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Védőfelszerelés és légfertőtlenítő pápai rendelőknek a nemzetközi közösség 

jóvoltából 

 

 
A Stratégiai Légiszállítási Képesség nemzetközi közössége 523,000 forintot adományozott a pápai 

gyermekrendelőknek és a felnőtt ügyeletnek, amiből a gyermekorvosok védőfelszerelést, a felnőtt ügyelet 

pedig egy légfertőtlenítő gépet vásárol. 

 

A több mint félmillió forintot a közösség húsvéti rendezvény szervezésére szánta, de már márciusban 

kiderült, hogy az előttünk álló hónapok nem a közösségi tevékenységekről fognak szólni, és hogy az 

összegnek jobb helye lenne az egészségügyben. Így úgy döntöttek, hogy azokat a rendelőintézeteket 

támogatják, ahol őket és az ő családjaikat is gyógyítják a szakemberek. 

 

Az összeg felét a pápai gyermekrendelők védőfelszerelésre költötték, így hozzájutottak 400 pár 

gumikesztyűhöz, 5 FFP2-es maszkhoz, több tucat fertőtlenítő oldathoz és kendőhöz, 10 védőruhához, 10 

védőszemüveghez, és 50 sebészeti szájmaszkhoz. Ezek az eszközök a négy pápai gyermekorvosi 

rendelőnek hónapokra biztosítják majd a biztonságos ellátást.  

 

„A világjárvány kitörése óta sokkal többet fertőtlenítünk; magunkat és a felületeket is, így a 

fertőtlenítőszerek gyorsan fogynak. Sajnos a koronavírus nincs tekintettel a szokásos 

gyerekbetegségekre, így továbbra is, ahogy eddig, folyamatosan látjuk el kis betegeinket, igaz szigorított 

körülmények között. Egyszerre két beteg tartózkodhat az épületben, egy a rendelőben, egy pedig a 

váróban, a többieknek kint kell várakozniuk, ha úgy alakul, hogy sokan összegyűlnek. A telefonos 

időpontegyeztetés jól működik nálunk, így ez ritkán fordul elő” mondta el Dr Schveighoffer Zita 

gyermekorvos. 

 

A felnőtt ügyelet úgy döntött, hogy az összeg rájuk eső feléből önkormányzati kiegészítéssel egy 

légfertőtlenítő gépet vesznek – melynek beszerzése folyamatban van – hogy amennyire csak lehet, 

vírusmentes levegőt biztosíthassanak betegek és szakemberek egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) az MH Pápa Bázisrepülőtéren üzemeltet három Boeing C-17 Globemaster 
III típusú, nagy hatótávolságú szállító repülőgépet, ezáltal katonai stratégiai légiszállítási képességet biztosítva a konzorcium 12 
tagállama, Magyarország, Bulgária, Észtország, Finnország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Norvégia, Románia, Szlovénia, 
Svédország, és az Amerikai Egyesült Államok számára. A Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) a SAC katonai végrehajtó szervezete.  
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