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Egyelőre nincs ok a pánikra
Megtették a megfelelő óvintézkedéseket a koronavírussal kapcsolatban
• A megyei egészség-
ügyi igazgatóságok
folyamatosan kapják
a minisztériumi át-
iratokat a koronaví-
russal kapcsolatos
protokolleljárásról.
Romániában még nem
fertőződött meg senki
a koronavírussal.

H A J N A L  C S I L L A

A Maros Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság legfrissebb adatai 
szerint (amely az elmúlt hétre 

vonatkozik) január 20-26. közötti idő-
szakra 4534 légúti megbetegedés, 1744 
tüdőgyulladás és öt infl uenza-vírus 

gyanújával fertőzött beteg volt a 
megyében. Az intézmény 2019-
2020-as szezonra vonatkozó 
eddig feljegyzett adatai szerint 
kilenc infl uenza-vírussal fertő-
zött betegről kaptak jelentést 
a háziorvosoktól, ám ebből 

három bizonyosodott be labo-
ratóriumi vizsgálatok útján – jelenti 
a megyei egészségügyi igazgatóság 
szóvivője, Uifalean Gabriela. Az intéz-
mény képviselője az infl uenza elleni 
védőoltás mellett a személyes higié-
nia alapvető szabályainak – például a 
gyakori alapos kézmosás – betartását 
javasolja. Ugyanakkor Mara Togănel, 
Maros megye prefektusa kedden ülést 
hívott össze az infl uenza megelőzésé-
re és korlátozására irányuló intézke-

dések érdekében, illetve az új, Kínából 
induló koronavírussal kapcsolatos 
óvintézkedések kidolgozására. A ko-
ronavírusra vonatkozó intézkedése-
ket és információkat az egészségügyi 
minisztérium képviselői eljuttatták 
többek között a város repülőteréhez is.

Hargita megyében enyhébb 
az idei vírusszezon
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője 
a Székelyhonnak elmondta, az el-

múlt héten 699 felső-légúti megbe-
tegedést, 45 tüdőgyulladást és két 
infl uenzás esetet jegyeztek fel Har-
gita megyében. Tavaly ugyanekkor 
kétszer ennyi felső-légúti megbete-
gedés és 28 infl uenzás volt a megyé-
ben, idén tehát enyhébb lefolyású 
a járvány. Mint elmondta, folya-
matosan kapják az átiratokat az 
egészségügyi minisztériumtól a ko-
ronavírussal kapcsolatos protokoll-
eljárásokról is, és az egészségügyi 
igazgatóság is jelentéseket küld a 
szaktárcának a felkészültségi álla-

potokról: összeírják a készleten lé-
vő fertőtlenítőszereket, kesztyűket, 
megteszik a megfelelő óvintézkedé-
seket. „Az a legzavaróbb ebben a 
koronavírusban, hogy mivel egy új 
vírusról van szó, nincs megoldva az 
azonosítása, nincs még védőoltás, 
és egybeesik az infl uenza-szezon-
nal, amellyel megegyezik a tüne-
tegyüttese, csak a koronavírusnak 
súlyosabb szövődményei vannak, 
és magasabb az elhalálozási ará-
nya” – fejtette ki Tar Gyöngyi. 

A szaktárca jelenlegi adatai 

szerint Romániában még nincs 
koronavírussal fertőzött személy. 
Egy bákói férfit, aki Kínában ta-
nul, vizsgálatoknak vetettek alá az 
országos járványtani intézetben, 
és mint kiderült, vírusos fertőzése 
van, de nem az új koronavírussal 
fertőződött meg.

A koronavírus tünetegyüttese megegyezik 
az influenzáéval, de az előbbi súlyosabb 
szövődményekkel jár
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A jelenlegi helyzetről, illetve ar-
ról, hogy miért fontos a kék fény, 

Kovács Róberttel, a Maros megyei 
hegyimentő szolgálat vezetőjével be-
szélgettünk. Jelenleg a hegyimentő 
szolgálatok gépjárművei a törvény ál-
tal előírt sebességgel haladhatnak az 
utakon, akkor is, ha életmentő hívás-
nak tesznek eleget és egy sürgős eset-
hez igyekeznek. 2018-ban volt egy tör-
vénykezdeményezés, amely lehetővé 
tette volna, hogy a szolgálati autókat 
hang- és fényjelzőkkel szerelhessék 
fel és a többi életmenő hatósághoz ha-

sonlóan elsőbbséget élvezhessenek 
az utakon. Akkor a parlamenti szak-
bizottságban elakadt ez a tervezet, így 
nem valósulhatott meg.

