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Amint arról a médiából értesülhettek, a
koronavírus elleni védekezés részeként Magyarországon reprezentatív vizsgálatsorozat
(H-UNCOVER) indult a négy orvosi egyetem
részvételével. Az eredmények alapján országos
tanulmány készül arról, hogy mekkora a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan
betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek
immunitást a vírussal szemben, illetve hányan
lehetnek a szinte tünetmentes vírushordozók.
A tesztelésen a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) statisztikusai segítségével véletlenszerűen kiválasztott 17 778 fő meghívásos alapon
vesz részt az ország egész területéről, 14 év
felett minden korosztályból. Minden kiválasztott résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány
elleni küzdelemben, hiszen nagyon sok, hozzá
hasonló embert képvisel. A kutatásban azok
részvétele is rendkívül fontos, akiknek semmilyen tünetük vagy betegségük nincs. A kutatás
sikerének alapvető feltétele, hogy a kiválasztott
személyek minél nagyobb számban menjenek
el a mintavételre.
Zsombót is kiválasztotta a KSH, így május
3-án nálunk is megtörtént az első mintavétel.
Tudomásom szerint a vizsgálatra a meghívottaknak csak a fele ment el.
A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes, de óriási felelőssége van
azoknak, akiket kiválasztottak. Ha ugyanis valósághű képet kapnak a szakemberek a lakosság fertőzöttségéről, ezzel segítik a döntéshozókat a járvány legyőzésében, a legmegfelelőbb
intézkedések bevezetésében, a korlátozások
esetleges feloldásában.
A központi tájékoztatás szerint a magyar
egyetemek kutatói és orvosai a járvány lefolyása
során megismétlik ezt a vizsgálatot legalább két
alkalommal, melyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Aki részt vesz a vizsgálaton, az
kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről.
Mindannyian alig várjuk, hogy visszatérhessünk a veszélyhelyzet előtt megszokott nyugodt,
korlátozásoktól mentes életünkhöz. Ezért kérem
azokat a zsombói lakosokat, akik meghívást kapnak, tegyék meg mindannyiunkért, hogy elmennek a mintavételre.
Azt tapasztalom, hogy a faluban még mindig rend és nyugalom van, mindenki szabály-

követően viseli a rendkívüli helyzetet. Ezt ismét nagyon köszönöm.
Ne feledjék, hogy vásárolni és autóbuszra
szállni csak maszkban szabad! Ne feledjék,
hogy a csoportosulásoknak, az aktív társasági
életnek még nincs itt az ideje! A kijárási korlátozás feloldása nem jelenti a járvány végét.
Legyenek még egy kicsit türelemmel!
Intézményeinkben a helyzet egyelőre változatlan. Az iskola digitálisan tanít, az óvodában és a bölcsődében rendkívüli szünet van, de
ügyeletet tartanak 5 fős csoportokban. Kérem a
szülőket, továbbra is igyekezzenek otthon tartani gyermekeiket. Az ügyeletet csak azok vegyék
igénybe, akiknek végképp nincs más lehetőségük gyermekük felügyeletére. A gyermekek
ugyanis a csoportban nem képesek a felnőttektől elvárható, fegyelmezett távolságtartásra, így
fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek.
Minél kevesebben vannak, annál biztonságosabb
ez mind a gyermekre, mind a családjára nézve.
A közösségi ház és a könyvtár továbbra is zárva
tart, a közeljövőben nem várhatók helyi rendezvények. A szociális szolgáltató központ munkatársai a megszokott rendben végzik a gondozottak ellátását, emellett az idősek számára intézik
a bevásárlást és a gyógyszerkiváltást. A védőnők
telefonon, Facebook-on és Messengeren elérhetők, konzultálni lehet velük. Tanácsadást
személyesen csak előre egyeztetett időpontban,
az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok
elvégzése céljából tartanak. Családlátogatás kizárólag indokolt esetben, szakmai eljárásrend
alapján történhet. A polgármesteri hivatal zárt
ajtók mögött működik. Kollégáim változatlanul
végzik a feladatukat, ügyeket intéznek, telefonon,
e-mailben és hivatali kapun tartanak kapcsolatot, de személyesen nem fogadnak ügyfelet.
Mindenkit, különösen az idős lakosainkat,
tisztelettel arra kérem, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat és tartsák be
a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.
Kellemes hétvégét, jó egészséget kívánok!
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

