
Tesztelés: miért így és nem másképpen? 

 

Úgy érzem, ezen a kritikus ponton 

szólnom kell településünk, Muzsla 

lakosságához. Néhány polgártársunk 

megkérdezte, miért Párkányba 

irányítottuk a muzslaiakat az átfogó, 

szűrő közösségi Covid-tesztelésre. 

Más véleményt írt a közösségi hálóra 

feltéve a kérdést: miért nem hoztuk 

közelebb a tesztelést a polgárokhoz? 

Visszakérdezek: hozzuk közelebb a 

szörnyű vírust a muzslaiakhoz? Miért 

tennénk, mi haszna volna?  

Íme az érveink, amelyeket nem mi találtunk ki, az országos járványbizottság szakembereinek 

(tapasztalt fertőzésügyi- és járványügyi orvosok) megnyilvánulása alapján, valamint a tavaly 

november eleji széles körű, közösségi tesztelésen megtapasztaltak alapján hasznosítottunk.  

1. A mai helyzetünkben, a fokozott kijárási tilalom idején a hideg, téli időben való sorban állás, a 

zárt térben várakozók és kiszolgálók csoportja a vírus elterjedésének melegágya. Községünkben 

e nélkül is eléggé elterjedt a koronavírus. Igen, zárt térben a kultúrházra gondolok, hiszen most ne 

akarja senki sem, hogy az egészségügyi dolgozók, adminisztrátorok és az önkéntesek egész 

napon vagy napokon át a szabadtéri színpadon állva vegyék a mintákat.   

2. Emiatt alap követelmény, hogy az emberek ne várakozzanak sorban állással, hanem konkrét 

időpontra rendelhessék meg magukat tesztelésre.  

3. A Párkányi Városháza felkínálta az együttműködést, az időpont-rendelési rendszerét és mi, 

Ebeddel és Kicsinddel együtt éltünk a felkínált lehetőséggel. Ne feledjük el, hogy Párkányban 4+1 

tesztelési állomás működik, amelyek régiónk igényeit ki tudják elégíteni. Tapasztalt dolgozóik 

hetek, hónapok óta végzik a tesztelést.   

4. A párkányi régió 23 települése közül 8 településen zajlott az utóbbi két hét folyamán mintavétel, 

tesztelés. Ebed, Nána, Muzsla falvak Párkányhoz közel találhatók, a lakosok könnyen elérhetik a 

tesztelési állomásokat. Nehezebb helyzetben vannak a Párkánytól jóval távolabbi települések, 

mint Szőgyén, Köbölkút vagy Kürt és Bátorkeszi. Az utóbbiak minden várostól legalább 25 

kilométerre találhatók. Más helyzetben vannak, mint Muzsla.  

5. Alapvetően az alkalmazottak, a munkavállalók számára írták elő az aktuális szűrő, közösségi 

Covid-tesztelést, hiszen az utóbbi hetek szerdájától számítva kell a negatív tesztelési eredményt 

felmutatniuk a munkáltatójuknak. A munkavállalók számára talán nem okoz akkora gondot a heti 

egyszeri tesztelés, várakozás nélkül, előre megrendelt időpontra.  

6. Tavaly december kezdete óta számos munkáltató kérte a negatív tesztelési tanúsítványt sőt, 

akik a határ túloldalára ingáznak, számukra kötelező volt a kék bizonylat beszerzése, felmutatása. 

Ők eddig is a párkányi tesztelési állomások egyikén teszteltették le magukat, hetek óta. Az utóbbi 

két hétben annyi változott meg, hogy bővült az alkalmazottak sora, akiknek a párkányi tesztelési 

állomásra kell menniük tesztelésre.    

7. A15 éven alatti fiatalok és a 65 év felettiek számára ezúttal nem írták elő a Covid-tesztelést.  

8. Az őszi, november eleji széles körű, közösségi Covid-tesztelés 2 napig tartott, a hadsereg és a 

rendőrség hathatós logisztikai támogatásával. A mostani akár hetekig, hónapokig elhúzódhat, a 



karhatalom támogatása nélkül. Mindent maguknak, az önkormányzatoknak kell megszervezniük, 

ami nem lehetetlen, ám súlyos emberi és anyagi erőforrásokat igényel. Ha nem lesz más, 

hatékonyabb megoldás, a jövőben megszervezzük mi magunk.   

A közeljövőbe tekintve AZONBAN A LEGES-LEGFONTOSABB, hogy vigyázzunk magunkra és 

egyúttal vigyázzunk egymásra, vigyázzunk másokra is. HOGYAN? Úgy, hogy betartjuk a hónapok 

óta érvényes alapszabályt: védőmaszk használata – 2 méteres távolság betartása mindenhol – 

gyakori kézmosás. Ettől még fontosabb, hogy azok, akik pozitív tesztelési eredményt kaptak, a 

háztartásukban elő családtagjaikkal együtt azonnal menjenek haza, vonuljanak karanténba, 

elszigeteltségbe. Ne járjanak az utcán, ne menjenek boltba, patikába vagy ételhordóval az 

étterembe. Oldják meg rokonaik, szomszédaik segítségével a bevásárlást. Ez korparancs. Csak 

így tudjuk elejét venni a fertőzés további terjedésének.  

Mert aki pozitív, de tünetek nélküli, az nem egészséges. Nagy tévedés, ha azt hiszi. Ő is 

vírushordozó és környezetét megfertőzi. Emiatt arra kérjük, viselkedjen felelősségteljesen maga, 

családtagjai, környezete és a többi falubeli iránt. Ne terjessze a kórt, amely községünkbe is eléggé 

begyűrűzött. Főleg, miután megjelent a vírus brit mutációja. Kérem, legyünk mindnyájan 

felelősségteljesek! Köszönjük minden muzslai nevében.  

Hihetetlenül sajnálatos, ami történik, hogy községünkben is ekkora pusztítást végez a szörnyű 

koronavírus. Polgártársaink egy része súlyosan megbetegedett és van, akit a szörnyű vírus 

magával ragadott, aki eltávozott. A betegeknek mihamarabbi gyógyulást, felépülést kívánok. Az 

elhunytak rokonai, hozzátartozói fogadják őszinte részvétünket. Nagy veszteség érte családjukat, 

de faluközösségünket is.  

Fegyelmezett hozzáállással, magunk, szeretteink, és környezetünk megvédésével, megóvásával 

úrrá leszünk a helyzeten. Együtt, közös erővel sikerülni fog, megelőzzük a még súlyosabb károkat. 

Köszönöm szépen az együttműködésüket, az együttműködéseteket!   

 

Tisztelettel: Farkas Iván, Muzsla polgármestere 

 


