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A REGGIO EMILIÁBAN EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENSKÉNT DOLGOZÓ, SEPSISZENTGYÖRGYI SZINTE ISTVÁN AZ ITÁLIAI HANGULATRÓL

Élet Itáliában: bizonytalanság és aggodalom
„Az első napokban, a karantén 
kihirdetése után olyan volt, mint a 
fi lmekben, mindenki lerohanta az 
üzleteket, üresen álltak a polcok. 
Jelenleg a legrosszabb a bizonytalan-
ság: nem tudjuk, meddig tart ez az 
állapot, mire számítsunk” – tájékoz-
tatta a Krónikát a koronavírus sújtot-
ta Olaszországban élő, egészségügyi 
asszisztensként dolgozó Szinte 
István. Elmondása szerint telepü-
lése határában nomád táborokban 
laknak román állampolgárok, akik 
tömegesen, romániai rendszámú 
gépkocsikkal indulnak haza.

 » BÍRÓ BLANKA

„Ú gy telnek a hétköznapjaink, 
mint annak, aki mankóval 
jár, hiszen sok korlátozásba 

ütközünk” – mondta el a Krónikának az 
olaszországi Reggio Emilia megyében élő 
Szinte István. A sepsiszentgyörgyi szüle-
tésű egészségügyi asszisztens már évtize-
dek óta él feleségével Olaszországban: egy 
magánkórházban dolgoznak. Emellett Ist-
ván magánvállalkozásban is foglalkozik 
betegellátással, idősotthonokba, a páci-
ensek lakhelyére jár. Az Emilia-Romagna 
tartomány, melynek Reggio Emilia megye, 
illetve város is része, a koronavírus miatt 
elsőként lezárt Lombardia és Veneto régi-
ókkal szomszédos, és bár érzik a karantén, 
a megszorítások hatását, mégsem olyan 
mértékben, mint északi szomszédaiknál.

István elmondta, nyolcadikos osztályos 
lánya már közel egy hónapja nem jár is-
kolába, hiszen a tanítást felfüggesztették, 
míg egyetemista fi ának csak az egész or-
szágra kiterjesztett karantén után kellett 

otthon maradnia. Tízezer lelket számláló 
településen élnek, ahol már most több a 
koronavírus-fertőzött, mint egész Románi-
ában, de a betegeket név szerint nem isme-
rik. A megyét csak engedéllyel hagyhatják 
el, folyamatosak az igazoltatások, a har-
minc kilométerre fekvő Parma vagy Mode-
na városába sem mehetnek. A falvakon, 
a városokban „vasárnapi üzemmódban” 
zajlik az élet, kevés a gépkocsi az utakon. 
A kisboltok egyik napról a másikra bezár-
nak: egyszerűen kiírják, hogy „én otthon 
maradok”. Szinte István elmondta, az első 
pánikon túl vannak, most már sokat csil-
lapodtak a kedélyek, mindenki folyamato-
san követi a híreket. „Az első napokban, 
a karantén kihirdetése után olyan volt, 
mint a fi lmekben, mindenki lerohanta az 
üzleteket, üresen álltak a polcok. Aztán 
megtapasztalhatta mindenki, hogy a kész-
leteket feltöltik, a kisebb boltokban roham 
sem volt. Jelenleg a legrosszabb a bizony-

talanság: nem tudjuk, meddig tart ez az 
állapot, mire számítsunk” – mondta. Az 
emberek féltik a bevételeiket, hiszen sok a 
kis- és közepes vállalkozás, de a nagy gyá-
rak beszállítói is attól tartanak, ha a lánc 
megszakad, megszűnik a tevékenységük, 
cégek mennek tönkre.

Nem mindenki tartja be
a szabályokat
István aggasztónak tartja, hogy nem min-
denki tartja be a szabályokat. Lombardia 
és Veneto tartományokból menekültek az 
emberek, így továbbhurcolták a fertőzést. 
Dél-Olaszországban viszont sokkal fejlet-
lenebb az egészségügyi infrastruktúra, 
mint északon, így valószínűleg nehezeb-
ben birkóznak meg a járvánnyal, és nem 
kizárt, hogy akik oda menekültek, meg-
próbálnak majd hazatérni. Arra is kitért, 
hogy a település határában nomád tábo-
rokban laknak romániai állampolgárok, 

akik tömegesen, román rendszámú gép-
kocsikkal indulnak haza. Ilyen körülmé-
nyek között a hatóságok majd nehezen 
tudják kiszűrni, hogy honnan – éppenség-
gel Olaszországból – érkeznek.