Zsombói

Hírmondó
Útfelújítás
Bizonyára észrevették a Szeged felé utazók, hogy zajlik a
Soltvadkert-Szeged összekötőút felújítása, ami B. Nagy László
országgyűlési képviselő úr közbenjárására bekerült a megye
néhány útszakaszát érintő felújítási programba. A megvalósítás
ugyan két év késedelmet szenvedett, de nagy örömünkre – szerződés szerint – július elejére elkészül a benzinkúttól az autópálya felüljáróig. Másik vállalkozó kivitelezésében pedig július-augusztusban készül el az autópályától a körforgalomig.
Köszönöm a Magyar Közút Zrt. és a kivitelezők munkáját,
kérem a közlekedők türelmet és a szabályok betartását.
Tisztelettel:
GYURIS ZSOLT
POLGÁRMESTER

Új információk a
háziorvosi rendelő
működéséről
A koronavírus-járvány miatt sajnos nagyon megváltozott a
rendelésünk során kialakított rendszerünk. Az eddigi személyes
találkozások szinte teljesen átkerültek az online és a telefonos
térbe. Ez a változás, ami egyik napról a másikra következett be,
betegtől, nővértől, orvostól, minden résztvevőtől sok-sok türelmet igényel. Mondhatnám, hogy most nem a váróteremben kell
sorba állni, hanem telefonon, hiszen jelenleg is 50-70-s napi betegforgalommal dolgozunk.
Sok a hívás, sokszor előfordul, hogy többször kell tárcsázniuk, de az nem fordulhat elő, hogy ne vennénk fel a telefont.
Szeretném kérni a betegeket arra, hogy Facebookon, Messengeren, sms-ben ne rendeljenek gyógyszert! Igyekszünk plusz
felületként az alábbi e-mail címet megadni, ahol receptjüket
megrendelhetik vagy kérésre fotót tudnak elküldeni pl. bizonyos
bőrtünetről. Új email címünk: info@zsomborendelo.hu – erre a
címre leadott rendeléseket a rendelési idő végén dolgozzuk fel s
a következő napon válik kiválthatóvá.
SEGÍTSÉGÜNKRE LENNE, HA AZ ADATBÁZISUNK FRISSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A FENTI EMAIL CÍMRE MEGKÜLDENÉ NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS A JELENLEG HASZNÁLT TELEFONSZÁMÁT.
A GYÓGYSZERKIVÁLTÁST MINDENKÉPPEN MEG KELL
ELŐZZE RECEPTÍRATÁS!
TELEFONOS RECEPTIGÉNYLÉST KIZÁRÓLAG RENDELÉSI IDŐBEN tudunk fogadni. Ezeket a hívásokat is rendelési
időben tudjuk fogadni (telefon:62/595-577)
PANASZ ESETÉN MINDENKÉPPEN HÍVJANAK TELEFONON a rendelési időben!
Természetesen a hirtelen kialakuló rosszullétek esetén, melyek ellátása nem várhat a következő rendelés kezdetéig, továbbra is készenléti időben a mobilszámomat (30/33 63 627) vagy a
mentőket (112) kell tárcsázni!
Kérem Önöket, hogy segítsék az időseket, az informatika
világában nehezen mozgókat, hogy hozzájussanak ezekhez az
információkhoz.
NAGYON KÖSZÖNÖM TÁMOGATÓ TÜRELMÜKET, FELELŐSSÉGTELJES HOZZÁÁLLÁSUKAT!
DR. BORBÉLY RITA
HÁZIORVOS
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A Zsombói
Szociális
Alapszolgáltató
Központ hírei
– 2020. május 8-án a Vöröskereszt és a Sókuckó jóvoltából,
a tanyagondnoki szolgálat segítségével, 16 család kapott élelmiszercsomagot.
– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Alapszolgáltató Központ munkarendje nem változott. Továbbra is az ügyfélszolgálati időben várjuk az ügyfeleket. A maszk használata itt is kötelező. Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk a további
időszakra.
A KÖZPONT DOLGOZÓI

