ez a klasszikus felelősségi kategória,
tehát mindenért felelős, amit megtett, vagy amit megtenni elmulasztott ebben a helyzetben, akár

veszélyhelyzetről, akár szükségállapotról van. Egyébkéntezek nem fokozatai egymásnak, hanem ezek
különféle veszélyhelyzeti szituációk.

Csach Gábor polgármester: Így van, ezt mi is így értelmezzük.
Hajnal Sándor: Azt mondja viszont, hogy a polgármester a felelősséget át nem hárítva, de a saját
munkájának megkönnyítése céljából létrehozhat bármilyen munkacsoportot, törzset, gyakorlatilag
igénybe veheti bárkinek a segítségét,akár önként töfténő segítségét,akár határozattal történő
igénybevételt is annak érdekében,hogy megszervezze azokat a munkákat, amiért ó a felelős. A munkát
nyilván nem tudja elvégezniegy személyben, ugyanis egy személy egy ember, ezekben a szituációkban
nem tud mindent megoldani. Nem ragozom tovább a lényeg az, hogy én azt javaslom, hogy használd
kiezt a lehetőséget!

Csach Gábor polgármester: Egészen biztos, hogy szükség lesz rá az elkövetkező idószakban is, és

ezt meg is fogom tenni.

Hajnal Sándor: Kérdezem, hogy van-e itt a Polgármesteri Hivatalban egy ügyelet, egy megadott,

kihirdetett telefonszám, és ez az ügyelet képes-e arra, hogy a beérkező igényeket, - amik egyre nagyobb
számban és egyre durvábban fognak jelentkezni - gyakorlatilag eljuttassa egyrészt hozzád, másrészt
azokhoz a munkacsoportokhoz, feladatra kijelölt szervezetekhez, akik központi input-output munkát
tudnak végezni? Oda egy rátermett ember kell, akinek 8:00-16:00 óráig ott kell lenni, folyamatosan
felvenni a telefont és az igényeket. A beérkező igényeket fel kell jegyeznie és továbbítani kell azoknak,
akik ki lettek jelölve annak a bizonyos feladatnak a megoldására. Ez lehet egészen a beérkezett
adományok szétosztásátóI, a karanténba helyezett személyek- akikről a család nem tud gondoskodniigényeiknek ellátásán, illetve az igényeik továbbításán az arra kijelölt személyek felé. Ésaz utolsó, ami

még eszembe jutott az, hogy

a

probléma nem alapvetóen

az

önkormányzati feladatot ellátó

szeruezetekkel és intézményekkel lesz, hanem azokkal a boltokkal, akik nem végeznek alapellátást:
szolárium, papír-írószer, óra-ékszer. Esetükre született-e bármilyen korlátozás? Erre gondoltatok, lett
kolátozva ez a dolog, mert ez a te kompetenciád.

Csach Gábor polgármester: Nem, hiszen ez nem polgármesteri hatáskör. Karácsony Gergely tegnapi
is az derül ki, hogy nem az.

hozzászólásából

Hajnal Sándor: Működik-e az ország védekezési rendszere?

Csach Gábor polgármester: Ezt ne tőlem kérdezd!
Hajnal Sándor: Tóled azt kérdezem, hogy a helyivédelmi bizottság működik-e?

Csach Gábor polgármester: Járási szinten van egy védelmi bizottság, én Balassagyarmatra

koncentrálok, A kérdésedre válaszolva, igen, mint mondtam ennek a hétnek lesz a feladata, - miután
látjuk, hogy mennyi szabad munkaerőnk van - hogy ki az az alkalmas személy, akit egy ilyen fetadathoz
oda lehet ülteti, Nem biztos, hogy egy, vélhetőleg kettő, vagy több telefonszám lesz. Ami most a
legfontosabb, az az idősellátás, mert valószínűleg ez lesz az első krach, ezt látjuk. Már a mai napon
megnövekedett a szociális segélyek iránti igény. Tehát, ez egy fontos feladat, a Múvelódési Központ
információszolgálatát például ezéft nem zárjuk be. Ott a kontakttávolság nagy, lehet kortátozni a
belépést, tehát mind az adománygyújtések, mind a nagyobb ügyfélforgalom tekintetében ez egy olyan
hely, ahol a legkisebb ferlőzésveszély léphet fel. Egyébkéntaz üzteteket mi nem kortátozhatjuk, ez a
miniszterelnök kompetenciája. firetta bzárták a határokat, betiltották az összes szórakozóhály nyitva
tartását és nem lehet megtartani a rendezvényeket sem. Az még vitatott dolog, hogy a kocsma,
szÓrakozÓhely-e, vagy kávézó, mert a kávézók és éttermek délután 15:00 óráig nyitva lehetnek.

