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Bevezetés
A Kínában 2019 decemberében megjelent koronavírus(SARS-CoV-2-) járvány, amely a COVID-19 megbeteJHGpVW RNR]]D  PiUFLXViUD SDQGpPLiYi QĘWWH NL
PDJiW MHOHQWĘVHQ PHJWHUKHOYH D] HJpV]VpJJ\L HOOiWyUHQGV]HUW$MHOHQOHJHOpUKHWĘDGDWRNDODSMiQDYtUXV
viszonylag ellenálló, könnyen és gyorsan terjed, így az
egészségügyi ellátórendszerben a védekezés különös figyelmet igényel. A rendelkezésre álló adatokból arra köYHWNH]WHWKHWQNKRJ\D6$56&R9IHUWĘ]pVUHDNDUGLRYDV]NXOiULVEHWHJVpJEHQV]HQYHGĘNIRJpNRQ\DEEDN
pVDIHUWĘ]pVHEHWHJHNEHQPDJDVDEEPRUELGLWiVVDOpV
mortalitással jár, így kiemelt rizikócsoportot jelentenek.
Echokardiográfiás vizsgálatra a kardiológiai klinikai
gyakorlatban gyakran van szükség. A vizsgálat szoros
NRQWDNWXVW MHOHQW D SiFLHQV pV D] RUYRV N|]|WW HEEĘO
következik, hogy a páciensnek is könnyen átadható
a betegség, és az egészségügyi ellátószemélyzet is
N|QQ\HQIHUWĘ]ĘGKHW
A jelenlegi szituációban az egészségügyi ellátószemélyzet feladata egyrészt, hogy saját magát és családWDJMDLWYpGMHDIHUWĘ]pVWĘOPiVUpV]WN|WHOHVVpJHPHJ-

tenni mindent annak érdekében, hogy a betegellátás
VRUiQDSiFLHQVHNQHIHUWĘ]ĘGMHQHNPHJ
Természetesen feladatunk, hogy a valóban szükséges
echokardiográfiás vizsgálatok ebben a helyzetben is
megtörténjenek a nem COVID-19-pácienseknél és az
LJD]ROWDQIHUWĘ]|WWEHWHJHNQpOLV
Jelenlegi állásfoglalásunk kitér a vizsgálat indikációjáUDPLQĘVpJpUHD]HJpV]VpJJ\LV]HPpO\]HWpVDEHWHJYpGHOPpUH L]ROiFLyVWHFKQLNiNYpGĘIHOV]HUHOpVHN 
az echokardiográfiás készülékek és helyiségek megváODV]WiViUDpVPHJIHOHOĘSUHYHQFLyMiUD

A vizsgálat indikációi
A jelenlegi helyzetben a transthoracalis (TTE) és
transoesophagealis (TEE) echokardiográfiás vizsgáODWRO\DQHVHWEHQYpJH]KHWĘHOKDNOLQLNDLV]HPSRQWból megalapozott az indikációja, elengedhetetlen a
KHO\HV GLDJQy]LV IHOiOOtWiViKR] pVYDJ\ G|QWĘHQ EHfolyásolja a további terápiás lépéseket. A halasztható,
HOHNWtYV]ĦUĘMHOOHJĦYL]VJiODWRNNHUOHQGĘN.O|Q|-