Kedves
Zsombóiak!
A COVID-19 járvány leküzdéséért a Magyar Tudományos
Akadémia kezdeményezésére Magyarország egész területén a
négy magyar orvoskar közreműködésével szűréssorozat indul.
A szűrésben résztvevőket a KSH véletlenszerűen választja
ki. A meghívót levélben kaphatja meg, vagy a KSH munkatársai
személyesen vagy telefonon keresik meg a kiválasztottakat. A
szűrésben való részvétel nagyon fontos a lakosság fertőzöttségének a felméréshez.
A mintavétel nem fájdalmas:
– vénás vérvétel
– vattapálcával vett orr-garat váladék mintavételből áll
A vérvétel során nagylabor vizsgálat is történik. Az eljárás
veszélytelen és nem fájdalmas. Kérem, hogy a vizsgálat előtt két
órával ne egyen.
Önkéntes szakképzett egészségügyi dolgozók végzik szabadidejük terhére a szűrést megfelelő védőruhában, ami kicsit ijesztő lehet, de ez azt a célt szolgálja, hogy a betegség ne terjedjen.
Minden egészségügyi dolgozó szűrésen esett át, nem hordozzák
a koronavírust.
Ezért kérek mindenkit, hogy ha meghívót kap, akkor vegyen
részt a szűrésen, mert ezzel segíti a járvány leküzdését, a járvány
elleni kutatásokat és védi embertársait.
A vizsgálatokból meg lehet tudni, hogy ki az, aki átesett a fertőzésen és ki az, aki esetleg fertőzött.
A vizsgálatért nem kell ﬁzetni.
Az eredményeket az ügyfélkapun keresztül meg tudják nézni, de telefonon is érdeklődhetnek a háziorvosi rendelőben.
Köszönöm az együttműködésüket mindannyiunk érdekében.
DR.

BORBÉLY RITA
HÁZIORVOS

2020.04.30.
DARU Közhasznú Egyesület

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN ZÁRULT A DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET EFOP-1.3.5-16-2016-00291 AZONOSÍTÓ
SZÁMMAL ELLÁTOTT 5000 CÍMĥ PROJEKTJE
Sikeresen zárult a DARU Közhasznú Egyesület, az Emberi ErĘforrás Fejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: EFOP) keretén belül az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erĘsítése a
közösségek program keretén belül támogatott projektje.
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége, 24 983 712 forint, azaz huszonnégymillió –
kilencszáznyolcvanháromezer- hétszáztizenkettĘ forint. A projekt 100 % vissza nem térítendĘ
támogatás segítségével valósult meg.
A 36 hónapos projekt célja (2017.05.01.- 2020.05.01.) az volt, hogy Újszentivánon, Szentesen, Zsombón a
fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idĘsek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül
szervezĘdĘ társadalmi, gazdasági aktivizálással, közéleti szerepvállalásuk erĘsítésével, karitatív, önkéntes
alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttmĦködéssel segítsék elĘ a területi és
társadalmi kiegyenlítĘdést, illetve, hogy a helyi szükségletekre épülĘ, helyi lehetĘségeket maximálisan
kihasználó kisközösségi együttmĦködés fejlĘdjön.
A 36 hónapos program megvalósítása Csongrád megye 3 településén zajlott. A projekt keretén belül 5005 fĘ
került bevonásra 75 alkalommal, 3 különbözĘ típusú aktivitás során.
A közösségfejlesztĘ programok kapcsán a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló
cselekvési szándéka és képessége erĘsödött és a közösségi konfliktusok száma csökkent.
A bevont résztvevĘk Csongrád megye 3 településén (Újszentiván, Szentes, Zsombó) hátrányos helyzetben
élĘ 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idĘsödĘ és idĘs személyek voltak, akiknek
életminĘsége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javult.
A három éves megvalósítás során számos gyakorlati tapasztalattal lett gazdagabb Egyesületünk.
További információ kérhetĘ:
Kádár Katalin - elnök telefonszám: +36-30-8467418
e-mail cím: darukozhasznuegyesulet@gmail.com
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Zsombói

