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II. Civil Véradás Salgótarjánban 

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Nógrád Megyei Civil Információs Centrum véradást 
szervez 2020. április 23-én 9-12 óra között a Salgótarjáni Területi Vérellátó Központban 
(3100 Salgótarján, Füleki út 54.). Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, segítsenek egy 
véradással, mivel a jelenlegi járvány teremtette új helyzetben igen fontossá vált a véradás  
folyamatosságának biztosítása. 
(Aki számára a délelőtti időpont nem megfelelő, 13 órától 18 óráig is felkeresheti a 
Salgótarjáni Területi Vérellátót.)   
 
A II. Civil Véradás fővédnöke Dr. Herczegh Anita asszony, a Köztársasági Elnök Úr felesége, 
míg védnöke Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony. 

A véradás különleges feltételei a koronavírus járvány ideje alatt 
Tisztelt Véradó! 
A véradók és a vért kapó betegek egészségének védelme érdekében kérjük, hogy 
 
Ha az utóbbi 1 hónapban:- 
- Külföldön járt- 
- Kimutatták Önnél a koronavírust 
- Valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírus fertőzött (COVID-19) személlyel került szoros  
kapcsolatba: 

 egy háztartásban él a beteggel; 
 zárt légtérben, 2 méter távolságon belül és 15 percnél hosszabb ideig tartózkodott 

együtt a beteggel (beteg ellátásakor, munkahelyen, iskolában stb.);  
 kapcsolatba került koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján);  
 védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával 

érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);  
 koronavírusos beteg gondozását végezte; 
 járműben koronavírusos beteg környezetében utazott:  

o ugyanabban a személygépkocsiban, 
o buszon, vonaton, repülőn, bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban,  
o a jármű vezetőjeként vagy személyzeteként látott el szolgálatot és a betegtől 

2 ülésnyi távolságban tartózkodott, 
 az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen 

ellátásában, ápolásában, mintavételében vett részt;  
 az előírt, egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül, laboratóriumi 

dolgozóként, betegek koronavírus vizsgálatra levett mintáit kezel; 



  
 
 
  

  

 
 
 
- Hirtelen megjelenő betegsége volt: 

 láz magasabb, mint 37,5 °C); 
 köhögés 
 erős fáradékonyság 
 légszomj 
 izomfájdalom 

Ha Ön a fenti korlátozásban nem érintett és egészségesnek érzi magát, sok szeretettel várjuk 
véradásainkon 
Az Országos Vérellátó Szolgálat, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
véradóeseményeken biztonságos környezetet biztosítson mind a véradók, mind a dolgozók 
számára. A fenti előzetes elbírálás mellett az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre:  

 Bevezettük a web felületen történő időpontfoglalás lehetőségét. 
 A véradás helyszínére történő belépés előtt biztosítjuk és elvárjuk a kézfertőtlenítést.  
 A véradási helyszínen korlátozzuk a helyiségben tartózkodó véradók számát. 
 A kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló terület mindig úgy kerül 

kialakításra, hogy biztosított legyen az egyes véradók között a minimum 1,5 m-es 
távolság. 

 Gyakoribbá tettük a felületfertőtlenítést és rendszeresen felhívjuk a munkatársaink 
figyelmét a személyi higiénés tevékenység fontosságára. 

 Azok a munkatársaink, akik valamilyen szempontból kockázatot jelentenek, nem 
állhatnak munkába. 

 Minden véradó számára saját íróeszközt biztosítunk a kérdőív kitöltéséhez és egyéb 
dokumentumok aláírásához. 

  

Tájékoztatjuk kedves véradóinkat, hogy a levett vérmintákból nem történik koronavírus-
szűrés. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel 
nem adható tovább. 
(Forrás: Országos Vérellátó Szolgálat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  

  

 
 
 
Segítsünk egymásnak! 
A koronavírus-járvány közepette az idős vagy egyéb egészségügyi okból rászoruló 
embertársainak nyújtott segítség különösen fontos. A járvány okozta megbetegedések és 
következményei leginkább őket érintik, a fertőzésveszély miatt leginkább ők vannak a saját 
otthonukhoz kötve, ezért pl. a bevásárlás, a gyógyszer kiváltása, az ügyintézés, vagy 
bármilyen más segítség megadása számukra rendkívül sokat jelent ebben a helyzetben. 
A járvány magyarországi megjelenése óta már számos  civil szervezet tagjai, tisztségviselői és 
önkéntesei végzik az idősek, krónikus betegek segítését. A Nógrád Megyei Civil Információs 
Centrum – a saját egyéni segítés mellett – úgy tud ebbe a folyamatba bekapcsolódni, hogy 
honlapján közzéteszi azoknak Nógrád megyében működő civil szervezeteknek az 
elérhetőségeit, amelyek részt vesznek, részt kívánnak venni az idős, krónikus  beteg emberek 
megsegítésében. 
Kérjük, ha szeretné, hogy szervezetének adatai a CIC honlapján elérhetővé váljanak, küldje 
meg számunkra a nogradicic@gmail.com címre a következőket: szervezet neve, 
kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe. 
Köszönjük! 
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