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Karantén és óvintézkedések
Járványügyi megfigyelés alá helyezik a Kínából vagy Kína érintésével hazatérőket
• Újabb áldozatot
szedett az influenza
Hargita megyében,
ezzel néhány napon
belül kettőre emelke-
dett a fertőző légúti
betegség következté-
ben elhunytak száma
a megyében; tegnap
ugyanakkor Maros me-
gyében is elhunyt egy
influenzás beteg. A
hétvégén alkalmazás-
ba léptették a korona-
vírus terjedése elleni
óvintézkedéseket,
karanténba és a nép-
egészségügyi igazga-
tóság által felügyelt
megfigyelés alá kerül-
nek a Kínából hazaté-
rő, vagy azt akár csak
egy átszállás erejéig
érintő utasok.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K ét napon belül két infl uenzás 
beteg is életét vesztette Har-
gita megyében. A legutóbbi 

halálesetről vasárnap este tett közzé 
jelentést a Fertőző Betegségeket El-
lenőrző és Felügyelő Országos Köz-
pont (CNSCBT). E szerint egy 53 éves 
férfi  a második áldozat, szombaton 
hunyt el, és ő sem volt beoltva infl u-
enza ellen. Noha a rövid jelentésben 
az áll, hogy a beteg elhalálozását 
megelőző egészségi állapotáról nin-

csenek információk, a központi saj-
tóban arról jelentek meg hírek, hogy 
a férfi nek nem volt más betegsége. 
Ezt azonban megkeresésünkre cá-
folta Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság veze-
tője, elmondva, hogy súlyos tüdő-
betegségben szenvedett az elhunyt 
beteg. A férfi t a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban kezelték, 
akárcsak a pénteken elhunyt má-
sik infl uenzás beteget, egy 74 éves, 
szintén krónikus beteg férfi t. 

A megyében jelenleg nincsenek 
súlyos, életveszélyes állapotban 
lévő infl uenzás betegek, az igazga-
tóság adatai szerint ugyan vannak 
kórházban kezelt, igazoltan infl uen-
zás betegek, de egyikük sincs inten-
zív terápiás osztályon. Az intézmény 
által vezetett nyilvántartás szerint 8 
infl uenzás beteget kezeltek kórház-
ban, közülük 5 gyerek, 3 pedig fel-
nőtt, köztük volt a két elhunyt beteg 
is. Az infl uenzások száma azonban 
valószínűleg ennél magasabb – véli 
Tar Gyöngyi –, hiszen a háziorvosok 

egy része nem kér laborvizsgálatot, 
ha megalapozott a gyanúja, hogy 
betege infl uenzás, így ezek az esetek 
nem kerülnek feljegyzésre, ugyan-
akkor előfordul, hogy a kórházak-
ban is csak gyorsteszteket végeznek 
ez ügyben. 

Hargita megyében már elfogy-
tak az ingyenes influenza elleni or-
szágos oltáskampányban a megye 
számára kiutalt oltóanyagok. Az 
egészségügyi minisztérium múlt 
héten újabb 35 000 adag védőol-
tást vásárolt, ám a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság még 
nem kapott tájékoztatást a szak-
tárcától arra vonatkozóan, hogy 
mikor és mekkora oltóanyag-után-
pótlást kap a megye. Legutóbb, 
az influenza elleni oltáskampány 
kezdetekor 4400 adagos kiegé-
szítést kért a minisztériumtól az 
igazgatóság, ezt a kérést még nem 
teljesítette a minisztérium.