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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sen azokban az esetekben jelentenek rizikót ezek a
vizsgálatok, amikor a betegek SARS-CoV-2-státusza
nem tisztázott (1).
Bizonyos esetekben (nehézlégzés, perifériás ödéma)
PHJJRQGRODQGyKRJ\DGLUHNWNRQWDNWXVWMHOHQWĘXOWUDKDQJYL]VJiODWNLYiOWKDWyHHJ\V]HUĦEEHOMiUiVVDOPLQW
például NT-proBNP-szint-méréssel (2).
$ VUJĘV G|QWpVKR]DWDOKR] YDOyEDQ V]NVpJHV YL]Vgálatokat ugyanakkor nem szabad kitolni.
ËJ\DVUJĘVVpJLLQWHQ]tYRV]WiO\RNRQpVDMiUYiQ\NyUházakban egyaránt annak gondos mérlegelése szükséges, hogy kinek javasolt echokardiográfia, és az indikált vizsgálatok között milyen legyen a sorrend.
$PpUOHJHOpVVRUiQDN|YHWNH]ĘSDUDPpWHUHNHWV]NVpges figyelembe venni:
• Mi az indikáció?
• Milyen a beteg klinikai állapota?
•7|UWpQWHDEHWHJQpOEHOiWKDWyLGĘQEHOOHFKRNDUGLRgráfia, és azóta változott-e (kardiovaszkuláris szempontból) a beteg klinikai állapota?
• Milyen korábbi betegségei ismertek?
• Az eddig elvégzett vizsgálatok milyen eredménnyel
YpJ]ĘGWHN" 7iPRJDWMiNH D] HGGLJL YL]VJiODWRN D]
echokardiográfia szükségességét?)
A TEE-vizsgálat jelenti a legnagyobb veszélyt a SARS&R9YtUXVVDOW|UWpQĘPHJIHUWĘ]ĘGpVUHKLV]HQDYL]VJiODWDODWWMHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦYtUXVNHUODOHYHJĘEH
(köhögés, öklendezés). Ezért kiemelten fontos eldönteni, hogy a TEE indikációja valóban fennáll-e.
$]DPEXOiQV7((YL]VJiODWRNDWFVDNVUJĘVVpJLHVHtekben indokolt elvégezni (pl.: endocarditis alapos gyaQ~MDPĦELOOHQW\ĦGLV]IXQNFLyJ\DQ~MDIOFVHWKURPEXV
NL]iUiVDVUJĘVFDUGLRYHUVLRHOĘWWLOOHWYHHJ\pEVUJHWĘ GLDJQRV]WLNXV NpUGpVHN PHJYiODV]ROiVD KD D 77(
inkonkluzív, és egyéb képalkotó modalitással a TEE
nem váltható ki). Az elektív TEE-vizsgálatok (pl. stabil
ELOOHQW\ĦEHWHJVpJHNLQWUDNDUGLiOLVV|QWNL]iUiVDHOHNtív cardioversio) halasztása javasolt.
Mivel a TEE-vizsgálat során a személyzet kontaminációjának rizikója magas, bizonyos indikációkban CT-vizsgálat elvégzése javasolt (pl. fülcsethrombus kizárása).
Hasonlóképpen olyan helyzetekben, ahol a TEE-vizsJiODWLVPpWOpVHOHQQHLQGRNROWOHKHWĘVpJV]HULQWHJ\pE
modalitást válasszunk (CT, MR, TTE) (2).
2V]WiO\RV QHP 6$56&R9IHUWĘ]|WW EHWHJHN 7((
YL]VJiODWD PHJIHOHOĘ LQGLNiFLyEDQ  YDODPLQW D V]tYsebészeti beavatkozásokhoz szükséges képalkotás
YiOWR]DWODQXO YpJH]KHWĘ DPHQQ\LEHQ D YL]VJiOyRUYRV
DIHUWĘ]pVV]HPSRQWMiEyOQHJDWtYYDJ\DODFVRQ\NRFNi]DW~DEHWHJpVDIHUWĘ]pVWUDQV]PLVV]LyMiQDNPLQLmalizálására a feltételek adottak.

