
☺ ☺ ☺HÍRLEVÉL,  2020/3. ☺ ☺ ☺
ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete Miskolc (ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete) 

3526 Miskolc, Szeles u. 57,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási
időben hívható (ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra)

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com   honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK
♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

♥ Egyesületünk márciusi 
programjai jól sikerültek.
Az Önálló Életviteli Centrum
a  bántalmazásról tartott előadást.

♥  Breitenbach Dorina tagtársunk
MANDALA kiállítása nagyon szép volt.
Gratulálunk Dorinának!

♥ Az 1848-as márciusi 
forradalomra emlékeztünk
Miskolcon Petőfi Sándor szobránál.

♥ A március 28-i miskolci
Kálvária dombi sétánk
elmarad a koronavírus 
járvány miatt.

♥ Irodánkban az ügyfélfogadás
szünetel a járvány miatt.
06-30/3477-963-as telefonszámunkon 
hívhatóak vagyunk, ha szükséges.

♥ A világ sok országában
és hazánkban is  az új
koronavírus járvány
veszélyezteti az embereket. (www. efoesz.hu, koronavirus.gov.hu ,Internet)
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  Az új koronavírus  fertőző  betegséget  okoz. A képen a vírus látható.
Ha sokan megbetegednek egy fertőző betegségben azonos területen, járványról beszélünk.

 A  koronavírus  betegség  cseppfertőzéssel  terjed,  főleg  köhögéssel,
tüsszentéssel. A tárgyakra is rátapadhat és ez is fertőzést okozhat, ezeket is fertőtleníteni kell.

 Köhögéskor, tüsszentéskor használjunk papír zsebkendőt, utána dobjuk a
szemétbe.

 Gyakori  kézmosással  megelőzhetjük  a  fertőzést.  Ezt  szappannal  és
fertőtlenítőszerrel végezzük. A fertőtlenítőszer  gyógyszertárban és drogériában kapható.

  A fertőzés  megelőzésére kerüljük a tömeget, az ölelkezést 
és  a  kézfogást!  MARADJUNK OTTHON!  2 méter távolságot tartsunk embertársainktól!

A koronavírus betegség tünetei lehetnek:
köhögés, láz, torokfájás, izomfájdalom, hasmenés.
A betegséget mindenki elkaphatja.
Főleg az idősekre és a betegekre veszélyes.
Ha érzed, hogy megbetegedtél, szólj  a
családtagodnak, segítődnek, telefonálj 
háziorvosodnak.  Ők majd segítenek.
A fertőző betegségre gyanús személy karanténba kerülhet.
Karantén az, amikor az ember nem
mehet el onnan, ahol van.
Ez lehet kórházi karantén és 
otthoni karantén. Az orvos dönti el.
A karantén megállítja a fertőzés terjedését.
Figyeljünk az idősekre és a betegekre!
Tájékozódjunk a hírekből, a televízióból, a 
www.koronavirus.gov.hu honlapról!
MARADJ OTTHON!  MARADJ EGÉSZSÉGES!
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Miskolc, 2020. március Dr.Szabó Mária   az  egyesületi elnöke
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