
A COVID válság hatása a fenntartható fejlődésre

Hogy is indult ez az egész világjárvány? Mi is ez a Covid?

A korona vírust 1960-tól ismert, ami nevét mikroszkópos alakjáról, formájáról kapta.A

kórokozóként ismert koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre

terjedhetnek. Az új koronavírust

(SARS-CoV-2) 2019 végén fedezték fel

Kínában, Wuhanban. Ma a világ számos

országában betegségeket okoz.

Eredetileg 2019-CoV (új koronavírus)

elnevezéssel. Európában 2020.

januárjában jelenik meg a fertőzés

először. A vírus leginkább cseppfertőzés

útján terjed: köhögéssel, tüsszentéssel és kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben

lévő másik személyre terjed. Ezenkívül a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus

megérintheti a kezeket, majd az arc, a száj és az orr megérintésével beléphet a testbe. Nem

világos, hogy a vírus meddig marad fertőző a felszínen, de az biztos, hogy egy egyszerű

fertőtlenítő is megöli a vírust. Az új koronavírus-betegség leggyakrabban enyhe tünetekkel

jár, beleértve a lázat, a köhögést, a légszomjat, az izomfájdalmat,fáradtságot és íz-szag

vesztés. Ritkábban súlyos betegség fordulhat elő, amely tüdőgyulladással, akut légzési

elégtelenséggel vagy akár szepszissel

(szepszis), keringési rendszerrel vagy

többszervi elégtelenséggel állhat

összefüggésben. Krónikus

alapbetegségekben (magas vérnyomás,

szív- és érrendszeri betegségek,

cukorbetegség, májbetegségek, légzőszervi

megbetegedések, rák) szenvedő betegeknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki súlyos

vagy akár életveszélyes betegségek. Jelenleg a vírus mutálódott, melynek következménye a

gyorsabb terjedés és erősebb tünetek, ami az eddigiekhez társul még a hasmenés, hányás,

magas láz.
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A vírus kronológiája Magyarországon

2020. márciusában jelent meg a vírus Magyarországon ( WHO 2020. március 11-én

világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt). A miniszterelnök bejelenti, hogy

online oktatás lép életbe hazánkban. Március 16.

bejelentik, hogy lezárják az országhatárokat,

üzletek, boltok, szórakozóhelyek zárnak be.

Betiltják a rendezvényeket, leáll az egyház és a

kulturális sportélet. Homeofficeban ál át az

ország, március 28.-tól kijárási tilalmat

rendelnek el. Kezdetét veszi az 1. hullám.

1.Hullám:

Több mint 2000 fertőzőtt, több mint 200 halott. Június 18. véget ér a vészhelyzet fokozatosan

újraindulnak a kulturális intézmények.

2. Hullám:

Újabb szigorításokat rendelnek el az

országban. Eléri a 10000-et az itthoni

fertőzöttek száma. 1000 fő felett a hazai

halottak száma, valamint naponta 4-5 ezer új

fertőzőtt. Bezárnak a vendéglátóhelyek,a

kulturális intézmények. Este nyolctól kijárási

tilalom, mindenhol kötelező a maszk

használata. December 26. megkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása. 2021. január 5.

meghaladja a halottak száma a 10000-et is. Oltják az idősotthonokat és a járványügyi

intézkedések még fent állnak. Január 28.csökkenni kezd a napi fertőzöttség,halottak száma

100 alá csökken. Körülbelül a 2. hullám végét január vége-február elejére tippelhetjük.( ez az

állapot sajnos nem tarthatott sokáig)
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3.Hullám:

Szakértők szerint a harmadik hullám megkezdődött,

és a mindennapi fertőzöttek és a meghalt emberek

száma ismét növekszik. Jelenleg a 3. hullámban

vagyunk, eddig a legmagasabbak a halálos

áldozatok száma és e fertőzötteké is. Március 8-tól

újra zárnak az iskolák, üzletek, minden megszűnik.

Elindultak a tömeges oltások és bízunk annak

hatékonyságában és eredményességében a mielőbbi

védettséggel szemben.

A koronavírus felülírja a fenntarthatóság igényeit

“A járvány és az azzal együtt járó védekezőintézkedések a

környezetre is károsan hatottak.” Szigorúbb intézkedéseket

fogadtak el tavaly tavasszal. Zöld kapcsolat Egyesület

elnöke.- “Akkor valóban globálisan javultak a

környezetszennyezési mutatók. Az első félévben

legalábbis így volt, amikor az emberek otthon maradtak, és

a gazdasági termelés csökkent.”Pl:tavaly márciusban egy

cikk ezt írta: A koronavírus járvány miatt Az

Olaszországban lezárt Velencében a levegő tiszta és a

delfinek visszatértek. Aztán arra gondoltunk, hogy jó úton járunk. Ez a feltétel azonban nem

tartott sokáig.