Gondolom, lépcsőzetesen lesznek meghozva a szigoiltások. Tehát a drogériákon, gyógyszertárakon
és az élelmiszerboltokon kívül minden üzlet délután 15:00 órától zárva lesz, de szerintem péntektől,
vagy hétfőtől be lesz zárva minden üzlet, csak amelyik életmiszer értékesítésselfoglatkozikaz nem. A
Tescóban nyilván nem fogják bezárni a nem élelmiszer részleget. Ha Szlovákia, vagy Ausztria eseíéí
nézzük, akkor napokon belül mindent, minden üzletet be fognak zárni, Az összes többi, amirót beszéttét
folyamatban van, de azt Képviselótársaim is láthatják, hogy sodródunk. Most hazugság lenne azt
mondani, hogy tudjuk mit fogunk tenni jövő héten, mert nem látjuk. A jogrend erós hiátusokkal küzd,
például az egyházi iskolák tekintetében is. Egy aktuális kérdés,hogy ki gyermekétkeztet? Mert a
jogszabály azt mondja, a Kormányrendeletben az van, hogy mi. Na, de hogy? A kiscsoporfos

foglalkoztatással kapcsolatban az van a jogszabályban, hogy a Tankerület a felelós. De az egyházi
iskolákkal kapcsolatban? Tehát vannak ilyen ,,bibik". Azután, mi minösül szórakozóhelynek? Tehát
nyilván minden nappal és jogszabályi rendelkezésekkel okosabbak leszünk. A munkacsoportok
létrehozásával kapcsolatban azt látjuk, hogy nincs fix munkacsoport, meft különbözó feladatokat kell
megoldani, ezért csak azokat a szakembereket hívtuk meg, akik az adott problémát tudják megoldani,

Hajnal Sándor: Ez a munkacsoport lényege.
Csach Gábor polgármester: Most még nincs az a helyzet, de nyilván jövő héten már szinte biztos, hogy
lesz olyan helyzet, amikor fel kell állítani munkacsoportokat,

Gyenes Szilárd: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Azt szeretném mondani, minden helyi közéleti
dolgot félretéve,abszol(lt támogatunk mindenféle intézkedés meghozatalában. Azt javasolnám, hogy
azokat a tájékoztatókat, amik a lakosságnak szólnak, egy egységes szerkezetbe, címerrel ellátva
küldjed át kéflek, és azt természetesen a SZAB oldalra ls felíesszük. Azt most közel 4500-5000 ember
nézi.
Csach Gábor polgármester: Rendben, köszönöm.
Gyenes Szilárd: Azéft nyilván tudod, hogy vannak közöttünk is olyan emberek, akik nagy szervezeteket
irányítottunk, vezettünk, Nagyon sziyesen segítünk mindenben. Énkét dotgot tartanék még nagyonnagyon fontosnak és köszönöm, hogy elmondtad, hogy nem minden fenékig tejfel. Rettenetesen nagy
problémaként látom azt, amit a fertőzéssel hatékonyan küzdó országokban is csináltak, mégpedig, hogy

az ellátó személyzetet tesztelik, Ez iszony(t fontos lenne például azoknál, akik ki fognak menni
embereket ellátni. Azokban az országokban, ahol a vírus terjedését sikerült megcsípni, még a
gyorséttermi láncok mellett az autóban elvégzik a tesztet és három óra múlva már meg is van az
eredmény. Nem állítom, hogy ez itt megy, de legalább azt a személyzetet, akik ki fognak járni az
idősekhez azt tesztelni kellene.

Csach Gábor polgármester: Tudjuk, hogy olyan jogszabály módosításán dolgoznak, hogy az ajánlott
küldeményeket és a csomagokat ne kelljen aláírni, Tehát úgy próbálják megoldani, hogy a postásokkal
és a csomagküldókkel ne kelljen kontaktusba lépni. Ebből az látszik, hogy sem a postásokat, sem az

egészségügyidolgozókat nem fogják tesztelni, Mondok egy példát, ha már ilyen ellentmondásokról
beszélünk, Elrendelik a házi karantént ,,xy-nál", aki együtt lakik a feleségével,de a felesége nincs
karanténban a jelen jogszabályok szerint. Sőt az ,,xy" elrendelt karanténost senki nem látogathatja meg,
ó nem mehet ki, de a csatád többitagja kimehet. Így terjed a vírus.
Gyenes Szilárd: Sokan vagyunk úgy, hogy gyerek is van, egy háztartásban élünk többen. Bármelyikünk
összeszed valamit, (lgyis az egész család, ha felelös otthon marad, A házioruosi rendelók elótt is sorok
álltak, tehát nemigazán fogadták meg az emberek azt sem, hogy telefonon próbáljanak meg ügyet
intézni.

