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Korlátozták a beteglátogatást
Már Hargita megyei áldozata is van az infl uenzának
• A légúti megbete-
gedések, illetve az 
influenza előfordu-
lásának gyakorisága 
miatt több kórházban 
is látogatási tilalmat 
vezettek be, vagy 
korlátozták a beteg-
látogatási programot. 
Az influenzának már 
Hargita megyei áldo-
zata is van.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Maros Megyei Sürgősségi 
Kórház pénteken tette köz-
zé a szigorított betegláto-

gatási programot, amelynek értel-
mében az egészségügyi intézmény 

intenzív terápiás részlegén 
teljesen felfüggesztik a lá-
togatást. Az osztályra csak 
a kritikus állapotban lévő 
betegek hozzátartozói lép-
hetnek be, a részleg főorvo-
sa által aláírt engedéllyel. 
A látogatóknak ugyanak-
kor viselniük kell a védő-

köpenyt, az orrot is takaró 
maszkot, valamint lábzsákot. A 
védőruházat viselése, valamint a 
kézfertőtlenítés kötelező a sürgős-
ségi kórház más osztályaira tör-
ténő belépéskor is. Ezek esetében 
korlátozta a látogatási programot 
az egészségügyi intézmény. Csak 

kedden, csütörtökön és vasárnap 
14–16 óra között engedélyezett a 
látogatás, az adott napon egy be-
teghez csak egy látogatót enged-
nek be, őt is csak az osztályvezető 
főorvos írásos engedélyével és 
legfeljebb tíz percre. A vizitációt 
megelőzően járványügyi szűrést 
is végeznek a kórházban, és a lég-
úti megbetegedések tüneteit mu-
tató látogatókat nem engedik be 
az intézménybe.

Korlátozás Csíkszeredában

Mint arról írtunk, múlt csütörtökön 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórházban is látogatási tilalmat ve-
zettek be. A tilalmat az infl uenzás 
megbetegedések számának országos 
és megyei szintű növekedése, illetve 
a koronavírus-fertőzések által oko-
zott globális helyzet miatt rendelték 
el, a betegek és az intézményben dol-
gozók védelme érdekében. Ugyan-
akkor közölték, hogy azokban az 
esetekben, amikor elengedhetetlen a 
beteg mellett hozzátartozó jelenléte, 
alkalmazni kell a megfelelő védőin-
tézkedéseket, így kötelező a védő-
felszerelés viselése és a kézhigiénés 
előírások betartása. A korlátozások 
miatt a kórház vezetősége a betegek 
és a hozzátartozók megértését kérte.

Székelyudvarhelyen és Gyergyó-
szentmiklóson kivárnak

A székelyudvarhelyi kórházban 
egyelőre nem kellett elrendelni kor-
látozást – nyilatkozta lapunknak 
pénteken Lukács Antal főigazgató. 
Kezelnek ugyan infl uenzás és más 
fertőző légúti megbetegedésben 
szenvedő betegeket az intézmény 
fertőző betegségek részlegén, hiszen 
ezeknek a kóroknak az előfordulá-
sa ebben az időszakban gyakori, de 

korlátozásra még nem volt szükség. 
A kórház járványtanásza fi gyelem-
mel követi a légúti megbetegedések 
gyakoriságát, és ha szükséges lesz, 
megteszik a megfelelő óvintézke-
déseket – mondta el a főigazgató. A 
gyergyószentmiklósi kórházban a 
központi rendelkezéseknek megfele-
lően szigorították a beteglátogatást, 
de rövidített programmal engedélye-
zik a vizitációkat. Hétfőtől péntekig 
14.30-tól 18 óráig látogathatók a be-
tegek, szombaton és vasárnap pe-
dig 13.30-tól 18 óráig – tájékoztatta 
lapunkat Ferenczy István, az intéz-
mény vezetője.

Újabb haláleset

A Fertőző Betegségeket Ellenőr-
ző és Felügyelő Országos Központ 
(CNSCBT) szombati jelentése szerint 
az infl uenzának már Hargita megyei 
áldozata is van: egy 74 éves, más be-
tegségben is szenvedő férfi  veszítette 
életét pénteken. A férfi nál igazolták az 
infl uenzafertőzést, nem volt beoltva 
a kór ellen – áll a jelentésben. A leg-
utóbbi halálesettel országszerte 12-re 
emelkedett az infl uenza áldozatai-
nak száma. Az utolsó heti összesítés 
szerint egy hét alatt több mint 3600 
igazolt infl uenzás megbetegedés tör-
tént Romániában. Az egészségügyi 
minisztérium pénteken újabb 35 000 
adag infl uenza elleni oltóanyagot 
vásárolt, amelyet az ingyenes orszá-
gos oltáskampányban használnak 
majd fel. A szaktárca közleménye 
szerint az oltóanyagokat egy héten 
belül szétosztják a megyei népegész-
ségügyi igazgatóságok között, hogy 
folytatódhasson az oltásra jogosul-
tak immunizálása.