kardiográfiás készülék használatával történjen.
Megfontolandó, és ha a körülmények engedik, a járóbetegek és osztályos betegek ellátását külön teamek
végezzék, és ezek egymással (pl. referáló) ne érintkezzenek.
$ YL]VJiOyEDQ UHQGV]HUHV IHOOHWIHUWĘWOHQtWpV V]NVpges virucid hatástartamú (3) szerrel.
7((YL]VJiODWRWOHKHWĘVpJV]HULQWHJ\MyOV]HOOĘ]ĘYL]Vgálóhelyiségben kell végezni. A beavatkozásban a leKHWĘOHJNHYHVHEEV]HPpO\YHJ\HQUpV]W  
/HKHWĘOHJPiUD]LQWp]PpQ\EHYDOyEHOpSpVNRUGHOHJNpVĘEEDYL]VJiOyEDYDOyEHOpSpVHOĘWWDEHWHJHWNLNHOO
kérdezni az aktuálisan hatályos csekklista alapján; a
IHUWĘ]pVUH QHP J\DQ~V pV D J\DQ~V EHWHJHNUH HOWpUĘ
biztonsági és vizsgálati protokollok vonatkoznak (lásd a
+RJ\DQYpGMNPDJXQNDWpVDEHWHJHNHWDIHUWĘ]pVWĘO"
FIHMH]HWWiEOi]DW 
)HUWĘ]pVJ\DQ~VHVHWHWD6$56&R9YtUXVVDOLJD]ROWDQIHUWĘ]|WWEHWHJJHOPHJHJ\H]ĘEL]WRQViJLLQWp]NHGpsek mellett kell vizsgálni.
/HKHWĘVpJV]HULQWD]LJD]ROWDQIHUWĘ]|WWYDJ\IHUWĘ]pVre gyanús betegeket külön erre kijelölt izolációs szobában, oda dedikált ultrahang-berendezéssel szükséges
vizsgálni. Ez utóbbi készülék más helyszínre nem viKHWĘRV]WiO\RVLOOHWYHIHUWĘ]pVUHQHPJ\DQ~VEHWHJHN
vizsgálata vele tilos.
)HNYĞEHWHJHOOiWiV
Amennyiben lehetséges, igazoltan COVID-19-pácienVHNHW YL]VJiOy RUYRV VH DPEXOiQV VH QHP IHUWĘ]|WW
osztályos betegeket ne vizsgáljon.
Ha igazoltan SARS-CoV-2-beteg ellátása történik valamely arra kijelölt osztályon, az osztály izolálása szükséges, és egy portábilis ultrahangkészüléket kell kijeO|OQL DPHO\ D] RV]WiO\W QHP KDJ\KDWMD HO (OĘQ\EHQ
UpV]HVtWHQGĘD]iJ\PHOOHWWLYL]VJiODW
A betegek osztályok, laborok közötti extenzív szállítáViWDOHKHWĘVpJHNKH]LJD]RGYDNHUOQLNHOO
$ V]tYVHEpV]HWL PĦWĘ pV RV]WiO\ HOOiWiVD NL]iUyODJ
RO\DQNpV]OpNNHOW|UWpQKHWDPHO\QHPOiWHOIHUWĘ]|WW
vagy arra gyanús beteget.
Invazív hemodinamikai és elektrofiziológiai laborokban
portábilis készülékek használata javasolt, amelyeket
D]RQEDQ HJ\pE KHO\HQ OHKHWĘVpJ V]HULQW QH KDV]QiOjunk. Az intenzív osztályokon az ultrahangvizsgálat
csak az instabil vagy szívelégtelen betegek vizsgálaWiUD V]RUtWNR]]RQ $ &29,' V]|YĘGPpQ\HNpQW NLalakult pneumónia vizsgálatára és követésére kiválóan
DONDOPDV D Np]L NpV]OpNNHO HOYpJH]KHWĘ WGĘXOWUDhang-vizsgálat.

Vizsgálati protokoll
Hol történjen a vizsgálat?
-iUyEHWHJHOOiWiV
Amennyiben lehetséges, a járóbeteg- és osztályos ellátás külön echokardiográfiás laborokban, külön echo-

$77(YL]VJiODWVRUiQW|UHNHGMQNDOHKHWĘOHJU|YLGHEE
vizsgálati protokollra, csak olyan kardiális eltéréseket
keressünk, amelyek magyarázhatják, vagy közrejátsz89
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hatnak a beteg panaszaiban. Amennyiben a vizsgáló
ebben járatos, fókuszált ultrahangvizsgálat, azaz Point
Of Care Ultrahang (POCUS) protokoll alkalmazása javasolt. Echokardiográfiában jártas kardiológus, aneszteziológus vagy POCUS-ban nagy gyakorlattal rendelNH]Ę VUJĘVVpJL RUYRV DQHV]WH]LROyJXV YL]VJiOMD D
betegeket, így a vizsgálat ideje lerövidül, és általában
HONHUOKHWĘDYL]VJiODWLVPpWOpVHLV+DPHJROGKDWyD
6$56&R9IHUWĘ]|WW HJ\pQHNHW RO\DQ RUYRV YL]VJiOja, aki egyébként is a járványkórházba van beosztva.
$ 6$56&R9IHUWĘ]pV HOVĘVRUEDQ D NLDODNXOy WGĘ
J\XOODGiVPLDWWWHNLQWKHWĘYHV]pO\HVQHND]RQEDQQHP
elhanyagolható százalékban (7,2%) a szívizomzat akut
károsodását is leírták (4).
,JD]ROW YDJ\ J\DQ~V 6$56&R9IHUWĘ]pV HVHWpQ
minimumként az alábbi paraméterek vizsgálata javasolt: bal kamrai szisztolés funkció, falmozgászaYDU IHOPpUpVH YpJGLDV]WROpV iWPpUĘ PpUpVH -REEkamra-struktúra és -funkció tekintetében a TAPSE
(tricuspid annular plane systolic excursion), a végdiDV]WROpViWPpUĘYDODPLQWDWULFXVSLGiOLVUHJXUJLWiFLy
VHEHVVpJpEĘOV]iPtWRWWQ\RPiVJUiGLHQVPpUpVHMDvasolt. A lényegre szorítkozó TTE-vizsgálat vagy a
32&86 DONDOPiYDO FVDN D GXUYD ELOOHQW\ĦHOWpUpVHN
rögzítése tanácsos, és csak ha a klinikai kép indokolja, akkor javasolt a részletes, kvantitatív mérés. A
pericardium esetleges megvastagodásának leírása,
illetve a pleurális folyadék vizsgálata szintén javasolt
(2).
$PHQQ\LEHQOHKHWĘVpJYDQUi77(VRUiQWDQiFVRVD
NpSDQ\DJ J\DNRUL PHQWpVH tJ\ NpVĘEE RIIOLQH H[SHUW
NLpUWpNHOpVUHLVYDQOHKHWĘVpJ H]]HOHONHUOKHWĘDYL]Vgálat ismétlése).
Az elmúlt hónapokban számos irodalmi adat támaszWRWWD DOi D WGĘXOWUDKDQJR]iV OpWMRJRVXOWViJiW D
6$56&R9IHUWĘ]pVEHQ NLDODNXOW SQHXPyQLD GLDJnózisában és utánkövetésében (5, 6). Diagnosztikus
HUHMpQW~ONLHPHONHGĘHOĘQ\HKRJ\DYL]VJiODWN|QQ\HQ

