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Nem betegek az elkülönítettek
Influenza okozta a külföldről hazatért beteg panaszait

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

I gaz ugyan, hogy karantén alatt 
álló személy nincs Hargita me-
gyében, de olyanok vannak, 

akiknek esetében lakhelyi elkülöní-
tést rendeltek el – derült ki a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság vezetője által lapunknak adott 
tájékoztatásból. Tar Gyöngyi pontos 
információkat közölt az aktuális jár-
ványmegelőzési helyzetről.

Lakhelyi elkülönítés alatt

Elmondta, jelenleg 37, Olaszország-
ból hazatért Hargita megyei lakos áll 
lakhelyi elkülönítés alatt, de fontos 
kihangsúlyozni, hogy ők nem bete-
gek, csak óvintézkedés gyanánt 14 
napig elszigetelve és megfi gyelés alatt 
maradnak. Ők olyan régiókból tér-
tek haza, ahol enyhébb járványügyi 
óvintézkedések vannak érvényben, 
de nem jártak a koronavírusos meg-
betegedések miatt karantén alá vont 
olaszországi településeken. Azok, 
akik a hazautazást megelőző 14 nap-
ban megfordultak a szóban forgó 12 
olaszországi – Veneto és Lombardia 
tartományokban található – telepü-
lés valamelyikén, a karantén miatt ki 
sem juthatnak onnan, de ha esetleg 
még az utazási korlátozás elrende-
lése előtt eljöttek onnan, akkor sem 
juthatnak haza, ugyanis az országba 
való belépés után karanténba kerül-
nek. A határ menti megyékben talál-
ható karanténközpontokban helyezik 
megfi gyelés alá ezeket az utazókat, 

nem a lakhelyük szerinti megyé-
ben, tehát a Hargita megyeiek sem 
a megyén belül kerülnek 14 napos 
karanténba – hangsúlyozta a megyei 
népegészségügyi igazgatóság vezető-
je, magyarázatként hozzáfűzve, azért 

történik így, hogy az érintettek minél 
kevesebbet utazzanak az országon 
belül. Akik lakhelyi elkülönítés alatt 
állnak, illetve családtagjaik a kéthe-
tes időszak alatt nem hagyhatják el 
otthonukat, nem érintkezhetnek má-
sokkal, és őket sem látogathatják, de 
azt egyénileg minden érintettel meg-
beszélik az igazgatóság munkatársai, 
hogy ha szükségük van valamire, 
az miként oldható meg. Egyébként a 

vonatkozó eljárásról, a koronavírus 
megelőzésével kapcsolatos óvintéz-
kedésekről és minden fontos tudni-
valóról lehet tájékozódni a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ság honlapján (www.dspharghita.ro), 

valamint az egészségügyi minisztéri-
um internetes oldalán (www.ms.ro).

Felmerült, majd kizárták a gyanút

Tar Gyöngyi arról is tájékoztatott, 
hogy volt már olyan külföldről ha-
zatért beteg Hargita megyében, aki-
nél felmerült a koronavírus-fertőzés 
gyanúja. Ő maga jelentkezett kivizs-
gálásra, ugyanis megfordult olyan 

országokban, ahol megfertőződ-
hetett volna. Az orvosi vizsgálaton 
azonban kiderült, hogy infl uenzá-
ban betegedett meg – az infl uenza és 
a koronavírus tünetei nagyon hason-
lók –, és ezzel ki is zárták a korona-
vírusos megbetegedést, azóta meg is 
gyógyult már, és túl van a 14 napos 
megfi gyelési időszakon is. A megyei 
népegészségügyi igazgatóságnál 
egyébként nem is tudják elvégezni 
a koronavírus kimutatására szolgáló 
tesztet. Az ehhez szükséges labora-
tóriumi felszereléssel rendelkeznek 
ugyan, de a vírus genetikai anyagá-

nak azonosításához szükséges min-
tával csak a nagy orvosi egyetemi 
központok kórházai – a bukaresti, 
jászvásári, kolozsvári, temesvári, 
craiovai és konstancai – rendelkez-
nek, tájékoztatott Tar Gyöngyi.

Az utazásokat érdemes 
átgondolni

A közeljövőre tervezett külföldi uta-
zásokkal kapcsolatban a népegész-
ségügyi igazgatóság vezetője azt 
mondta, a hatósági ajánlás az, hogy 
azokat az utazásokat, amelyek nem 
feltétlenül szükségesek, ajánlatos 
átgondolni, illetve elhalasztani. 
Főként akkor, ha a célállomáson 
magasabb a fertőzésveszély, mint 
itthon, de érdemes elkerülni a re-
pülőtereket, állomásokat is, a ka-
rantén alatt álló külföldi térségektől 
viszont határozottan ajánlott távol 
maradni. Amennyiben valaki egy 
karantén alá helyezett külföldi te-
lepülésen ragad, az ottani hatósági 
előírásoknak megfelelő ellátást kap, 
itthon pedig a járványtani hatóság 
kiállít számára egy igazolást, mely-
nek alapján háziorvosa kiírja neki a 
karantén idejére vonatkozó elkülö-
nítési igazolást. Noha csak a repte-
rekre direkt járatokkal érkezők ese-
tében lehet biztosan tudni, hogy ki 
honnan jött, az átszállások, illetve a 
közúti, vasúti határátkelők esetében 
csupán bevallásos alapon szerez-
hetnek tudomást erről a hatóságok, 
Tar Gyöngyi felhívta a fi gyelmet ar-
ra, hogy nemcsak a járványmegelő-
zés szempontjából fontos, hogy sen-
ki ne próbálja meg elhallgatni, ha a 
koronavírus által érintett térségből 
tér haza, hanem azért is, mert en-
nek büntetőjogi következménye 
lehet, és akár börtönbüntetést is 
eredményezhet, ha valaki e tekin-
tetben megpróbálja kijátszani a ha-
tóságokat. A belügyminisztérium 
tájékoztatása szerint egyébként ha-
sonló okokból – „a betegség elleni 
küzdelem akadályozása” – kedden 
két esetben is bűnügyi kivizsgálás 
indult összesen négy személy ellen 
Romániában. A szerdai információk 
szerint az országban 26-an állnak 
karantén, illetve 2077-en lakhelyi 
elkülönítés alatt.