Hírmondó
A trianoni békeszerződés
Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot,
az elkeseredettséget, és a tehetetlen szomorúságot jelképezi! Némelyeknél a kifejezés a jogos düh szimbóluma is! Ugyanis 1920
június 4 -én, az első világháború végső lezárása során a győztes
nyugat-európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt Magyarországra kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek! Diktátum volt inkább, mint szerződés, hiszen nem hatott semmiféle
racionális érv a döntnökökre. Erőből hajtották végre a módosítás esélyének teljes kizárásával.
Elvették tőlünk egykoron nagy és erős országunk több mint
kétharmadát! Ezzel kettészakították nemzetünket, mivel több,
mint 3 millió honﬁtársunk az új határokon kívül rekedt. De hogyan és miért került sor, erre a számunkra tragikus lépésre?
A diktátum szervesen illeszkedett a más vesztes hatalmakkal kötött békeszerződések sorába. Az első világháborút ugyanis több békekötés zárta le, melyeket összefoglaló néven hívunk
"Párizs környéki békéknek". Ezek újra szabták Európa térképét,
mert például az Osztrák-Magyar Monarchia helyén új államok
jelentek meg – Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, SzerbHorvát-Szlovén királyság – újra létrejött Lengyelország, illetve
megjelentek a baltikumi kisállamok (Észtország, Lettország,
Litvánia). Mindezek mellet új határok jöttek létre a Balkánon
is. Az öt békekötés a következő volt: Németországgal megkötött
versaillesi béke (1919 június 28), Ausztriával megkötött saintgermaint -i béke (1919 szeptember 10), Bulgáriával megkötött
neuilly -i béke (1919 november 27), Magyarországgal megkötött
trianoni béke (1920 június 4), Törökországgal megkötött sevresi
(1920 augusztus 10) és lousanne -i béke (1923 július 24)
Ám valamennyi békekötés közt a magyarokkal aláírt szerződés volt a legszigorúbb és legigazságtalanabb. Megbüntetett" egy
egész nemzetet, több mint három millió magyar életét megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. Trianon ugyan a magyar fül számára az egyik leggyűlöltebb
szó, ám ugyanakkor a dac és összetartozás szimbóluma is. Bár
az erősebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket, a magyarság
mégis bizonyította - és bizonyítja máig - semmilyen szerződés,
vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság ezer éves együvé tartozásának érzését!
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A győztes antant nagyhatalmak Magyarországgal 1920 június 4-én kötötték meg a trianoni békét, a versaillesi Nagy-Trianon kastélyban. A békediktátumot a világháborúban győztes
Antant hatalmak részéről Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország képviselői írták alá, míg a háborúban vesztes Magyarország részéről - a Simonyi-Semadam Sándor kormányának
küldöttei - Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd
Ágoston, népjóléti miniszter látták el kézjegyükkel A példátlanul felelőtlen szerződés népünkre erőltetése, a magyar nemzet
történelmének egyik legigazságtalanabb módon létrehozott, és
legtragikusabb következményekkel járó eseménye volt. A diktátum révén ugyanis 1920-ban mintegy 3,2 millió magyar került
külföldi országok területére. Országgyűlésünk 2010 május 31
-én a diktátum aláírásának napját - vagyis június 4-ét - a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
A békediktátum szigorúságának okai
Felvetődik a kérdés: mi vezetett a trianoni döntés tragédiájához, milyen okból büntették ilyen súlyosan hazánkat a francia
és angol győztesek? Magyarország az első világháborút a vesztes
hatalmak közt fejezte be, ám az öt vereséget szenvedett ország
közül egyiknek sem vették el területének kétharmadát. Sem
Németország, sem Ausztria, vagy Törökország, illetve Bulgária
békefeltételei nem voltak annyira szigorúak, mint a bennünket
sújtó szerződés. A magyarázat egyik része azonnal megérthető, a
másik részéhez a történelmi előzmények áttekintése szükséges.
A rögtön érthető tényezők elsősorban a nagyhatalmi európai politikához kapcsolódnak. Mind Franciaország, mind pedig Anglia
ellenérdekeltek voltak abban, hogy 1918 után még egyszer létrejöhessen egy Habsburgok vezette erős, soknemzetiségű Dunai
monarchia. Meg akarták ezt akadályozni és mindent elkövettek
azért, hogy lehetetlenné tegyék egy nagyhatalmi befolyással
rendelkező, közép-európai birodalom újbóli megszületését. A
trianoni békediktátum szigorúságának ez volt az egyik oka. Fel
akarták darabolni a Monarchiát kisebb országokra és ebben a
törekvésükben kezükre játszottak a szerb, szlovák, román, horvát és szlovák nemzetiségek, akik mind erős lobbival próbálták
befolyásolni a párizsi békekonferencia döntéshozóit, saját államaik kibővítése érdekében. A nemzetiségi vezetők magyar-ellenes párizsi lobbijára a legjobb példa Edvard Benes, Csehszlovák
külügyminiszter "tevékenysége", aki Magyarországgal szemben
még Clemanceau szerint is túlzó követelések teljesítését akarta
kiharcolni.