Két hetes a kényszerszabadság

Minisztériumi utasításra a hétvé-
gén gyakorlati alkalmazásba lép-
tek a koronavírus terjedését meg-
előző óvintézkedések, így – amint 
arról Tar Gyöngyi tájékoztatott –, 
minden Kínából hazatérő utas, 
de azok is, akik csak egy átszál-
lás idejéig tartózkodtak az ázsiai 
országban, két hétre karanténba 
kerülnek saját otthonukban. Erre 
az időszakra hivatalosan is beteg-

szabadságot kapnak az érintettek. 
A járványmegelőzési módszertan 
értelmében a reptereken veszik 
nyilvántartásba azokat, akik Kíná-
ból vagy Kína érintésével érkeznek, 
illetve érkeztek az országba az el-
múlt két hétben, majd az adatokat 
továbbítják az illetékes megyei 
népegészségügyi igazgatóságnak, 
amely majd a karanténba helye-
zett utazók rendszeres járványügyi 
megfi gyelését felügyeli. Ez az idő-
szak azért tart két hétig, mert ennyi 
a koronavírus lappangási ideje – 
mondta Tar Gyöngyi. Kérdésünkre 
azt is közölte, hogy jelenleg nincs 
a megyében karanténba helyezett 
utazó. Ugyanakkor – mivel még 
friss az intézkedés, illetve lehet-
nek olyanok, akik nem repülővel 
érkeztek az országba, de megfor-
dultak Kínában az elmúlt két hét-
ben – kérte, hogy aki érintett, de 
nem vették nyilvántartásba, vagy 
aki ilyen személyről tud, hívja fel a 
megyei népegészségügyi igazgató-
ságot a 0266-310423-as vagy a 0266-
324483-as telefonszámon.

Maszkhiány

Több forrásból is arról értesült szer-
kesztőségünk, hogy a patikák egy 
részében elfogytak az egészségügyi 
védőmaszkok. Egy székelyudvarhe-
lyi olvasónk négy gyógyszertárat is 
végigjárt a napokban, de egyikben 
sem talált maszkot. Egy patikustól 

származó információ szerint néme-
lyik gyógyszertár be se tudja szerez-
ni a védőeszközt, ugyanis az a vele 
szerződéses viszonyban álló nagy-
bani lerakatban sincs már. A helyzet 
azonban nem általános, beszéltünk 
olyan székelyudvarhelyi gyógyszer-
tár-tulajdonossal is, aki elmond-
ta, nála jelenleg is van készleten 
védőmaszk, és a beszerzéssel sem 
volt gondja, hiszen alig több mint 
egy hete rendelt több dobozzal is a 
nagybani forgalmazótól. Megnőtt az 
igény a védőmaszkok iránt, erősítet-
te meg kérdésünkre, de megjegyez-
te, ez nincs másként más években 
sem a téli szezonban, és szerinte 
egyszerűen az történt, hogy nem ké-
szültek fel erre az időszakra azok a 
gyógyszertárak, amelyek kifogytak 
a védőmaszkból. 

A maszkviseléssel kapcsolat-
ban Tar Gyöngyi azt mondta, ez in-
kább csak akkor ajánlott, ha vala-
ki utazni készül és várótermekben, 
forgalmas reptereken fordul majd 
meg, és csakis akkor van értelme 
maszkot viselni, ha azt megfele-
lően teszi. Az influenza ellen ő a 
megelőző óvintézkedéseket ha-
tékonyabbnak tartja, elsősorban 
a védőoltás beadatását, illetve a 
gyakori kézmosást, a beteglátoga-
tás mellőzését, a rendszeres és ala-
pos szellőztetést – a munkahelyen 
is, nem csak otthon –, a változatos, 
vitamindús ételek fogyasztását és 
a zsúfolt helyek elkerülését.

Az ázsiai országban megfordult 
utazókat már a reptereken járvány-
megelőzési nyilvántartásba veszik

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

H I R D E T É S

Influenzában hunyt el  
Egy 90 éves asszony az idei influenza-szezon első Maros megyei 
áldozata. Az idős asszony január 29-én hunyt el, az Országos Közegész-
ségügyi Intézet részeként működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és 

Felügyelő Országos Központ hétfőn tette közzé, hogy halálát az influ-
enza okozta. Az elhunytnak krónikus betegségei is voltak és nem volt 
beoltva, az influenza vírus A típusával fertőződött meg. Romániában ő 
az idei influenza-szezon tizennegyedik áldozata.




