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Sport-, kulturális, társasági és egyéb tömegrendezvények szervezésének és
megtartásának tilalmával kapcsolatos tájékoztatás
Más országok tapasztalatai alapján és a járványnak a világ különböző régióiban történő
terjedése miatt, valamint tekintettel arra, hogy a COVID-19 megbetegedés a lakosság széles
rétegeit veszélyezteti, különösen azokat a csoportokat, amelyek esetében a betegség súlyos
lefolyású és magas halálozási aránnyal jár, a betegség szlovákiai megjelenésének kezdetén
olyan intézkedésekre kényszerülünk, amelyek a lehető legtöbb ember számára lehetővé teszik
a betegekkel való érintkezés elkerülését. A központi válságstáb – a nem háborús időszak és
rendkívüli állapot esetén kialakult válsághelyzetek kezelésére a Szlovák Köztársaság
Kormánya által létrehozott koordináló szerv – 2020. március 10-i hatállyal 14 napra megtiltotta
a sport-, kulturális, társasági és egyéb tömegrendezvények szervezését és megtartását. A
COVID-19 fertőző betegség megjelenésének és terjedésének megelőzésére tett intézkedésre
azért volt szükség, mert a koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott COVID-19 megbetegedés
megjelenésével kapcsolatos járványügyi helyzet kedvezőtlenül alakult.
Sport-, kulturális, társasági vagy más tömegrendezvénynek minősülnek például a színházi
előadások, filmvetítések, audiovizuális előadások, kiállítások, koncertek, diszkók,
sportrendezvények, szentmisék és istentiszteletek, bálok, esküvők és egyéb
tömegrendezvények. Nincs lehetőség arra, hogy a Szlovák Közegészségügyi Hivatal pontosan
megnevezze a szóban forgó tömegrendezvényeket, mert ha valamely rendezvénytípust
kihagynánk, azt a tévképzetet kelthetnénk, hogy az intézkedés arra a rendezvényre nem
vonatkozik. Szakmai szempontból nem lehet pontosan meghatározni a személyek számát sem,
akikre a tömegrendezvények tiltása vonatkozik, mivel nem lehet általánosan meghatározni, kik
látogatják az adott rendezvényt (immunitásuk állapota, életkoruk, kockázati tényezők), milyen
az adott helyiségek kapacitása, milyen technikai feltételekkel rendelkeznek (szellőztetés típusa,
megközelítési útvonalak), milyen távolság tartható a résztvevők között, milyen a személyek
mozgásának intenzitása a helyiségben, milyen felületek találhatók benne, és azok mennyire
fertőtleníthetők. További szempontokat is figyelembe kell venni, például fontos, hogy milyen
az adott területen az aktuális járványügyi helyzet stb.

Nagy a kockázata annak, hogy sok résztvevő egy helyen történő koncentrációjával járó
tömegrendezvények esetén a betegség továbbterjedhet. A tömegrendezvények betiltása a
járvány kialakulását megakadályozó leghatékonyabb intézkedések egyike, és a koronavírus
(SARS-CoV-2) által okozott COVID-19 megbetegedés elterjedését korlátozó egyik fontos
eszköz.
A betegség fő tünetei a köhögés, légszomj, láz, súlyos esetekben tüdőgyulladás, a megbetegedés
bizonyos szövődmények esetén akár halállal is végződhet. Az Egészségügyi Világszervezet
2020. január 30-án globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, majd 2020. március 11-én a
COVID-19 vírusfertőzést világjárványnak nyilvánította.
Feltételezhető, hogy a járványügyi helyzet változni fog, és készen kell állnunk arra, hogy a
megváltozott helyzetre rugalmasan reagáljunk. A lakosság minél jobb és hatékonyabb védelmét
szolgáló, a betegség továbbterjedését megakadályozó azonnali megfelelő járványellenes
intézkedésekre lesz szükség.
A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hangsúlyozza, hogy az intézkedés célja az emberek
egészségének védelme és a halálesetek megelőzése.
Mindenkinek hozzá kell járulnia ennek a bonyolult helyzetnek a lehető legeredményesebb
kezeléséhez, hogy magatartásával ne fokozza a fertőzés terjedését, és ne veszélyeztesse mások
egészségét. Mindezek fényében elengedhetetlen, hogy ezt a rendelkezést mindenki elfogadja és
tiszteletben tartsa.
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