Elsősorban a betegek javát 
szolgálják a korlátozó 
intézkedések

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

K O V Á C S  E S Z T E R ,
H E G Y I  Z S U Z S A N N A

A székelyudvarhelyi ünnepség Or-
bán Balázs szejkefürdői sírjának 

megkoszorúzásával kezdődött, majd 
a déli harangszóra a városközpontban 
lévő Orbán Balázs-szobornál gyüle-
keztek a részvevők. Az ünnepi mű-
sorban ezúttal is a Székely Dalegylet, 
valamint a Balázs Ferenc és az Alla 
Breve vegyeskar működött közre, il-
letve az Orbán Balázs Általános Iskola 
diákjai, akik szavalattal és népdalcso-
korral tisztelegtek iskolájuk névadója 
előtt. „Közösségünknek ma is égetően 
szüksége van a legnagyobb székelyhez 
hasonló emberekre – mondta ünnepi 
beszédében Gálfi  Árpád. Székelyud-

varhely polgármestere hozzátette: 
olyan emberekre van szükség, akik 
szeretik szülőföldjüket, tenni akarnak 
közösségükért, megbecsülik értéke-
iket, ápolják hagyományaikat és ra-
gaszkodnak jogaikhoz. Az eseményen 
felszólalt Bálint Benczédi Ferenc, a 
Magyar Unitárius Egyház püspöke is. 
„Hálát adunk azért, hogy a legnagyobb 
székely életével és munkásságával a 
ma elő magyar ember (és nem csak) 
számára példát adott és utat mutat. 
Olyan szellemi és lelki nyomot hagyott 
maga után, amely most is segít, erőt ad 
és biztat” – fejtette ki az egyházi veze-
tő. Majd hozzátette: ez a nap több, mint 
egyszerű múltba nézés. „Látnunk kell 
az elmúlt több mint száz év keserves 
történéseiben az isteni gondviselést, 
amely egyénenként és közösségként, 
nemzetként megtartott, hogy a mában 

magyarként éljünk” – hangsúlyozta 
Bálint Benczédi Ferenc. Az esemény 
himnuszénekléssel és az Orbán Ba-
lázs-szobor megkoszorúzásával zárult.

A szívekben él

„A legnagyobb székely annyira a szí-
vünkben él, hogy a Balázs-nap elsősor-
ban őt juttatja eszünkbe” – hangzott el 

vasárnap délben Gyergyószentmikló-
son az Orbán Balázs születésének 191. 
évfordulója alkalmából tartott meg-
emlékezésen. A Gránátalma Egyesület 
és a Gyergyószentmiklósi Unitárius 
Egyházközség közös rendezvényén 
Kis Portik Irén néprajzkutató megnyi-
tóbeszédében Orbán Balázs hitvallá-
sának egy részletét idézte. „Atyám ma-
radásra határozta magát, s én áldom 

érette, mert inkább vagyok szegény 
magyar, mint gazdagon világpolgár, 
mert inkább ragaszkodom ez őseim 
vére által, ezen annyi nemes szenve-
dés által szentesített földhöz, mint a 
világ bármely idegen boldog 
országához.” A továbbiak-
ban György Balázs római ka-
tolikus plébános, Mátyás Ist-
ván református lelkipásztor 
és Tőkés-Bence Zsuzsanna 
unitárius lelkész fogalmazott 
meg ünnepi gondolatokat. Az 
eseményt a Fogarasy Mihály 
Általános Iskola Kikerics népdalcso-
portjának előadása és Kercsó Attila 
szavalata tette meghittebbé. A rendez-
vény végén koszorúzással tisztelegtek 
az író, néprajzi gyűjtő, országgyűlési 
képviselő emléke előtt.

Orbán Balázs ma is utat mutat, hitet ad
• Születésének 191. évfordulója alkalmából Székely-
udvarhelyen és Gyergyószentmiklóson a legnagyobb 
székelyre emlékeztek, akinek példájára, szülőföldszere-
tetére ma is nagy szükség van a felszólalók szerint.

Két és fél évtizede minden februárban 
összegyűlnek a legnagyobb székely 
szobránál a székelyudvarhelyiek
◂   FOTÓ: VERES NÁNDOR