Csach Gábor polgármester: A patikáknál, nem tudom Szedlák képviselő úr meg tudja-e erősíteni, hogy
sok esetben áttértek az e-receptre, tehát az orvos elküldi a receptet, a fiatal hozzátartozó pedig elmegy

a gyógyszerért.

Szedlák Sándor: lgen, felfüggesztették azt a rendeletet, hogy meghatalmazás kell az e-recept kiváltása

során.

Csach Gábor polgármester: Énnem látok időseket a patikák előtt, igaz nem jártam végig mindegyik

patikát,

Bárányné dr. Balázs Máría: Azért van sor, mert korlátozva van a beléptetés,tehát amennyi kiszolgáló
van, annyi ügyfél mehet be.

Csach Gábor polgármester: Csak csökkenteni tudjuk

a

járvány terjedését, de megállítani nem tudjuk.

Szedlák Sándor: Csak egy gondolatot szeretnék mondani. Nem tudom, hogy milyen ráhatásod, vagy
eszközrendszered lesz, de a gyermekorvosi és a háziorvosi ellátásban dolgozó emberek
vé dófe
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Csach Gábor polgármester: Beszéltünk erről is, de ha jön Dr. Szabó Géza képviseló (lr, tájékoztat

minket,

Szedlák Sándor: Énsajnálom, hogy ó nincs itt. Még egy problémát jeleznék. Gyenes Szitárd
képviselőtársam finoman szólt erről, de engem is többen megkerestek azzal kapcsotatban, - ami nem
mai keletű probléma - hogy a házioruosok nem veszikfel a telefont, Nem a mostani rendszerben, hanem
ezelótt sem. Nem mennek be rendelni, nem tartják a rendelési időt.
Csach Gábor polgármester: Fogalmazzunk inkább úgy, hogy ismerünk ilyen háziorvost. Csak most egy
ilyen esetben melyik ujjunkat harapjuk? Vagy nem lesz házioruos, vagy van egy rossz.

Szedlák Sándor: Nem akarok visszatérni a több éwel ezelőtti dialógusunka, tudjuk, hogy ez

folyamatosan fennál, Ha lehet kérni, arra kérlek, hogy csapjál az asztalra.

Csach Gábor polgármester: Kubasek doktor úr önkéntes karanténban van, mert Törökországból jött
haza. Van olyan háziorvos, aki három körzetet helyettesít, tehát úgy kell az asztara csapnom, hogy
maradjanak, amíg tudnak. Csak egy egyszerű problémát mondok, mi történik akkor, ha valamelyikük
megbetegszik? Tudjuk, hogy közülük sokan idősek.
Szedlák Sándor: lgen, tudom, Ha most a 65 éven felülieket kitiltják az ellátásból, akkor gondok lesznek.
Nem feltétlen itt a városban, hanem a falvakban, ott aztán abszol(lt halálra van ítélveminden.

Csach Gábor polgármester: Szerencsére Nyugat-Nógrádban ennyire nem veszélyes a helyzet,
nincsenek akkora rések a háziorvosi ellátásban.

itt

Hajnal Sándor: Három gondolat, amire reagálni szeretnék. Gyorsteszt: félek, hogy nincs ilyen, mert
erre a betegségre nem létezik, Viszont vannak a vírus terjedésénekmegakadályozását segítő
mÓdszerek. A legkézenfekvőbb, amit Szedlák képviselő úr is említett: a védőfelszerelés. Be kell
szerezni FFP 3-as, illetve N100-as minőségű maszkokat, azonban ezek is csak nyolc órára védenek
meg biztonságosan. Tehát sokat kell beszerezni. Továbbá egy másik kézenfekvó megoldás, hogy
lehetővé kellene tenni, hogy ha valaki bejön például ide a Hivatalba, akkor fertötlenítóvel tudjon kezet
mosni.

Csacfi Gábor polgármester: Knt vannak a feftótlenítők, erre van lehetőség. Ma délután 16:00 órakor
tárgyalunk a Hivatal teljes fertőtlenítésének(ljraszabályozásáról, mert négy takarítónk van az egész
épületre, ami kevés. Bármilyen maszk beszerzése most nagyon nehéz, mert Ázsiából semmise jön.
Hajnal Sándor: A harmadik, szintén kézenfekvó megoldás a megfelelö - 1-1,5 méter - távolság
betaftása. Ésakkor ott van még az utotsó terület, ae itt inXaaO csák xérdesem'van. Ha a Kormáiy
kihirdeti a különleges jogrendet, akkor gyakorlatilag van egy olyan törvényi kitétet, hogy a
Katasztrófavédelem területileg illetékes vezetóje átveszi a polgármestertőt a faladatok irányítást.

