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Felütötte a fejét a vírus a Székelyföldön is

Harmincötre emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma tegnap 
Romániában a stratégiai kommunikációs törzs tájékoztatása szerint. A legújabb 
esetek egyike egy 35 éves Kovászna megyei nő, aki március 8-án tért vissza 
Olaszországból, és azóta lakhelyi elkülönítésben volt. Koronavírust diagnoszti-
záltak egy 31 éves bukaresti férfi nél is, aki szintén házi karanténban volt, továbbá 
egy szintén fővárosi, 55 éves férfi  szervezetében, aki egy korábbi koronavírusos 
megbetegedésben szenvedő férfi  kontaktszemélye volt. A fertőzöttek közül 15-en 
bukarestiek. Tegnap délutáni adatok szerint 487-en tartózkodtak intézményes 
karanténban, és közel 12 ezren otthoni elkülönítőben.

NAPRÓL NAPRA NŐ A KORONAVÍRUSOS FERTŐZÉSEK SZÁMA, A HATÓSÁGOK SZERINT VAN ELEGENDŐ GYÓGYSZER ÉS SZAKEMBER

Betiltották a százfősnél nagyobb rendezvényeket
Betiltották a százfősnél nagyobb 
gyülekezések, rendezvények szerve-
zését a hatóságok, hogy hatékonyabb 
legyen a koronavírus terjedése elleni 
küzdelem. Az országban már 35-re 
emelkedett a fertőzöttek száma, fel-
ütötte a fejét a kór a Székelyföldön is.

 » PAP MELINDA

A százfősnél nagyobb rendezvénye-
ket sem engedélyezik tegnaptól 
Romániában, megakadályozandó 

a koronavírusos fertőzések terjedését. 
Raed Arafat belügyi államtitkár, az or-
szágos vészhelyzeti főigazgatóság veze-
tője tegnap bejelentette, március 31-éig 
betiltják a zárt térben zajló, százfősnél 
nagyobb kulturális, tudományos, művé-
szeti, vallási és sportrendezvényeket. „Ez 
azt jelenti, hogy a színházakban, mozi-
termekben vagy más, szintén zárt térben 
zajló események 100 fő alatti részvétellel 
rendben vannak, 100 személy fölött azon-
ban nem. Azok a tevékenységek, amelyek 
megtarthatók a szabadban is – például 
bizonyos vallási tevékenységek, amelyek 
során nem kell mindenkinek bemennie 
a templomba –, szintén kivitelezhetők” 
– fogalmazott Arafat. Az államtitkár az 
egyetemek vezetőségét is felszólította, 
hogy március 31-éig függesszék fel a ha-
gyományos kurzusokat. „A bentlakások 
ügye is felvetődött, de ebben az esetben 
az egyetemekre bízzuk, hogy megoldáso-
kat találjanak. Esetleg csökkentsék az ott 
levő diákok számát: aki dolgozik, marad-
jon, aki nem, az menjen haza” – mondta 
a belügyi államtitkár, aki erre az időszak-
ra a különböző távoktatási módszerek, 
például online kurzusok használatát ja-
vasolta.

Elegendő teszt áll rendelkezésre
Raed Arafat arról biztosította a bukares-
tieket, egyelőre nem tevődik fel a kérdés, 
hogy vesztegzár alá vonják a fővárost. 
Azonban hozzátette, ha nagyon gyors 
ütemben terjed tovább a vírus, ilyen extrém 
intézkedések bevezetése is szóba jöhet. Azt 
is bejelentették, hogy mától a bukaresti és a 
megyeközpontokban működő állami intéz-
mények kötelesek dolgozóiknak különböző 
munkakezdési időpontokat megjelölniük, 
hogy csökkentsék a tömegközlekedésben a 
zsúfoltságot és a vírus terjedésének kocká-
zatát. A 99 főnél több dolgozóval rendelke-
ző magánvállalatok számára egyelőre csak 
javasolták ezt az intézkedést.

