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TISZTELT TÚRÁZÓK!

Már több hónapja tudjuk, hogy elindult egy járvány, amely hamarosan világméretűvé vált.
Azt  hittük,  hogy  bennünket  nem  érint  és  a  szabadban  is  veszélyben  lehetünk.  A  kormány
rendeletének eleget téve elmaradtak a március 15-ei programok és azóta a többi rendezvényünk is.
(Sárkány TT, Tisztavíz TT, Fiatalok túraversenye. Az egyik legrégebbi teljesítménytúra – a Bakony 50 –
nem lesz megrendezve 2020.03.28-án. A zöld hatóság már május elejére meghirdetett programokra
sem ad ki engedélyt. 

A napokban megjelent az MTSZ ajánlása is,  hogy a veszélyhelyzet idején nem szerveznek
vizsgáztatást az idén zajló tanfolyamok zárásaként. Azt viszont nem kérték, hogy egyesületi túra se
legyen ebben az időben. Több szervezet meglépte ezt a tiltást, de az egyénekben nem tudatosították
ezt.  Sokan  elindultak  különböző  túramozgalmakat  teljesíteni.  Használják  a  kihelyezett  igazoló
bélyegzőket,  érintenek  településeket  és  itt-ott  még  vásárolnak  is.  Potenciális  fertőző  források
lehetnek ők. A túraútvonalakhoz ráadásul  el is  kell  jutni.  Közösségi  közlekedés ritkábban van. Ha
autóval mennek, akkor azt nem érdemes az út szélén hagyni. Egyébként is csak 2-3 fő mehet együtt
és ráadásul csak azok, akik egy háztartásban élnek. Egyedül túrázni mindig veszélyes. Most pedig még
nincs is elég ember, ha eltévednek vagy balesetéri őket. 

A kormányrendeletben az idősek mozgását  nem javasolják.  Valóban ők a fertőzés esetén
nagyon  betegek  lehetnek.  A  koronavírus  mindenkit  fertőzhet  életkortól  függetlenül.  A  2  hét
lappangási idő az a maximum idő. Ezért kell a 14 napos karantén, ha valaki olyan területén járt vagy
kapcsolatba  került  olyan  személlyel,  ahol  már  a  járvány  megjelent.  Tudni  kell,  hogy  a  betegség
tüneteinek megjelenése előtt már fertőzhet a személy. Teljesen mindegy, hogy milyen életkorban
van a fertőzött. Ráadásul sokan nem is lesznek betegek, vagy csak viszonylag enyhe nátha tüneteit
produkálják. Így nem is tudhatjuk ezt és ők egészségesként mozognak.

Most hidegebb az idő és viszonylag kevesen mozognak kint. A hét végére viszont felmelegszik
a  levegő  és  nehéz  lesz  a  lakásban  maradni.  Pedig  most  csak  virtuálisan  érdemes  kirándulni.
2020.március 11-e után a veszélyhelyzet elmúltáig nem érdemes túrajelentést az MTSZ tagsággal
rendelkező egyéni túrázóknak. Figyeljék a hivatalos kiadványokat a járványügyi helyzetről. A VMTSZ-
szel pedig e-mailben tartsanak kapcsolatot.
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