Ésszerűség, kontra fenntarthatóság

Otthon azt is megállapítottuk, hogy a koronavírusnak köszönhető a klímavédelem kérdése

ami még inkább háttérbe szorul: Néhány érthető okból egyre többen utaznak és használják

saját autójukat a megfelelő társadalmi távolság fenntartása érdekében. A tömegközlekedés pl:

Miskolcon is csökken. Bár kevesebbet utaznak, de egyre többen vezetnek, mert
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biztonságosabbnak fontolják meg a vírusvédelem szempontjából. A kerékpárosok száma is

növekszik, de az időjárás nem ideális. Bár november óta vannak vészhelyzetek, az élet nem

állt le olyan súlyosan, mint tavaly

tavasszal, ami egyértelmű teherre van a

környezetre. Eddig úgy tűnik, hogy az

olajipar veszteségeket akar elszenvedni

az árak gyors emelkedésével. A légi

közlekedés területén ez a fajta

kompenzációs munka még nem jelent

meg, de úgy gondolom, hogy amíg

nyáron lehetőség nyílik külföldi utazásokra, addig a vállalat abban is reménykedik, hogy

pótolja az ottani lemorzsolódást. A műanyaghulladék növekedése szintén aggasztó, mert az

eldobható egészségügyi és védőeszközök gyártása riasztó szintet ért el, és bár ez a veszélyes

hulladék ilyen vagy olyan módon terheli a környezetet, a megjelenés különösen hiányos. .

A Rossz irány

A környezeti hatások az

ökoszisztéma változásához

vezetnek. A túlélők olyan

emberek, akik képesek

alkalmazkodni a különböző

helyzetekhez. Ez nemcsak

állatokra és emberekre

vonatkozik, hanem különféle

kórokozókra is. Pl. a rossz levegő

az immunrendszert is jelentősen gyengíti, valószínűbbé téve, hogy különféle kórokozók

támadnak meg bennünket. De ma már látjuk ezeket az összefüggéseket, és lépéseket kell

tenni annak érdekében, hogy pozitívan befolyásolhassuk az esetet.
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A Covid19-válság és hatása az Európai Unióra

➔ Bár az állásfoglalás megfogalmazásakor még korai volt felmérni a Covid19 járvány

teljes hatását, már most egyértelmű, hogy ez a legsúlyosabb gazdasági sokk, amelyet

az európai gazdaságok a második világháború óta elszenvedtek. A gyógyuláshoz

vezető út hosszú és göröngyös lehet. Az Európai Bizottság előrejelzése megerősíti,

hogy bár a válság intenzitása

változó, az összes EU-tagállamot

érintette, nemcsak a viselkedésünket,

hanem a termelési, fogyasztási és

foglalkoztatási szokásainkat is

megkérdőjelezte.

➔ A válság súlyos, mert épp gazdasági

és politikai gyengeség idején érte az Európai Uniót. Még a gazdagabb tagállamokban

is vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek még nem tértek fel a közelmúlt

gazdasági válságának következményeiből.

Kihívások a jövőre nézve

Ami a legvalószínűbb a jövőben, az az,

hogy 2021 második negyedévében eléri a

gazdasági ciklus legalacsonyabb pontját,

és az év második felében fokozatos

fellendülés jeleit mutatja. Ha a járvány

nem a második járvány, és a kilépési és

helyreállítási stratégiák megfelelőek és

hatékonyak, akkor a gazdasági teljesítmény és a befektetési aktivitás szempontjából

várhatóan 2022-ben tovább növekszik, és 2023-ben eléri a Covid-19 előtti szintet. “Noha

kissé optimista” ezt a helyzetet reálisnak tekintik. Mivel azonban a bizonytalanság továbbra

is magas, az EU-nak fel kell készülnie a kedvezőtlen fejleményekre, ideértve a megújított

korlátozó intézkedéseket, a sürgősebb intézkedéseket.
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Az EU helyreállítási és újjáépítési tervére vonatkozó irányok

➢ Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy véli, hogy a koronavírus-válságból

való kilábalás csak akkor lehet sikeres, ha kiigazítják a minket kísérő társadalmi

struktúrát: az újjáépítésre kell összpontosítanunk. Nem tudjuk egyszerűen

visszaállítani azt, ami eddig létezett, azaz átalakítanunk és fejlesztenünk kell

➢ Az újjáépítési és helyreállítási terveknek az emberiség és a bolygó jövőjére kell

összpontosítaniuk. Ebben a tekintetben kulcsfontosságú a lehető legmagasabb nettó

foglalkoztatási lehetőségek fenntartása rövid távon. De ezt nem szabad elfelejteni: ez

az “időtálló gazdaság”

➢ “Tanulnunk kell abból az új keletű rugalmasságból, amelyet a munkáltatók a válság

során alkalmaztak a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak (fogyatékossággal élők,

tartósan munkanélküliek, idősebb munkavállalók) szükségleteinek kielégítése

érdekében. Ennek segítségével megkönnyíthetjük részvételüket egy új,

környezetbarátabb gazdaságban. Törekedjünk erre: a fenntartható jövőre!”

A helyreállítási terv

Zöld fellendülést,

valamint erőteljes

társadalmi és

gazdasági

fellendülést

szorgalmazott,

hozzátéve, hogy

ez csak a

szolidaritás, a

versenyképesség,

a fenntarthatóság, a foglalkoztatás, a visszatartott jövedelem, és a részvétel elvének hat

elvén alapulhat. . Minél erőteljesebbek a helyreállítási intézkedések, annál jobban tudnak

alkalmazkodni a tagállamok és népeik viszonyaihoz: minél hitelesebb lesz Európa, annál

inkább képes lesz leküzdeni a soha nem látott kihívásokat ebben a válságban.
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Források:

● https://koronavirus.gov.hu/virusrol

● https://minap.hu/miskolci-naplo

● https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2020-02549-00-01-res-tra-hu.
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