A belügyminisztérium székhelyén 
tartott sajtótájékoztatóján Nelu Tătaru 
egész ségügyi államtitkár arról beszélt, 
hogy jelenleg elegendő mennyiségű 
teszt áll rendelkezésre a Covid-19 vírus 
kimutatására, és szakemberekben sem 
szenvednek hiányt. Elmondta, összesen 
1200 személyt teszteltek az ország hét 
központjában: Temesváron, Kolozsváron, 
Iaşi-ban, Konstancán, Craiován és a két 
bukaresti központban, illetve már Brassó-
ban is van lehetőség a tesztek elvégzésére. 
A megbetegedések számának növekedése 
miatt egyébként a következő hat hónapra 
felfüggesztik a koronavírusos megbetege-

dések kezeléséhez szükséges gyógyszerek 
és egészségügyi eszközök exportját. A ren-
delet hatálya alá eső készítmények és se-
gédeszközök jegyzékét az egészségügyi 
minisztérium állítja majd össze.

Leckevideókat kérnek a tanároktól
Különböző alternatív oktatási módszerek 
bevetését javasolják a közoktatásban dol-
gozó pedagógusoknak is a szerdán beveze-

tett kényszerszünet idejére. Monica Anisie 
ügyvivő oktatási miniszter felhívásban for-
dult a tanárokhoz és tanítókhoz, hogy já-
ruljanak hozzá nyílt oktatási erőforrások-
kal a tanítási folyamathoz. A tárcavezető 
Facebook-bejegyzésében azt írja, a tanfel-
ügyelőségeknek a CRED nevű projekt által 
biztosított infrastruktúra révén lehetősé-
gük van feltölteni az internetre oktatási 
anyagot, amelyhez minden romániai tanu-
ló és pedagógus hozzáférhet. „A tanítási 
folyamat folytatása érdekében felhívást 
intézünk a pedagógusokhoz, járuljanak 
hozzá a Red.educred.ro honlapon elérhe-
tő oktatási anyagok számának növelésé-
hez” – kérte a miniszter, aki szerint a mi-
nisztérium egy YouTube-csatornát is létre 
szeretne hozni a középiskolások számára. 
„Felkérjük a tanárokat, hogy készítsenek 
leckevideókat. Az ehhez szükséges műsza-
ki felszerelést a Román Televízió biztosítja 
ingyenesen a tárcával aláírt szerződés ér-
telmében” – írta a tanügyminiszter.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Karhatalmi felügyelet mellett kísérik a 
határátkelőhelyekről, majd helyezik ka-

ranténba Románia különböző pontjain a ko-
ronavírus sújtotta országokból, elsősorban 
Itáliából érkező román állampolgárokat. 
A hatóságok az új típusú koronavírus jár-
ványszerű terjedésének megfékezése érde-
kében foganatosított intézkedések keretében 
már a határátkelőknél igyekeznek kiszűrni 
azokat, akik a „vörös zónának” nyilvánított 
Olaszországból érkeznek. A belépésre jelent-

kező román állampolgároknak nyilatkozatot 
kell kitölteniük arról, hogy honnan érkez-
nek, és mely romániai településre szeretné-
nek eljutni. Noha már napok óta arra kérik 
az Olaszországban élő románokat (számuk 
megközelíti a másfél milliót), hogy ne indul-
janak haza, hiszen fennáll a veszélye, hogy 
épp az itthoni szeretteiket fertőzik meg koro-
navírussal, a külföldi vendégmunkások egy 
része pánikszerűen menekül Romániába.

A hatóságok már kedden nekiláttak in-
tézményes vesztegzárba vagy otthoni elkü-
lönítőbe helyezni mindazokat, akik az új 