IHUWĘWOHQtWKHWĘ Np]L NpV]OpNHNNHO ~Q KDQGKHOG YDJ\
SRFNHW XOWUDKDQJNpV]OpNHN  LV HOYpJH]KHWĘ DPL iOWDO
DIHUWĘ]pVWHUMHGpVHV]HPSRQWMiEyONHGYH]ĘWOHQEHWHJV]iOOtWiVRN V]iPD FV|NNHQWKHWĘ $MiQORWW LURGDORP pV
oktatóanyagok az appendixben találhatók.

Hogyan védjük magunkat és a betegeket a
fertőzéstől?
/HKHWĘVpJ V]HULQW PLQGHQ DPEXOiQV pV RV]WiO\RV EHteg kapjon sebészi maszkot.
$EHWHJHOOiWiVDVRUiQOHKHWĘOHJHJ\V]HUKDV]QiODWRV
eszközöket kell használni. A nem egyszer használatos
HV]N|]|NHWDJ\iUWyHOĘtUiVDV]HULQWNHOOIHUWĘWOHQtWHQL
sterilizálni (3).
)HUWĘ]pVUH QHP J\DQ~V DPEXOiQV YDJ\ QHP IHUWĘ]|WW
osztályos beteg TTE-vizsgálata WiEOi]DW 
• sebészi maszk,
•NHV]W\Ħ
(.*FVLSHV]HN KDV]QiODWD OHKHWĘVpJ V]HULQW NHUOHQGĘKDDYL]VJiODWV]NVpJHVVpWHV]LHJ\V]HUKDV]Qilatos EKG-tappancsok alkalmazandók.
•YL]VJiODWXWiQYLUXFLGW|UOĘNHQGĘYHOIHUWĘWOHQtWpVMDYDVROW WUDQV]GXFHUDQQDNYH]HWpNHNpV]OpNNH]HOĘIHlülete),
• minden beteg után orvosi és asszisztensi kézmosás,
Np]IHUWĘWOHQtWpVV]HOOĘ]WHWpVV]NVpJHV
)HUWĘ]pVUHJ\DQ~VYDJ\LJD]ROWDQIHUWĘ]|WWEHWHJ77(
vagy bármely beteg TEE-vizsgálata (minden, a vizsgáOyEDQMHOHQOpYĘV]HPpO\UHYRQDWNR]yDQ pVWiE
Oi]DW :
•))3GHOHKHWĘOHJ))3PDV]N 1LOOHWYH1 
•NHV]W\Ħ
•YpGĘV]HPYHJYDJ\IHMUHU|J]tWKHWĘSOH[LYpGĘOHPH]
• egyszer használatos köpeny,
• lábzsák,
•PĦWĘVVDSND