Túlterhelt egészségügy
Bár Reggio Emiliában nem olyan súlyos a 
helyzet, mint a szomszédos Lombardiá-
ban, itt is „kiesnek” egészségügyi alkalma-
zottak, mert ha kiderül, hogy kapcsolatba 
kerültek fertőzött személlyel, nem enge-
dik dolgozni őket. Tartják a kapcsolatot a 
Lombardiában dolgozó kollégákkal: ott 
előfordul, hogy az egészségügyi alkalma-
zottak negyven órát kénytelenek dolgozni 
egyfolytában, mert nincs ki felváltsa őket. 
Ezekbe a kórházakba állandóan keresik az 
alkalmazottakat, és bár a szokásos órabér 
többszörösét ajánlják, nem akad jelentke-
ző. A kórházakban, egészségügyi intézmé-
nyekben egyetemisták, orvostanhallgatók 
végzik a szűréseket a belépéskor, az ott 
dolgozóknak is megmérik a testhőmér-
sékletét, kérdőívet töltetnek ki velük, hogy 
érintkeztek-e fertőzött beteggel, voltak-e 
betegségre utaló tüneteik. Sok kórházat ka-
tonai felügyelet alá vontak.

A kórházak ellátása nehézkesen zajlik. 
István elmondta, korábban minden kórte-
remben, a folyosókon is volt kézfertőtlení-
tő, egészségügyi maszk, ám azokat pilla-
natok alatt ellopták a látogatók, a betegek, 
amikor kiderült a járványveszély, így most 
kulcs alatt tartják, és csak kérésre adnak. 
Nem tudják, hogy ki esett át tünetmente-
sen a betegségen, hiszen a szűrések na-
gyon drágák, csak indokolt esetben végzik 
el, különben a gyanús eseteket pusztán 
megfi gyelés alatt tartják. „Mindenki aggó-
dik, attól is tart, hogy házi vesztegzár alá 
kerül, hiszen ha nem tudunk dolgozni, az 
pótolhatatlan bevételkiesést jelent. Erre a 
forgatókönyvre senki nem számított” – fo-
galmazott Szinte István.

 » KRÓNIKA

Európa-szerte szigorítják a megelőző
intézkedéseket az új koronavírusos

(Covid-19) megbetegedések növekedése mi-
att. Magyarország kormánya tegnap rendkí-
vüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett 
az ország teljes területére. Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap 
Budapesten elmondta: a kormány beutazási 
tilalmat rendelt el az Olaszországból, Kíná-
ból, Dél-Koreából és Iránból érkező polgárok 
számára. Kivételt jelentenek az ezen orszá-
gokból érkező magyar állampolgárok, ese-
tükben azonnali hatósági karantént rendel-
nek el. Ehhez a szlovén, valamint az osztrák 
schengeni határon határellenőrzést kell be-
vezetni, ez mihamarabb megtörténik. Ezen 
országokból a vonatokat, buszokat, repülő-
ket leállítják, csak a magyar állampolgárok-
nak biztosított a bejutás. Egyébként Szlové-
nia és Ausztria már lezárta az Olaszországgal 
közös határait. 

Magyarországon továbbá megtiltják a 100 
főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb 
kültéri rendezvényeket, illetve intézménylá-
togatási tilalmat rendelnek el az egyeteme-
ken. Az iskolák bezárását még nem tartják 
indokoltnak, de a Határtalanul! tanulmányi 
kirándulási programot felfüggesztik. A jelen-
leginél sokkal rosszabb helyzetre számít Né-