Csach Gábor polgármester: Csak akkor, ha olyan helyzet lesz,

Hajnal Sándor: ltt most töftént ebben az ügyben valami? Hogy tisztázzuk, a terütetiteg illetékes
parancsnok a megyei igazgató. Az itteni, az a helyi. Nekik részt kellene venni ebben a munkában,
Belefolynak ebbe? Ez törvényileg előítt feladatukl Amikor nem vesznek részt veled együtt a
ve\zélyhelyzet, vagy a szükségállapot kezelésében, - attólfüggően, hogy mityen a különlegesjógrena
minősége - az olyan, mintha nem mennének ki tüzet oltani. Részt vesznek ők ebben? ,Jelentkezétt nataa
mondjuk a PolgáriVédelmi Felügyelő, hogy segítse a munkádat?

csach Gábor polgármester: persze, Győri Ferivel napi kapcsotatban vagyunk.
Hajngl Sándor: Úgy, mint polgármester, vagy úgy, mint a helyi védetmi bizottság elnöke? Mert az
megint nem igaz, hogy Te csak Balass agyarmatért vagy felelős. Te 28 tetepülésért iagy felelós.
Csach Gábor polgárme9fer: Ez nem.így van, Módosult a jogszabáty, a járási kormányhivatalvezetóje
vezeti a Helyi Védelmi Bizottságot. Éncsak Balassagyarmáton va§yoi fetelós. Aho§y mondtam nápi
kapcsolatban vagyunk, de az egészen biztos, illetve reménykedjuik, hogy nem tesi'olyan a helyzét,

hogy kiemelik a katasztrófavédelmi biztost. lmádkozzunk, hogy ne legyen ilyen. Ésmaradjon a
polgármesternél a hatáskör, meft addig nincs nagy baj, A polgári védelem megjelenése a következő
lépcsó, amikor a polgármestertől átveszi az összes hatáskört.
Hajnal Sándor: Ennek a veszélyhelyzet elrendelésekor meg kellett volna történni.
Csach Gábor polgármester: Ez nem igaz, legalábbis én nem így olvastam

a

jogszabályokban.

Dr. Szabó Géza képviselő megérkezik, így a Képviselő-testüIet létszáma 11 főre módosul.

Csach Gábor polgármester: Képviselö (lr! Kérlek tájékoztass minket

Szeretném, ha a Képviselőlestület tagjai tájékozottak lennének.

a

legfrissebb állapotokról!

Dr. Szabó Géza: Számot nem biztos, hogy pontosat mondok, de a lényeg és kezdjük a legfontosabbal:
eddig pozitíy esefeí nem találtunk. Ez mindenképpen fontos,

Lombos lstván: A vizsgált személyek közül mennyivolt Balassagyarmati lakos?
Dr. Szabó Géza: Az volt a legkevesebb, két-három fő. A betegek területi megoszlása jól mutatja, hogy
hol van nagyobb mozgás az országban és hol működik kevésbéjól a tisztiorvosi szolgálat, Nógrád
megyében elég jól ,,áll a lábán", itt nagyon szakszerű. A mai napon egy kamionos urat kellett meggyőzni
arról, hogy sokkal jobban jár, hogy itt marad, mint, ha nekem kell visszahozatnom karhatalommal.
Akinek meg nem kellene jönni, az jön csósfü/. Ez egy kettős harc az ember egy kicsit nehéz helyzetben
van. Az Országos Tisztifőorvos Asszony és a Minisztérium kiadott egy anyagot, Ezzel a listávalegyetlen
egy a probléma, mégpedig, hogy a veszélyeztetett országok listája kétnaponta bövül.
Csach Gábor polgármester: Viszont Kormányrendeletileg nem. Most a veszélyeztetett országok: Kína,
lrán, Dél-Korea, Olaszország és lzrael.
Dr. Szabó Géza: lgen, lzrael is rákerült, valamint Németországból Észak-Rajna-Vesztfália.

Csach Gábor polgármester: Azonban Spanyolország és Ausztria még nem kerültek

rá.

Dr. Szabó Géza: Még nem, de ezt csak idö kérdése.

Csach Gábor polgármester: Az is tudható, hogy holnapi naptól le fogják zárni a határokat.
Dr. Szabó Géza: Ezt tudnotok kell és megkérlek, hogy a városban is mondjátok, hogy pénteken, éjjel
fél kettőig költöztettük a belgyógyászatot és felszabadítottunk egy 35 ágyas ápolási részleget a
pszichiátrián. Aki ,,élt és mozgott hazaküldtük", és oda helyeztük át a krónikus belgyógyászatot. A
krónikus belgyógyászatot kitakarítottuk, lefeftótlenítettük, és oda helyeztük át az aktív belgyógyászatot.
Az aktív belgyógyászat helyét kipakoltuk, kitakarítottuk, lefertőtlenítettük, így az emeleti rész is
rendelkezésre áll megfigyelésre. Egy kófteremben általában egy fő mehet megfigyelésre és a
megfigyeltek nem érintkezhetnek egymással. Kivétel, ha például barátok, családtagok együtt voltak
valahol és együtt váltak veszélyeztetetté. Így együtt lehetnek, de egyébkéntmáshonnan, vagy
másképpen odakerülő emberrel a megfigyelés ideje alatt nem érintkezhet.
Lombos lstván: Ezek hány ágyas kórtermek?

