Segítsünk egymásnak!
Vágd ki az alábbi mini plakátot, és tedd ki a házadba, környékedre,
ha segítenél idős szomszédaidnak.



KEDVES LAKÓTÁRSAM!
Én is itt lakom a házban / a környéken, és szívesen
segítek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában idős
lakótársaimnak. Szájmaszkot, kesztyűt viselek!
Keressen bizalommal!

Telefonszámom:
E-mail címem:
Üdvözlettel:
LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom
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NYOMTASS TE IS!
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Koronavírus – Védjük meg
az időseket!
„Nem vettük komolyan.” Ez volt a leggyakrabban elhangzó mondat, amikor olasz emberektől azt kérdezték, hogy mit hibáztak el az elmúlt hetekben, miért olyan sok a beteg és a halálos áldozat náluk. Ne essünk az
ő hibájukba, tegyünk meg mindent a járvány lassításáért, hogy legyen
elég hely a kórházakban a súlyos betegeknek.

Nevem:

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Ahogy telnek a napok, egyre többet tudunk meg a koronavírusról. Egyértelmű,
hogy a legnagyobb veszély az olyan idős
emberekre leselkedik, akiknek egyéb
krónikus betegségeik is vannak, mint
például a magas vérnyomás, súlyos szívvagy cukorbetegség, rák, krónikus légúti
betegségek. Igazából őket kell megóvnunk. De ne bízza el magát senki, fiatalabbak is kerülhetnek súlyos állapotba,
ők is szorulhatnak ápolásra, csak jóval
kisebb százalékban, mint a 65 év felettiek, és náluk az elhalálozás kockázata is
kisebb.
A március 23-án közzétett magyar
adatokból az derült ki, hogy a 167 igazolt
fertőzött közül 106 embernek egyáltalán
nincsenek tünetei, 27-en mutatnak bizonyos tüneteket, míg 9 ember nagyon
súlyos állapotban van. Eddig 7-en haltak
meg, ami az ismert betegeknek valami1
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március

vel több, mint 4 százaléka. Az ő átlagéletkoruk 69 év volt. Ezek a számok napról
napra egyre gyorsabban fognak nőni,
hamarosan több ezer beteg emberről fogunk beszélni.
Elég egy pillantást vetnünk a címlapunkon közölt ábrára, hogy lássuk, miért
lenne fontos minél több embernek otthon maradnia. A személyek közötti kapcsolatok radikális csökkentése lassíthatja
csak a járványt. És ez ad esélyt arra, hogy
akiknél súlyosak a tünetetek, azoknak
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Megszűnt a készpénzes fizetés
a Volán-buszokon
Március 23-tól készpénzmentessé válik
a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi
járatán. Március 25-én pedig üzemkezdettől tanszüneti menetrend lép érvénybe.
A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása alapján
az autóbusz-közlekedési társaság vala-

Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál megjelennek védőruhát/maszkot viselő személyek,
és felajánlják az ingatlan fertőtlenítését, orvosi
vizsgálatot vagy koronavírus mintavételét öntől.
Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus ellen
hirdetett csodaszereknek!
Koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az

Orbán Viktor azt kéri a parlamenttől, hogy a járvány alatt korlátlan időre adjon neki felhatalmazást a gyakorlatilag egyszemélyi kormányzásra, de azt is
ő mondhassa meg, hogy mikor múlt el a vészhelyzet.
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Klopfstein Kornél

Bár a hivatalos statisztikák szerint a 300 milliós
Egyesült Államokban jelenleg 18 ezer fertőzött
van, a valós szám ennél biztos, hogy sokkal magasabb. A Donald Trump vezette jobboldali kor-

sem a gyógyászatisegédeszköz-boltokban nem
kapható, sem telefonon vagy személyesen nem
rendelhető!
Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy csenget be önhöz, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan érkezett, majd
anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az adott hatósághoz a valóságtartalom ellenőrzése céljából!

Mi az a felhatalmazási törvény?

Forrás: www.nyomtassteis.hu

mány ugyanis csak hébe-hóba tudja biztosítani
a szükséges tesztek elvégzését. Egy itteni magyar ismerősöm barátnője például már egy hete
vár az eredményeire.
Noha New Yorkban egyelőre nincs kijárási
tilalom, a „nem létfontosságú” szolgáltatások
kivételével minden munkahelyet és iskolát
bezártak. A teljes karantént valószínűleg azért
nem rendelték el, mert az amerikai elnöknek
a gazdaság előrébb való az emberi életeknél.
Erre azért a novemberi választásokkor még vis�szatérünk majd.

www.koronavirus.gov.hu

Vigyázzunk a csalókkal!

Helyzetjelentés New Yorkból
Feleségemmel másfél éve költöztünk New
Yorkba. Új lakást az egyik kedvelt bulinegyed
mellett, Brooklyn és Queens határán találtunk.
Miközben ezeket a sorokat gépelem, lengyel
szomszédunkat szájmaszkos, tetőtől talpig
műanyagba burkolt emberek tolják kifelé hordágyon – egyenesen a mentőautóba.

mennyi helyközi járatán, valamint azon
települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé válik a
készpénzmentes jegyvásárlás.
A helyi és helyközi viszonylatokban
továbbra is válthatók papíralapú jegyek
a szokásos elővételi módokon.

Forrás: www.police.hu

10 000

jusson kórházi ágy,
megfelelő ellátás és
orvos.
Az újságunk második oldalán közöltünk
egy másik szemléletes ábrát, amelyik azt
mutatja, hogy 2000
lélegeztetőgép hány
embert lenne képes
ellátni. (A legfrissebb
hírek szerint 2560 gépünk van.)
El kell érni, hogy
az idősek és betegek
9 11 13 15 17 19 21
ki se mozduljanak
április
otthonról. Ez azonban
csak sok segítséggel megy. Rokonoknak,
ismerősöknek, önkormányzatnak kell
összefogniuk, hogy az idősek mindenhez
hozzájussanak, amire szükségük van. Sok
bántást kaptak azok a 65 éven túli emberek, akiket az utcán láttak. Pedig oka
van annak, hogy nem tartózkodnak otthon. Vagy nincsenek tisztában a veszél�lyel, vagy nincs, aki gondoskodjon róluk.
Mindkét okot sürgősen meg kell szüntetnünk, csak így segíthetünk nekik.

Az ellenzék szerint ez túlzás. Abban természetesen támogatják a kormányt,
hogy hatékonyan szervezhessék meg a
védelmet, de ez nem jelentheti azt, hogy
egyszemélyi uralom legyen időkorlát
nélkül Magyarországon. Ők azt követelik, hogy ez a felhatalmazás csak konkrét időre, például június elsejéig szóljon,
és ha szükséges, akkor a parlament újra
hosszabbíthasson.
Ugyancsak veszélyesnek tartják, hogy
Orbán Viktor a sajtót és az ellenzéki po-

litikusokat is fenyegeti egy új törvényjavaslattal. E szerint: „Aki a különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan
valótlan tényt vagy való tényt oly módon
elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, egy
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A jogszabályt könnyen
lehet majd úgy is értelmezni, hogy aki a
kormány esetleges hibáit kritizálja, azt
akár börtönbe is lehet csukni.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Ezért kellene még több lélegeztetőgép