A Székelyhon megkeresésére Ko-
vács Róbert elmondta, nagyon fon-
tos lenne, hogy kék fényt kapjanak. 
Példaként említette, hogy hétköznap 
Marosvásárhelyről indulnak men-
teni, így nem mindegy, hogy a 70 
kilométerre lévő Kelemen-havasokig 
mennyi idő alatt érnek el. Hétvégén 
van csapatuk Szovátán és Palotail-
ván, de akkor is fontos, hogy minél 
előbb odaérjenek a sérültekhez, a he-
gyen, erdőben eltévedt, esetleg meg-
sérült személyekhez. Azt is fi gyelem-
be kell venni, hogy ha hegyekben, 

ismeretlen terepen eltévedt, megsé-
rült személy kér segítséget, akkor 
általában a hegy lábáig tudnak 
autóval haladni, onnan ők is gya-
log mennek tovább, és a sérültnek 
fontos, hogy minél előbb elérje-
nek hozzá. „Nem mindegy, hogy 
az úton a távolságot feleannyi idő 
alatt tehetjük meg, vagy kocsisor-

ban araszolva, esetleg kockáztatva 
és rendőrségi bírságot fizetve.”

Civilek kezdeményezték

A petíciót, amelyben azt kérik, hogy 
biztosítsanak megkülönböztető hang- 
és fényjelzést a hegyimentő szolgála-
tok autóinak, a Prahova völgyében élő 

civilek kezdeményezték. Indoklásuk-
ban azt írták, hogy tavaly országszer-
te 8297 ember életét mentették meg a 
hegyimentő szolgálatok alkalmazot-
tai és önkéntesei, és nagyon 
fontos volna, hogy amikor 
hívják őket, ne kelljen hosz-
szú kocsisorokban rostokol-
niuk, hanem minél előbb 
odaérjenek, ahol szükség 
van rájuk. Szerda délig 
4400 aláírást gyűjtöttek, a 
cél 5000 aláírás megszerzése, 
de ha annál több lesz, az még jobb. 
Aki támogatni szeretné a kezdemé-
nyezést, megteheti a https://campani-
amea.declic.ro/petitions/vrem-salva-
montisti-cu-girofaruri linken.

Kék fényt kérnek a hegyimentőknek
• Aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a he-
gyimentő szolgálatok gépjárművei is használhassanak
megkülönböztető hang- és fényjelzést, illetve gyorsab-
ban haladhassanak, ezáltal hamarabb kiérhessenek a
balesetet szenvedett vagy eltévedt emberekhez.

Jelenleg a hegyimentők autói 
50 kilométer/órás sebességgel 
közlekedhetnek, akkor is, ha sürgősségi 
esethez sietnek
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Látogatási tilalom
a kórházban

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház mától látogatási 
tilalmat rendelt el a betegek és 
az intézményben dolgozók védel-
mében, tekintettel az influenzás 
megbetegedések számának or-
szágos és megyei szintű növeke-
désére, illetve a koronavírus-fer-
tőzések által okozott globális 
helyzetre – tájékoztatottak a 
kórház közleményében. Hozzá-
tették, azokban az esetekben, 
amikor elengedhetetlen a beteg 
mellett hozzátartozó jelenléte, 
alkalmazni kell a megfelelő védő-
intézkedéseket, így védőfelsze-
relés viselése és a kézhigiénés 
előírások betartása kötelező. 
A fertőző betegségeket kezelő 
osztályon jelenleg 13 beteget 
ápolnak influenzavírussal való 
fertőzés miatt. Három esetben 
laboratóriumban, a többi esetek-
ben gyorstesztekkel igazolták az 
influenzavírus jelenlétét. 