Dr. Szabó Géza: A legnagyobb négyágyas, de van két-, három és egyágyas is. Áz emeleti
belgyógyászaton 14 kórteremben 44 ágy van. Azéft az látszik, hogy nem nagy kórtermek, azonban elég
jól eltudtuk rendezni azokat. Eddig egy salgótarjánicsalád volt, akiket egy szobában helyeztünk el, mert
ők együtt is érkeztek.

Csach Gábor polgármester: Ésa fötdszinten?

Dr. Szabó Géza: A földszinten nyolc kórterem van az egyik szárnyban és négy a másikban, tehát
összesen 12, ha jól emlékszem, Nagyot nem tévedhetek.

Csach Gábor polgármester: Ésaz is ilyen nagyságrendű ágyszám?
Dr. Szabó Géza: lgen, Ott a földszinten még berendeztünk egy négyágyas intenzív kórtermet és azt
mondom, hogy a Jó lsten mentsen meg attól, hogy még ott is kelljen beteget elhelyezni, de tudunk

lélegeztetniott is,

Gyenes Szilárd: Mennyilélegeztető gép van?
Dr. Szabó Géza: 11 lélegeztetö gép van.

Gyenes Szilárd: Pozitivitást, csak a központi laboron keresztül tudtok megmondani, vagy létezik

gyorsteszt?

Dr. Szabó Géza: Nem, nincs gyorsteszt és a yirussalfoglalkozó szakma - Szláviktanár úr és a Klss
Zoltán tanár úr - képviselői szerint a PCR teszt a megbízható,
Lombos lstván: Mennyi volt eddig a legtöbb beteg, akiket be kellett fogadni?
Dr. Szabó Géza: Napról napra változik a szám, most legalább 16

-

18 fő.

Lombos lstván: Ésha jól értettem ennyi kófterem rendelkezésre is áll.
Dr. Szabó Géza: lgen, így van. Ez két hét m(ltva rosszabb lehet.
Franhó Viktória: A beérkező betegek meddig vannak itt?
Csach Gábor polgármester: A jelenlegi protokoll alapján, ha pozitív a teszt eredménye a Szent László
korházba szállítják át a betegeket.
Dr. Szabó Géza: lgen, így van, Aminek mi nem örülünk, de kénytelenek vagyunk néha fő járványügyi
nyomásra felvenni panaszmentes személyeket is. Ha panaszmeníes és van egy negatív lelete, azt
megpróbáljuk elengedni, mert jön a következö a helyére. A labor naponta fogadja a vizsgálati anyagot,
az nem késhet, nincs olyan, hogy nem lehet szállítani azt, az eredmény pedig 48 órán belül készül el.
A Samsung gyárból érkezett egy koreai személy, akiről végül kiderült, hogy vesemedence gyulladása
van, majd jelentkezett még tizenhat személy, akik vele együtt dolgoztak. A beruházásí szíyesen látnám
Balassagyarmaton, de a gyár 1000 dolgozóját nem tudnám kezelni. Voltak hasonló eseíek is, ahol
később biztossá vált, hogy más betegség áll a tüneteik hátterében, de minden esetre oda kell figyelni,
mert lesz pozitív teszttel rendelkező beteg is. Később a rendszer is kifinomultabb lesz, és a kollégák is
rutinosabbak lesznek, de most még a tanulópénzt fizetjük, és abban bízunk, hogy nem lesz t(llságosan
drága. Még egy dolgot említenék,amit tegnap az RTL Híradójában bemondtak, nevezetesen, hogy a
fertőző osztály főorvosa felmondott, Ezt udvariasan megcáfoltam, mert ez nem igaz. Nem tudom, hogy
honnan vették, nem akarok ezzel foglalkozni és bármi vitát gerjeszteni, de ha egy országos rV
mindenáron szenzációt hajhász és bemond olyan dolgot, ami nem igaz, az nem vet jó fényt rá.
Csach Gábor polgármester: Ez a Btk, - ra vonatkozó dolog,
Dr. Szabó Géza: Ezt majd eldönti, akiakarja.

Lombos lstván: Frankfurter Márta doktornönek most kellett nyugdíjba mennie? Nem tudott volna két

hónapot várni?