1. TÁBLÁZAT. A TTE-vizsgálat során követendő protokollt szemlélteti a SARS-CoV-2-fertőzöttség rizikójának függvényében (2)
55&WJ[TH»MBUTPS»OLÐWFUFOEúQSPUPLPMM
"GFSUú[ÐUUség rizikója

Kézmosás

Sebészi
maszk és
LFT[UZĊ

7ÃEúSVI»[BU
és a szem
védelme

.ĊUúTTBQLB

A vizsgálat részletessége

Vizsgálati
eszközök
védelme

Alacsony

.|WHOH]Ę

Javasolt

Nem szükséges

Nem szükséges

Teljes vizsgálat

Nem szükséges

Közepes

.|WHOH]Ę

.|WHOH]Ę

Javasolt

Nem szükséges

A patológiás eltérés
súlyosságától függ
OHKHWĘOHJWHOMHV
vizsgálat)

Közepes védelem/
transzducerek,
elvezetések és a
beteghez közel álló
eszközök

Magas/igazolt
SARS-CoV-2IHUWĘ]pV

.|WHOH]Ę

Speciális maszk .|WHOH]Ę
N|WHOH]Ę))3
FFP3 vagy
N95/N99

.|WHOH]Ę

Problémára fókuszálYDDNOLQLNDLMHOHQWĘségre összpontosítva
(POCUS)

Teljes izoláció,
dedikált készülékek
használata

$ODFVRQ\IHUWĘ]|WWVpJLUL]LNy a betegnek nincsenek tünetei, negatív vírusteszttel rendelkezik, illetve olyan területen vizsgáljuk, ahol a SARS-CoV-2 elterjedtsége alacsony. .|]HSHVIHUWĘ]|WWVpJLUL]LNyDEHWHJWQHWHLQHPHJ\pUWHOPĦHNQHPWLV]Wi]RWWDNLOOHWYHSDQDV]PHQWHVGHRO\DQWHUOHWUĘOpUNH]HWWDKRO
N|]HSHVYDJ\PDJDVD6$56&R9IHUWĘ]|WWVpJUL]LNyMD0DJDVIHUWĘ]|WWVpJUL]LNyFVRSRUWMiEDWDUWR]yEHWHJ7tSXVRV&29,'SDQDV]RNNDOUHQGHONH]Ę
beteg, vagy pozitív teszttel rendelkezik.
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2. TÁBLÁZAT. A TEE-vizsgálat során követendő protokollt szemlélteti a SARS-CoV-2-fertőzöttség rizikójának függvényében (2)
7((YL]VJiODWVRUiQN|YHWHQGĘSURWRNROO
"GFSUú[ÐUUség rizikója

Kézmosás

Sebészi maszk és
LFT[UZĊ

7ÃEúSVI»[BUÃT A vizsgálat részle- Vizsgálati eszközök
a szem védeltessége
védelme
NF NĊUúTTBQLB

Alacsony

.|WHOH]Ę

.|WHOH]Ę

Opcionális/javasolt

Teljes vizsgálat

Nem szükséges/csak
a beteghez közel álló
eszközök védelme

Közepes

.|WHOH]Ę

.|WHOH]Ę

.|WHOH]Ę

A patológiás eltérés
súlyosságától függ
OHKHWĘOHJWHOMHV
vizsgálat)

Közepes védelem/
transzducerek, elvezetések és a beteghez közel
álló eszközök

Magas/igazolt
SARS-CoV-2IHUWĘ]pV

.|WHOH]Ę

Speciális maszk köte- .|WHOH]Ę VSHFLiOLV
OH]Ę))3))3YDJ\ YpGĘUXKi]DW
11GXSODNHV]W\Ħ

