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Tisztelt Miniszterelnökség, tisztelt dr. Gulyás Gergely miniszter úr!

A Covid-járvány negyedik hulláma elleni hatékony védekezés érdekében 2021. szeptember 27-én

nyílt levélben kerestük meg Önt, szakmai és érintetti partnerszervezeteinkkel közösen. A

levelünkben olyan intézkedéseket sürgettünk, amelyek célzottan a járványnak leginkább kitett,

hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat védenék, de egyúttal elkerülhetetlenül szükségesek az

egész társadalom megóvása érdekében is.

Levelünkben összefoglalóan azt kértük, hogy:

Folytassák az oltási kampányt, győzzék meg az embereket!

- A kormánynak folytatnia kell az oltási kampányt, nem hagyatkozhat arra, hogy az oltás

lehetősége nyitott azoknak, akik be szeretnék oltatni magukat, mert aki eddig szerette volna

magát beoltatni, az már többnyire megtette.

- Az oltásokkal kapcsolatos álhírek hatását ellensúlyozni kell, az oltási kampány – üzeneteiben,

a kommunikáció tartalmában és formájában – legyen a célcsoportra szabott.

- A lakosság be nem oltott részének meggyőzése érdekében hiteles és átlátható tájékoztatást

kell nyújtania a kormánynak az oltásokról, hasznukról, hatékonyságukól, mellékhatásaikról, az

esetleges veszélyekről. Ennek ki kell terjednie a harmadik oltás szükségességére és az azt

alátámasztó tudományos adatokra is.

Növeljék és egyszerűsítsék az oltáshoz való hozzáférést!

- A kormány számolja fel a mára feleslegessé vált előzetes regisztrációt.

- Az oltást látványosan vigye oda, ahol a be nem oltott lakosság él, ezeken a településeken

folytasson hatékony, közérthető szakmai tájékoztatást, kampányt, személyes találkozások,

fórumok révén. A kormány ennek megvalósításához támogassa a helyi önkormányzatokat,

civil szervezeteket, mert ők azok, akik a helyi viszonyokat ismerve képesek a leginkább

hatékony lépéseket megtervezni és végrehajtani!

- Az antitestek mérése legyen ingyenes az idősek és halmozottan hátrányos helyzetűek

részére!

Levelünkre, - melyet elküldésekor is már 25 partnerszervezetünk támogatott, és azóta további 15

szervezet, továbbá több, mint négyezer támogató személy írt alá - a Miniszterelnökség 2021. október

14-én válaszolt, melyet ezúton is köszönünk.

Válaszuk szerint a kormányzat tavasszal és a nyár elején oltóbuszokkal vitte helybe az oltást, ősz eleje

óta a Máltai Szeretetszolgálat kapott támogatást az oltási kampány folytatására, és több platformon

folytat kampányt a kormányzat az álhírek ellen. Illetve tájékoztatták a helyi önkormányzatokat is az

oltások fontosságáról, és köszönik a mi, a civil szervezetek részvételét ezekben a folyamatokban.
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Elismerve minden, a levelükben felsorolt intézkedés helyességét, jeleznünk szükséges mégis, hogy az

egyre drámaibb járványügyi adatok azt mutatják, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek.

Továbbá azt is, hogy a levelünkben felvetett intézkedési javasolatok egyikére sem reagáltak,

amelyeket viszont mi továbbra is feltétlenül szükséges és sürgős lépéseknek tartunk.

1. Levelünkben felvetettük, hogy el kell törölni a regisztrációt, hiszen az feleslegessé vált mára,

ezt támasztja alá a MOK és az MTA álláspontja is, továbbá számos szakértői szervezet.

2. Az oltási kampányokat továbbra is kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a járvány elleni

védekezésben. Az oltási kampányok sikerességéhez több feltétel szükséges, amelyek

megteremtéséért a központi kormányzat tehet, ehhez neki vannak meg az eszközei. A

szakértők egyetértenek abban, hogy azok a kampányok növelhetik sikeresen az oltási kedvet,

amelyek célzottak, helyi igényekre szabottak és amelyekben a helyi közösség tagjai számára

hiteles szereplők vesznek részt. Az oltási kampány kapcsán fontosnak véljük, hogy ne csak

országos, hanem helyi és célzott kommunikáció történjen, az adott közösség számára

elérhető, érthető és meggyőző módon. Fontos, hogy költségvetési forrás is rendelkezésére

álljon az ennek megfelelő oltási kampány megszervezéséhez. Így úgy véljük, hogy az

önkormányzatok oltás elleni védekezés jelentőségéről szóló tájékoztatása, és a civil

szervezetek erkölcsi támogatása önmagában nem elégséges.

3. Ahogy azt első levelünkben is idéztük, a MOK és az MTA elnöke is szorgalmazta, hogy az

álhírek terjedésének valódi okait felkutatva lépjen fel a kormányzat ezek terjedése ellen,

hiszen láthatóan a jelenlegi, országos szintű kommunikáció nem elég.

4. Szintén nem válaszolt a t. Minisztérium a többi felvetésünkre, tehát például a tömeges

tesztelés elindítására, ami pedig feltétlenül szükséges lenne a hatékonyabb védekezés

érdekében.

5. Végül az oltóbuszok kapcsán is úgy érelmezzük a válaszukat, hogy tömeges oltóbuszos

kampány tavasszal zajlott, azóta nagyrészt leállt, csak hívásra érkezik adott településre. Ez

álláspontunk szerint nem elégséges, mint ahogy azt az átoltottsági adatok lassú változása is

mutatja. Ezért minél gyorsabban és minél több, hátrányos helyzetű településre kell eljutnia

az oltóbuszoknak, tömegesen és folyamatosan kell járnia a hátrányos helyzetű
kistelepüléseket ahhoz, hogy az ott lakó érintettek valóban hozzáférjenek a tájékoztatáshoz

és egyúttal az oltáshoz is.

Kérjük, hogy a fenti felvetéseinkre válaszolni szíveskedjen. Mi, civil szervezetek továbbra is azon

dolgozunk, hogy minél többet segíthessünk az érintett, különösen kiszolgáltatott társadalmi

csoportoknak, de erőforrásaink szűkösek. Úgy véljük, hogy célzott, hatékony és gyors kormányzati

intézkedésekre van szükség közös célunk, a járvány minél kevesebb veszteséggel való leküzdésének

eléréséhez.

Tisztelettel:

dr. Kapronczay Stefánia és dr Szabó Máté Dániel, a TASZ ügyvezető és szakmai igazgatói

2021. szeptember 27. Budapest
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