Dr, Szabó Géza: Ezt már korábban bejelentette, november óta szabadságon volt.
Csach Gábor polgármester: A védőfelszerelésekról is tudhatunk valamit, elegendő átl rendelkezésre?
Dr. Szabő Géza: Az Orvosigazgató asszony tegnap soron kívül hozott olyan eszközöket, melyeket az
Egészségügyi Készletgazdálkodás szabadított fel. Volt még védőeszközünk, de más védőeszköz kell a
szoros kontaktnál és a nem szoros kontaktnál. Szépen le van írva, hogy hány méter távotságot kell
tartani a beteggel és hány percig, mert azért itt az időtényező is számít. Ha 15 perc alatt vagyok csak

kontaktban a beteggel és van egy egyszerűbb maszk rajtam, úgy nem fog átjönni a vírus. Egy szerencse
van a sok szerencsétlenségben, hogy tényleg fontosak ezek a higiénés szabályok, mert a vírus csak az
éló szervezetben érzijól magát, az élettelenben viszonylag könnyen pusztul, könnyen sérülékeny.Tehát
nem kellspeclalis kézmosószer, bőséges, korrekt, fiszfes szappanos kézmosás elpusztítja, ami éppen
a kezünkön van. A tesztre visszatérve, Ha valaki bejön azzal, hogy köhög, nem érzijól magát, akkor
nyomásra megcsinálják a tesztet, Tételezzük fel, hogy ennek eredménye negatív. De mi lesz öt nap
múlva, ha találkozik valakivel? Az ország lakosságát nem lehet ötnaponta szűrni.

Hajnal Sándor: De az a szűrés, ami most folyik az is kevés.

Dr. Szabó Géza: Ha szakmailag megalapozottan menne a dolog, azért ne mondjátok, hogy kevés,
Szakmailag elég jól kézben van tartva.

Hajnal Sándor: Pár nappal ezelőtt még ötszáz szűrés történt összesen országosan.

Dr. Szabó Géza: tVlncs is valós gyan(ls esef. Lássuk az esetdefiníciót. Első a láz. A hozzánk bejött

eddigi harminc betegből három, ha lázas volt. A lázhoz kapcsolódik a köhögés, és eset/eg nehézlégzés,
de az nem muszáj. Ez az első pont. lnnen indul az, hogy találkozott-e, volt-e kontaktja bizonyított
koronavírusban szenvedő beteggel? Ha nem, akkor megy a következő vizsgálati sorra, mint influenza
és egyéb. Még egy fontos pont van, mégpedig, hogy az elmúlt 14 napban töltött-e bizonyos időt

külföldön. Ha nem, akkor már túl van a lappangási időn. Ennek a vírusnak 5-6 nap az általános
lappangási ideje, a biztonság kedvéérttizennégy napot mondunk. Ha járt valaki Németországban és
Olaszországban, vagy bárhol és eltelt 14 nap, és igazából kutya baja, akkor abbóI az eseményről már
nem lesz koronavírusos megbetegedés. Az egyetlen probléma, amit én problémának láttam azok a
kamionosok, Az összes kamionost beküldték, aki nyugatról érkezett és a megyében lakott, vagy
Kom
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Hajnal Sándor: Rendben,

hogy beküldték,

de mennyijelent meg effektíven.

Dr. Szabó Géza: Akit komoly gyanúval beküldenek, de nem jelenik meg, az rendőrséggel elóállítható.
Szlovákiában korrekt, komoly jogszabály általi büntetésl íéfelvan, mely nagyságrendileg 1700 euró.
Volt olyan kamionosunk, aki kilenc nap alatt három fuvart ,,lenyomott" Németországba. Lehet ezen
vitatkozni, de ha engem kérdeznének, és európai vezetö lennék, és nagyon sok pénz felett
rendelkeznék, akkor én ezeket az árukat vasútra tetetném, és azt mondanám, hogy a vasúti
desztinációtól lehet a legközelebbi elosztóhelyig elmenni. Egy jól kiépítettvas(lti hálózattal akár negyven
kamionnyi árut is el lehet húzni egy fuvarral, Ez a gondolatmenet persze /nessze visz. Visszatérve:
felkészültünk, a nyomás nagyon nagy, de a kollégák elótt le a kalappal, becsülettel dolgoznak.
Felmérettékvelünk a rizikót, hogy ki az, aki hatvan év fölötti, mert ezt is tudni kell.
Most átülök a Kórházszövetségi érdekképviselet oldalára, ahol azt kértünk, hogy a nyugdíjas
foglalkoztatást oldja föl a kormányzat, ami meg is történt, szabadon lehet foglalkoztatni nyugdíjas
embereket, Erre készült egy tervezet, hogy lehetőleg 65 év felettiekkel ne kontaktáljunk, De még nem
adták ki rendeletben, tehát a miniszter úr és az államtitkár asszony által aláírt utasítás nekem fételes
parancsként nem jött ki, de van egy ilyen anyag a köztudatban. Ha ez így lenne, akkor azt mondom,
hogy adtunk annak a bizonyosnak egy pofont, lgaz ők veszélyeztetett korosztály, azonban, ha megfelelő
védőeszközzel el vannak látva, akkor tudnak dolgozni. Ha volna olyan hely, ahol el tudnánk legalább
nyolc-tíz fiatalt szállásolni, akkor Tóth Judit oruosigazgató asszony, aki harmadéves mentőtiszteket
képez Pécsett, a huszonöt fóból nyolc-tíz főt megpróbálna idehozni.
Csach Gábor polgármester: A kollégiumok, hotelek üresek, ebben fogunk tudni segíteni,