Problémára fókuszálYDDNOLQLNDLMHOHQWĘségre összpontosítva

Teljes izoláció, dedikált
készülékek használata

1. ÁBRA. A védőfelszerelés felvételének és levételének protokollja (7)
91
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•PLQGHQEHWHJYL]VJiODWHOĘWWpVXWiQRUYRVLpVDVV]LV]WHQVLNp]PRViVNp]IHUWĘWOHQtWpVV]HOOĘ]WHWpVV]NVpges,
• a TEE-szondát minden beteg után a helyi protokollnak
PHJIHOHOĘHQ GH IRNR]RWW JRQGRVViJJDO IHUWĘWOHQtWHQL
szükséges,
•PLQGHQ7((YL]VJiODWXWiQLOOHWYHIHUWĘ]pVUHJ\DQ~V
YDJ\ LJD]ROWDQ IHUWĘ]|WW EHWHJ YL]VJiODWD HVHWpQ D]
ultrahangkészülék (állványzatával együtt) és a transzGXFHUHN IHUWĘWOHQtWpVH V]NVpJHV YLUXFLG iJHQVVHO
SRUWDELOLV HV]N|] HVHWpQ HOĘV]|U PpJ D EHWHJ V]Rbájában, majd azon kívül még egyszer. TEE-szonda
HVHWpEHQV]LQWpQDV]REiEDQLVPDMG]iUWV]iOOtWyEĘU|QGEHQDKHO\LSURWRNROOQDNPHJIHOHOĘHQGHGLNiOWVWHrilizálás szükséges.
•$PHQQ\LEHQ HOpUKHWĘ D] XOWUDKDQJNpV]OpNHW HJ\szer használatos átlátszó fóliával érdemes letakarni,
DWUDQV]GXFHUWSHGLJHJ\V]HUKDV]QiODWRVYpGĘ]ViNba húzni, majd ezeket veszélyes hulladékként kell kezelni.
(J\HVJ\iUWyNiOWDOMDYDVROWIHUWĘWOHQtWĘV]HUHN
GE:
• https://www.gehealthcare.com/products/ultrasound/
ultrasound-transducers#
• https://cleaning.gehealthcare.com/
3KLOLSV
• ht tp://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/
16455015/English_1.pdf%3ffunc%3ddoc.Fetch%26nodeid%3d16455015
7RVKLED &DQRQ 
• https://global.medical.canon/products/ultrasound/
more_information/guideforcleaning
AIUM official statement:
• https://www.aium.org/officialStatements/57

Egyéb megfontolások
$ YL]VJiOyKHO\LVpJEHQ D OHKHWĘ OHJNHYHVHEE V]HPpO\
tartózkodjon (forró zónába csak a vizsgáló orvos lép).
A papír alapú leletírást kerülni kell.
$6$56&R9IHUWĘ]|WWYDJ\J\DQ~VHVHWHWOHKHWĘOHJ
ne vizsgáljon 60 év feletti, immunszupprimált, váranGyVLOOHWYHNUyQLNXVEHWHJVpJEHQV]HQYHGĘRUYRV
(FKRNDUGLRJUiILiYDO NDSFVRODWRV RNWDWy MHOOHJĦ IHODGDWRNDWOHKHWĘOHJRQOLQHYpJH]]QN$V]DNRUYRVMHO|OWHNYDJ\OLFHQFYL]VJiUDNpV]OĘNHFKRNDUGLRJUiILás gyakorlati képzésének szüneteltetése javasolt.
Amennyiben a munkájukra szükség van, úgy szigoU~DQEHNHOOWDUWDQLDYpGĘIHOV]HUHOpVKDV]QiODWiQDN
szabályait.
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Az iEUDDYpGĘIHOV]HUHOpVIHOYpWHOpQHNpVOHYpWHOpnek a protokollját foglalja össze (7).
Appendix
2NWDWyDQ\DJ 32&86KR] pV WGĘXOWUDKDQJR]iVKR]
D]DOiEELOLQNHQpUKHWĘHO
https://www.openlus.com/en/?fbclid=IwAR0wmhSpfiaMISFcIQnA29tXEQ01V8SfwCzFszVXmIJA-VXG_LPNufd3G_Q
$ &29,'WGĘJ\XOODGiVEDQ OiWKDWy 8+MHOHN pUWHOPH]pVHDN|YHWNH]ĘOLQNHNHQpUKHWĘHNHO
• https://www.youtube.com/watch?v=6n_xtzHkaDc&feature=share&fbclid=IwAR3Rb5zeSt06fGoVWsPIeJ4X9ORhE158o-wX_zWY2LO_-Mni_32rky25KCs&app=desktop
• http://www.thepocusatlas.com/covid19
• https://drive.google.com/a/csobay.hu/file/d/186UlgJYKeDITqSSBAS1zVYoqg6LfJmt/view?usp=drive_web
1\LODWNR]DW
$ V]HU]Ę NLMHOHQWL KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
PHJtUiViYDONDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHOHV]HPEHQ
SpQ]J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]H
IpUKHWHWOHQVpJL RN DPHO\HN EHIRO\iVROKDWMiN D N|]OH
PpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OHYRQW
N|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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