Ajánlatos a nem feltétlenül 
szükséges külföldi utazásokat 
átgondolni, elhalasztani

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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A kór nyugat-európai terjedése 
nyomán létrehozott, számos 

minisztérium és állami intézmény 
képviselői alkotta bukaresti straté-
giai kommunikációs törzs tegnapi 
tájékoztatása szerint eddig egyetlen 
román állampolgárnál sem igazolták 
laboratóriumi vizsgálatok a korona-
vírus jelenlétét. (A közlemény nem 
tér ki rá, de ez az országon belüli 

helyzetre vonatkozik, a múlt héten 
ugyanis két román megfertőződött 
a Diamond Princess luxushajón). A 
tájékoztatás értelmében a fővárosi 
Matei Balş Intézetben 32 mintát vizs-
gálnak jelenleg, ezek olyan szemé-
lyektől származnak, akik romániai 
tartózkodásuk alatt kapcsolatba ke-
rültek azzal az olasz állampolgárral, 
akiről utólag kiderült, hogy korona-
vírussal fertőződött. A Gorj megyei 
közegészségügyi igazgatóság mun-
katársai tegnapig 13 személytől 
gyűjtöttek biológiai mintákat, akik 

korábban kontaktusba kerültek a 
koronavírus-fertőzéssel egy rimini 
kórházba beutalt 71 éves férfi val. 
Nelu Tătaru, az egészségügyi minisz-
térium államtitkára tegnap délután 
bejelentette: a vizsgáltak eredménye 
minden esetben negatív lett, egyikő-
jük sem fertőződött meg. Klaus Jo-
hannis államfő a Legfelsőbb Védel-
mi Tanács (CSAT) általa összehívott 
tegnapi ülése után bejelentette: a 
nemzetbiztonsági ügyekben illetékes 
testület a szükséges óvintézkedések 
fokozása mellett döntött a koronaví-
rusnak az országba való bejutása, to-
vábbá egy esetleges országos járvány 
megelőzése érdekében. Az elnök 
nyugalomra intett, bírálva a média 
„riadót fújó, pánikkeltő” képviselőit, 
ugyanakkor arra kérte a lakosságot, 

hogy az alapvető higiéniai szabályok 
tiszteletben tartásával védekezzen.

Rengeteg álhír terjeng

Miközben Romániában még nem ütöt-
te fel a fejét a vírus, főleg a közösségi 
oldalakon terjesztett álhírek és pá-
nikkeltés miatt az ország több pont-
ján sokan megrohamozták a nagy 
bevásárlóközpontokat, és nagybevá-
sárlást folytattak alapélelmiszerek-
ből. Elsősorban Bukarestből, de már 
Székelyföld több pontjáról is érkez-
tek jelentések, miszerint a vásárlók 
konzervekkel, liszttel, ásványvízzel 
megrakott kosarakkal állnak sorba a 
pénztárnál, máshol a félig üres pol-
cok látványa árulkodik a pánikszerű 
árubeszerzésről. Az egyik interneten 

keringő álhír szerint például a fertőzés 
romániai elterjedésében a bankjegyek 
képezik a legnagyobb veszélyt, így 
nem tanácsos megfogni őket. „Húzza-
nak kesztyűt, tegyék zárható boríték-
ba, hagyják a ház ajtaja előtt” – taná-
csolják. Egy másik fake news szerint a 
fertőzést a torok nedvesen tartásával 
lehet megelőzni, sőt a koronavírus for-
ró víz, citrom és fokhagyma fogyasztá-
sával is legyőzhető. Raed Arafat, a bel-
ügyminisztérium katasztrófavédelmi 
osztályának vezetője kihangsúlyozta: 
senki ne dőljön be a közösségi oldala-
kon terjedő álhíreknek, nem szabad 
elhinni az sms-ben vagy közösségi 
hálókon terjedő információkat mind-
addig, amíg a sürgősségi esetekért 
felelős országos bizottság munkacso-
portja meg nem erősíti az információt.

Koronavírus: nem szabad bedőlni a rémhírterjesztésnek
• A koronavírus európai terjedése kapcsán a világ-
hálón és a közösségi oldalakon közzétett álhírekkel 
és pánikkeltéssel szembeni óvatosságra intik a hazai 
hatóságok a lakosságot. 

• Volt már olyan külföldről hazatért beteg Hargita megyében, akinél felmerült a ko-
ronavírus-fertőzés gyanúja, de a kivizsgálások eredménye kizárta a megbetegedést. 
A megyében majdnem negyven, Olaszországból hazatért személy áll lakhelyi elkülö-
nítés alatt, de karanténban senki sincs. A külföldi utazásokra vonatkozó tanácsokról, 
a járványügyi helyzetről és a megelőzési eljárásokról érdeklődtünk a megyei né-
pegészségügyi igazgatóság vezetőjétől.