Dr. Szabó Géza: Köszönjük. Mi is azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk szakszerű embert
bevonni, meft ha ilyen lesz a megfigyelésre érkezettek aránya, akkor sem a belgyógyászt, sem a
neurológust nem tudom megterhelni, plusz ügyeleti munkába beosztani, hiszen, ha megemelkedik a
betegszám, akkor az eredetitevékenységét nem tudja biztonsággal ellátni, és azok a betegek, akik rá
lennének bízva azok nem lennének biztonságban.
Gyenes Szilárd: Nagy kérdés,hogy mi lesz tíz, vagy tizenöt nap múlva.

Dr. Szabó Géza: Énúgy gondolom, hogy például a megfelelóen képzett, főiskotára járó emberek
képesek a megfelelö séma szerint szépen kikérdezni, elhelyezni a beteget, levenni az orr és

garatváladékot. A másik aggályom, amit a Képviselő-testületi ülésen is említettem már, hogy az
influenzaszezonnal nagyméftékbenösszecsúszott ez a járvány. Nálunk Nyugat-Nógrádban még mindig
magas az elófordulása, Kelet-Nógrádban, ahol most kezdődött már cseng lefelé, de mi még mindig a
cs(lcsán vagyunk. Ez az ellátórendszerben a vizsgáló otvosoknak, háziorvosoknak, betegnek nagy
problémát jelent. Sokkal egyszerúbb lenne, ha alacsonyabb, vagy közel normális lenne az influenza
aktivitása.

Lombos István: Az üzletek honnan fogják tudni, hogy meddig lehetnek nyitva?
Tunyoginé dr. Gátik Ágnes aljegyző: A médiából.
Csach Gábor polgármester: Azt tapasztalom, hogy meglepően fegyelmezettek az emberek.
Dr. Szabó Géza: Ha nagyon nagy korona szám lesz, akkor lehet, hogy oda jutunk, hogy a normál fertőzö
ellátást kell lemondani, nem az intenzívet csak a normál fertőző ellátást, és átállni csak koronavírust
ellátó szűrőhellyé.

Csach Gábor polgármester: lgen, hogy ne veszélyezíesseda betegeket.
Lombos lstván: De a kapacifás véges,
Dr, Szabó Géza: lgen, a két feladat egyszerre sok, Helyben ls és humánerőforrásban is.

Lombos István: Mivolt az ok, amiért Balassagyarmati Kórház lett kijelölve? Ezt mi indokolta?
Dr. Szabó Géza: A feftózó osztály megléte. Egy kicsit jó, hogy a mindenkori nagy egészségpolitika látja,
hogy szükség van Balassagyarmatra. lgaz, ez másfelől fel is vet nehézségeket.

Csach Gábor polgármester: lgen, hiszen négy megyerészből érkeznek ide betegek. Mennyi fertőző
osztály van országosan?
Dr. Szabó Géza: Huszonnyolc.
Csach Gábor polgármester: Ésvan nyolcszáz ágy és most épüt konténerkórház,
háborús logika lép majd életbe, vagyis halasztják a nem fontos mútéteket.

Hajnal Sándor:

A

és adott esetben a

Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint két hét m(llva elképzelhető, hogy

harmincezer lesz a fertőzöttek száma. Erről mi a véleményed,ez az adat mennyire helytálló?

Dr. Szabó Géza: Valószínűleg ezt matematikusoktólvefték. Megvan ennek a statisztikai modellje. Ha
a lakosság jól együttműködő, betart bizonyos dolgokat, akkor ez kevesebb lesz.
Lombos lstván:

A

megbetegedések tekintetében jobban állunk, mint a környező országok.

Dr. Szabó Géza: Ésazt kívánom mindenkinek, hogy ez maradjon így. Ez a vírus leginkább azokra a
betegekre veszélyes, akik valamilyen immunrendszeri megbetegedésben, daganatos betegségben
szenvednek, kemoterápiát kaptak, kapnak és az immunrendszerük le van gyengülve. Ók azok, akikre
fokozottabban kellfigyelni. Meft míg például a fiatal, egészségeslakosságban a megbetegedés 0,1 Yo,
ami semmi, addig a hetven év feletti lakosságban 13-18%. Tehát így növekszik az életkorrat, Ezért
mondjuk, hogy a gyermekekre ne a nagypapa, nagymama vigyázzon.
Gyenes Szitárd: Énaz! kérem, hogy amifetkerüthet a SZAB oldalára, az én e-mailcímemre küldjed el,
és azt közzétesszük. Es azt is megerósítem, hogy, ha be kell jönni dolgozni, vagy bármiben segíteni,
akkor jövünk. Sőt abban is összefogunk, ha ellátás kell.