Párizs engedett követeléseiknek, mert azok nagyjából egybeestek saját törekvéseivel. A trianoni szigorúság másik oka a
történelmi előzményekhez kapcsolódik. Hazánk az első világháború végén két baloldali forradalmat követően egy instabil,
kommunista berendezkedésű országgá változott, melyet a tanácsköztársaság hónapjaiban Szovjet-Oroszországhoz hasonlóan az európai értékrend ellenségévé nyilvánítottak. Miután az
antant gondoskodott a Magyar Tanácsköztársaság leveréséről,
egy kiegyensúlyozott, nyugati mintájú magyar állam megteremtésében lett érdekelt. Ám az antant a Horthy vezette új berendez-

kedést a kezdetektől gyanakvó óvatossággal ﬁgyelte. Magyarország és Ausztria meggyengítése illetve szemmel tartása európai,
főleg nyugat-európai érdek lett. Ezt az érdeket részben a szigorú
békediktátummal, részben az két ország ellen szerveződött kisantant létrehozásával kívánták kielégíteni.
Következik: A békediktátum előzményei (1918 október –
1919 augusztus)
FORRÁS:

HARMAT ÁRPÁD PÉTER
TÖRTÉNÉSZ

Eddig nyolcezer mintából kettő
fertőzöttet talált az országos kutatás
– Zsombón 25 lakost kértek fel a vizsgálatra május 3-án
Az eddig elvégzett 8276 PCR-tesztből kettő lett pozitív a pénteken záruló, csaknem 18 ezer ember bevonásával tartó országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton – jelentette
be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, a klinikai
járványelemző munkacsoport vezetője kedden a részeredményekről tartott videokonferencián.
A vizsgálatot május 1-jén kezdte el az SE vezetésével és az
Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy
hazai orvosképző és a Központi Statisztikai Hivatal.
Merkely Béla ismertette:
e részeredmény alapján a reprezentatív minta alapját képező
14 éven felüli lakosságból 243 és 7230 között van a fertőzöttek
száma.
Az átfertőzöttek száma az első 1524 mintából 9. Amennyiben
ez lenne a teljes reprezentatív minta, akkor a 14 évnél idősebb
lakosságra vonatkoztatva az átfertőzöttség gyakorisága (95 százalékos biztonsággal) 2,7 ezrelék és 1,1 százalék között lenne,
vagyis 22 399 és 92 624 között lenne a fertőzésen átesettek
száma
– közölte, hangsúlyozva:
az eredmények részeredmények, a vizsgálat végeredményét
május végén közlik.