metország is. Angela Merkel német kancellár 
tegnapi berlini rendkívüli sajtótájékoztató-
ján arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az embe-
rek 60-70 százaléka megfertőződhet, ezért 
időt kell nyerni, hogy ne terhelődjék túl az 
egészségügyi ellátórendszer. Tudomásul kell 
venni, hogy az új típusú koronavírus „meg-
érkezett” Európába, mondta. Hangsúlyozta, 
„mindent meg fogunk tenni, amit csak szük-
séges”, az európai uniós együttműködés 
keretében is. Ismertette, tárgyal Giuseppe 
Conte olasz kormányfővel a lehetséges se-
gítségről. A járvány közös társadalmi kihí-
vás, „szolidaritásunk, belátóképességünk 
és egymás iránti szeretetünk próbatétele” – 
mondta Merkel, aki szerint lassításához min-
denkinek hozzá kell járulnia. Rámutatott, a 
járvány a mindennapi élet sok területén 
változásokkal jár, kerülni kell például a kéz-
fogást. Helyette „nézzünk inkább egy kicsit 
hosszabban a másik szemébe, és mosolyog-
junk” – tanácsolta. Lothar Wieler, a Robert 
Koch országos járványügyi intézet (RKI) ve-
zetője kiemelte, hogy Németország a járvány 
kezdeténél tart, a fertőzések, a súlyos meg-
betegedések és a halálesetek száma is emel-
kedik majd. Kiemelte: nem valószínű, hogy 
még az idén lesz védőoltás az új koronavírus 
ellen. A német hatóságok szerda reggel 1542 
fertőzésről tudtak, a járványnak három halá-
los áldozata van.

Eközben Franciaországban az elmúlt 24 
órában az eddigi legnagyobb mértékben, 
372-vel nőtt a fertőzöttek száma. „Rendkívüli 
válságot élünk” – mondta kedd este Emma-
nuel Macron francia államfő, de hozzátette, 
hogy egyelőre nem terveznek drasztikus in-
tézkedéseket. A kedd esti összesítése szerint 
1784-re nőtt a fertőzöttek száma, a halálos 
áldozatok száma elérte a 33-at.

Olaszországban kedd esti adatok szerint 
egy nap alatt csaknem százhetvennel 631-re 
emelkedett az új típusú koronavírus-fertő-
zés (Covid-19) halálos áldozatainak száma, 
eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma 
10 149-re nőtt. A halottak száma 36 százalék-
kal, a diagnosztizált fertőzöttek száma 10,7 
százalékkal nőtt. Ez a legnagyobb mértékű 
emelkedés a betegség február 21-i olaszor-
szági észlelése óta. A fertőzöttek közül 1004-
en meggyógyultak, 877-en intenzív kezelés-
ben részesülnek. A járvány továbbra is az 
északi országrészre koncentrálódik.

Kína szerdán szakértőket és egészségügyi 
felszerelést küldött Olaszországba, hogy 
segítséget nyújtson az új típusú koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben, miután 
úgy tűnik, hogy az ázsiai országban sikerült 
megfékezni a járványt. A hétfős szakértői 
csoport, élén a kínai vöröskereszt elnökhe-
lyettesével és a járványügyi központ egyik 
szakértőjével, tegnap indult útnak. Kína 

több más, a járvány által leginkább sújtott 
országba is küldött orvosi felszereléseket.

Megelőző intézkedéseket foganatosítanak 
a kelet-európai országok is, az ukrán kor-
mány országos karantént hirdetett március 
12. és április 3. között. A kabinet korlátozá-
sok bevezetését javasolta az olyan tömegren-
dezvényeken, ahol kétszáznál több ember 
vesz részt, de a korlátozás az állami rendez-
vényekre nem terjed ki. A karantén bevezeté-
sét a kabinet kiterjeszteni tervezi az oktatási 
intézményekre is, Kijevben átmenetileg már 
szüneteltetik az oktatást.

Betiltják a száz résztvevőt meghaladó 
rendezvényeket, valamint lezárják a kisebb 
határátkelőket Szerbiában is. Kedden több, 
Olaszországból érkező utast nem engedtek 
leszállni a repülőgépről a dél-szerbiai Nis 
repülőterén, és a szerb–horvát határról ed-
dig több mint 50, míg a szerb–magyar ha-
tárról körülbelül 15 utazót fordítottak vissza. 
Szerbiában április 26-án tartanak általános 
választásokat, a kormánypárt és a Szerbiai 
Szocialista Párt (SPS) lemondta márciusi 
kampányrendezvényeit.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 
decemberben jelent meg a közép-kínai 
Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma vi-
lágszerte meghaladja a 118 ezret, a halálos 
áldozatok száma 4000 felett van. A járvány 
114 országot ért el.

Európa-szerte óvintézkedéseket vezetnek be a koronavírus miatt
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Az egészségügyi alkalmazottak sok esetben 40 órát kénytelenek dolgozni egyfolytában