Csach Gábor polgármester: Az önkéntes szervezés be fog indulni a héten és az önkéntesek
szervezésénélkülön kategóriák lesznek, hogy ki milyen munkát vállal. Szállítás, bevásárlás, gondozás
ügyelet ellátás, stb. Ezek fel lesznek sorolva és nyilván ezek folyamatosan bövülni fognak, ahogy a
helyzet egyre szigor(tbb lesz.

Hajnal Sándor: Az önkéntesek védőeszközzel töríénő ellátására van valami remény?

Csacfi Gábor polgármester: Az önkéntesek, a szakmai és az egészségügyben dolgozók esetében, ahogy Szabó Géza képviselő úr is elmondta - a kontaktus csökkentésével csökkenthető a fertózódés.
Tehát a tizenöt perc alatt, megfeleló távolságban történő ételátadással, a kapura tórténő kiakasztással

elkerülhető a fertőzódés.

Hajnal Sándor: Kínában a buszokon kamera működik, SikerüIt re(onstruálni egy buszon utazó,
igazoltan fertózött illetönek az (ttját, és gyakorlatilag pontosan be tudták mérni, hogy hány embert
sikerült megfertőznie. Gyakorlatilag négy méteren belül mindenkit megfertőzött.

távolságokkal, amiket most elmondtál ez nem igaz, vagy nagyon vigyázni kell.

Tehát ezekkel a kontakt

Csach Gábor polgármester: Gondolom, az zárt térben volt,
Hajnal Sándor: Tehát, ha valaki önkéntesként jelentkezik arra a feladatra, hogy bevásárol, vagy ételt
szállít, akkor azon igenis legyen megfeleló védóeszköz. Ésha az önkénteseket te védőeszköz nélkül
küldöd, vagy engeded oda, akkor emlékszel, hogy mit mondtam, ,,mindenért a polgármester a felelős".

Csach Gábor polgármester: Nagyon kedves vagy, hogy figyelmeztetsz, de nem az internetről fogunk
sz

a

km

a

i döntése ket meg

h oz n i.

Gyenes Szilárd: Ahhoz, amit Hajnal képviselő úr mondott javaslom, hogy az önkéntesnek

jelentkezőknek csináljunk egy gyors protokollt.

Csach Gábor polgármester: Persze, az orvosokkal le fogjuk egyeztetni, hogy milyen védőfelszerelés
szükséges. Az őnkénteseknél kifejezetten csak az fogja ellátni a munkát, aki azzal is tisztában van,
hogy egyrészt hiába kap védőfelszerelést, akkor is megfeftózódhet, másrészt lehetőleg olyan legyen,
aki idősekkel nem kerül kapcsolatba. Egy fiatalember átszalad ezen a betegségen mindenféle tünet
nélkül, és nyilván hatvan év feletti önkénteseket nem fogunk alkalmazni.
Dr. Szabó Géza: Ezek a védófelszerelések egyébkéntrövid kontakthoz jók, higgyétek el. Beadja az

ételt, felakasztja a kapura, tehát nem marad ott beszéIgetni, nem ny(tl semmihez.

Csach Gábor polgármester: Per pillanat egyébkéntaz összes karanténban lévót a családtagok
gondozzák, tehát az Önkormányzatnak még sehol nem kellett ityen döntést meghozni, de mindenkifet
van erre készülve. Az ügyintézésnélnekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez, az iratok érvényességét
meghosszabbították, lesznek esküvők, de négyfősek. Ahogy mondtam csökken a kapacitás a
napirendek száma is csökkenni fog, tehát csak a legfontosabb dolgokkal kell foglalkozni. Az biztos,
hogy ha hozok valamilyen döntést, ami Képviselő-testületi hatáskörbe tartozna, akkor biztos, hogy
fogunk konzultálni, Azt tudom mondani, hogy biztos találkozunk, de, hogy ez formális Testületi ülés lesze, vagy ilyen megbeszélés, nem tudom.
Bárányné dr. Balázs Mária: A meghirdetett képviselóifogadónapokkal mi legyen?
Csach Gábor polgármester: Le kell mondani.
Bárányné dr. Balázs Mária: Ezt a weboldalon kellene tudatni, ez lenne a flszíességeseljárás.

Csach Gábor polgármester megköszöni

a

és az ülést 16:15 órakor bezárja.
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