Megjegyezte: a vizsgálatban nem vesznek részt az idősotthonok, illetve a húsznál nagyobb létszámú intézmények lakói.
Merkely Béla hozzátette: a vizsgálat első szakaszát további
mérések követik, amelyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Ha a járványügyi adatok nem változnak nagyon, akkor a
következő mérés előreláthatóan szeptemberben lesz.
Elmondta: a tesztelésre a KSH által kiválasztott 17 787 ember
kapott meghívást az ország egész területéről, 14 év felett, minden korosztályból, valamennyien magánháztartásban élők.
A kedd reggeli adatok alapján 8744 tesztelést elvégeztek,
további 2113 meghívott jelezte, hogy elmegy a tesztelésre, 354
ember azt kérte, hogy az otthonában végezzék el a tesztet, 1589
meghívott nem jelezett vissza, és nincs róluk információja a kutatást végzőknek, 505 átmenetileg külföldön van vagy meghalt,
1875 kiválasztottal pedig nem sikerült felvenni a kapcsolatot.
A kutatásban részt vevők közül 11 302 ember már kitöltötte
a vizsgálat részét képező, 50 kérdésből álló kérdőívet, és 8276
levett mintát teszteltek.
Az SE rektora hozzátette: a szűréssorozat lebonyolításában
1500 orvos, ápoló, orvostanhallgató, PHD-hallgató vesz részt.
Merkely Béla megköszönte a szakemberek munkáját, valamint
a szűrésen részt vevő lakosság, a polgármesterek és a jegyzők
segítségét.
MTI/DELMAGYAR.HU

Koronavírus-tesztelésem története
Engem is meglepett, hogy felkérő levelet kaptam a KSH-tól:
véletlenszerűen kiválasztottak az országos koronavírustesztre. A
szűrés ingyenes és önkéntes volt, csupán egy beleegyező nyilatkozatot kellett aláírnom és egy online felületen a levélben kapott
kóddal regisztrálnom. A regisztráció ingyenes telefonszámon
is lehetséges volt. A mintavétel helyszínére érkezve nagy körültekintést tapasztaltam. Minden dolgozó védőruhába öltözve, a
biztonsági szabályokat betartva végezte munkáját. Egyszerre
nem volt jelen sok páciens, ők is maszkban, a szociális távolságot betartva, így amiatt sem aggódtam, hogy itt kapom el a fertőzést. A vizsgálat az adminisztrációval együtt kb. 15 percet vett
igénybe. Ez magában foglalta az orvosi tájékoztatást, a vérvételt
(2 kémcső összesen) és az orr-garat váladék mintavételt. Ez kicsit kellemetlen volt . Az eredmény már másnap látható volt
az EESZT-ben, amihez ügyfélkapus regisztráció szükséges. Aki

nem rendelkezik ehhez hozzáféréssel, annak a háziorvosánál
kell érdeklődnie az eredmény felől. Pozitív eredmény esetén az
egész család tesztelését elvégzik. A vérvétel magában foglalt egy
nagylaborvizsgálatot is (vérkép, vese- májfunkció, vércukor, vérzsírok, pajzsmirigyműködés). A negatív eredményt elfogadják
azokon a szakorvosi rendeléseken, ahová ezt kötelezővé tették.
Nagyon örültem a lehetőségnek, mert ezáltal megtudhattam,
hogy elkaptam-e a fertőzést, netán már átestem rajta, akár úgy
is, hogy semmilyen tünetet nem észleltem magamon. Gondoltam, hogy ezzel nemcsak önmagam, hanem szeretteim és munkatársaim biztonságát is megvédhetem.
Bízom benne, hogy személyes tapasztalatom meggyőzi azokat,
akik ezután kapnak meghívást, hogy elmenjenek a mintavételre.
TETLÁKNÉ GERHARDT ÁGNES
VÉDŐNŐ
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https://semmelweis.hu/koronavirus/
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