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Tisztelt kisbajcsi, szőgyei, nagybajcsi és véneki Lakosok! 

 

Ebben a nehéz járványügyi helyzetben, a Győri Vérellátó Központtól a következő 

megkeresés érkezett hozzám, illetve a Kisbajcsi Vöröskereszt alapszervezethez. 

 

 2020. május 19-én, kedden, 16-19 óráig önkéntes véradást szeretnének 

szervezni Kisbajcsi Önkormányzati Hivatal épületében. 

 

A kialakult koronavírus járvány miatt nagyon megfogyatkozott a vérkészítmény, de sajnos 

a felhasználói igény nem. Kisbajcs polgármestereként, arra kérek minden magát 

egészségesnek tudó, 18 évet betöltött, 65 év alatti kisbajcsi, szőgyei, nagybajcsi és véneki 

lakost, hogy segítsünk embertársainkon, hisz nem tudjuk, mikor kell rajtunk segíteni 

esetlegesen vérkészítménnyel. 

Kötelességemnek érzem, hogy helyet adjunk a kérésnek ebben az időszakban is, és 

Önökhöz fordulni önzetlen segítségükért. Hisz lehet az Ön levett 4-5 dl vérével egy 

betegnek ad lehetőséget, az életben maradáshoz, az élethez. 

Immár két hónapja, hogy a járvány miatt megcsappant a véradók, amúgy is kis létszámú 

tábora, érthető a tartalékkészletek feltöltésének szándéka. 

A lehetőség a Hivatal és a Vérellátó Központ részéről adott. Mi az egészségvédelmi 

előírásokat (védőmaszk-, védőkesztyű biztosítása, távolságtartás, fertőtlenítés) fokozottan 

betartjuk. 

Az önzetlen segítségnyújtásból Kisbajcs és Szőgye, valamint a szomszédos települések 

mindig jól vizsgáztak, és remélem ezúttal is így teszik. 

 

Különösen kérném a 18 évet betöltött középiskolában és felsőoktatásban tanuló fiatalokat, 

akik számára az utóbbi hónapokban elmaradt a véradási lehetőség, jelentkezzetek, gyertek, 

segítsetek embertársaitokon! 

 

Én magam, 37 éve adok vért, és nagy boldogság számomra, mikor jön a „köszönöm SMS”, 

hogy „vérével életet mentett”. Érezzük át azt, hogy 4-5 dl vérrel embertársainkon, ezen 

keresztül családokon tudunk segíteni. Tegyük ezt most is, ebben a nehéz helyzetben, ne 

csak beszéljünk, cselekedjünk is, adjunk vért!, addig, amíg egészségügyi állapotunk 

megengedi, éljük át azt, hogy örömöt szerzünk másnak, hogy életet menthetünk. 
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A véradás feltételei a koronavírus helyzetre való tekintettel: 

Az adhat vért, aki: 

- 30 napon belül nem volt beteg, vagy nem volt hatósági karanténban 

- 30 napon belül nem érintkezett koronavírusos beteggel, vagy koronavírus gyanús 

személlyel 

- 30 napon belül nem járt külföldön, és nem érintkezett külföldön járt személlyel 

 

 

Tájékoztatom a véradás menetéről, szabályairól: 

 

- a Hivatalt az udvar felől lehet megközelíteni, ahol testhőmérséklet méréssel szembesül 

mindenki, védőkesztyűt és védőmaszkot kap minden érintett. A folyosón, több helyen 

lesz kihelyezve kézfertőtlenítő szer.  

- a Hivatal folyosóján fog történni a személyes adatfelvételi lap kitöltése. A folyosón 

egyszerre 3-4 véradásra jelentkező tartózkodhat, a hivatalos személyeken kívül, 

lehetőleg a 1,5 méteres személyközi távolságok megtartásával. 

- a vizsgáló helyiségekbe csak hívásra lehet bemenni, a véradó helyiségbe az 

egészségügyi személyzeten kívül 4-5 véradó tartózkodhat. 

- reméljük az időjárás kegyes lesz hozzánk, és az udvaron, kihelyezett padokon 

várakozhatnak az adatfelvétel és a véradás közötti időben. 

Kérjük megértésüket és türelmüket!  

A Kisbajcsi Önkormányzat kis vendéglátást is szervez, szokásához híven, sörrel, virslivel, 

és üdítővel látja vendégül a véradókat. A nyugdíjas klub külön meglepetés vendéglátással 

kedveskedik.  

Kedves kisbajcsi, szőgyei, nagybajcsi és véneki Lakosok! 

Fogjunk össze, mint már annyiszor, segítsük embertársainkat! 

 

 

Kisbajcs, 2020. május 12. 

 

Kamocsai Sándor s.k. 

  Kisbajcs polgármestere 
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