koronavírus sújtotta országokból jönnek. 
Egy részüket a határ menti megyékben – 
Temes, Arad, Bihar, Szatmár –, különböző 
intézményekben kialakított helyiségekben 
helyeznek 14 napos karanténba, másokat 
rendőri kísérettel szállítják az ország többi 
részébe vagy a lakhelyük szerinti megyékbe. 
Az eljárás nem zökkenőmentes, a karantén 
ellen tiltakozó, Itáliából hazatérő polgárok 
miatt a magyar–román határ több átke-
lőjén is mozgósítani kellett a rendőrséget 
és csendőrséget. Tegnap délután sikerült 
megörökítenünk, amint a kolozsvári foglal-
kozás-egészségügyi szakrendelő Kert (Pas-
teur) utcai székhelyére rendőri és csendőri 
felvezetéssel szállítottak külföldről érkezett 
románokat. A borsi határátkelőtől elkísért 
személygépkocsik között több olasz, vala-
mint moldovai rendszámú autót is lehetett 
látni. A Kolozs megyei prefektúráról szár-
mazó információink szerint ezeket a szemé-
lyeket az egészségügyi hatóságok döntésétől 
függően a kincses városban helyezik vesz-
tegzár alá, vagy ugyancsak karhatalmi kísé-
rettel a lakhelyük szerinti megyékbe küldik, 
ahol karanténba vagy otthoni elkülönítőbe 
kerülnek. Kolozsváron jelenleg 22-en tartóz-
kodnak intézményes karanténban, a Kolozs 
megyei prefektúra 197 ágyat különített el a 
külföldről érkezők vagy azok számára, akik 
esetében felmerül a koronavírus-fertőzés 
gyanúja; további száz ágy előkészítése fo-

lyamatban van. A hatóságok egyébként arra 
fi gyelmeztetnek, hogy 4000 eurós bírsággal 
sújthatják azokat, akik nem tartják be az 
otthoni elkülönítésre vonatkozó rendeletet, 
sőt, a büntetés többször is kiróható, ha az 
illető személy több ízben áthágja a szabá-
lyokat. Raed Arafat belügyminisztériumi 
államtitkár elmondta, Hunyad megyében 
két személyt bírságoltak meg, mert azt nyi-
latkozták, hogy Olaszország vesztegzáron 
kívüli vidékéről érkeztek, ehhez képest a 
vizsgálatok során kiderült, hogy éppen a 
koronavírus által érintett térségből jöttek. 
Két Călăraşi megyei személy azt állította a 
ha tárátkelőnél, hogy otthoni elkülönítésbe 
mennek, de mindeddig nem érkeztek meg 
a lakhelyükre. Arafat felhívta a fi gyelmet, 
hogy a román határrendészet fi gyelemmel 
követi az útmegszakítással Romániába ér-
kező légi járatokat, az utasok nem tudják el-
titkolni a hatóságoktól, hogy melyik ország-
ból indultak. „Megkérem a járvány sújtotta 
térségekből érkező személyeket, hogy értsék 
meg ezt a dolgot. Nem tehetünk kivételt sen-
kivel. A gyermekes családoknak olyan szo-
bákat biztosítottunk a karanténhelyiségek-
ben, ahol együtt lehet a család” – közölte 
Raed Arafat. Nelu Tătaru egészségügyi mi-
nisztériumi államtitkár közölte, eddig össze-
sen 300 ezer lej értékben róttak ki bírságot 
az egészségügyi ellenőrök a lakhelyi elkülö-
nítés szabályait megszegő polgárokra.

Rendőri kísérettel szállítják elkülönítőbe a külföldről érkezőket
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Kolozsváron jelenleg mintegy 200 személyt tudnak intézményes karanténba helyezni

Többeket megfertőzött a hatóságokat megvezető bukaresti exrendőr

Legkevesebb hat személyt fertőzött meg eddig az a 60 éves, koronavírussal diagnosz-
tizált egykori bukaresti rendőr, aki elhallgatta a hatóságok elől, hogy nemrég Izraelben 
járt. A jelenleg a bukaresti közterület-fenntartó vállalat alkalmazásában álló idős férfi  
előbb március 3-án jelentkezett a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó Dimitrie 
Gerota sürgősségi kórházban, mivel rosszul érezte magát, majd két nappal később 
visszatért. Ekkor úgy nyilatkozott, hogy az azt megelőző két hónapban nem járt külföl-
dön. A virológiai tesztek elvégzése nyomán bebizonyosodott, hogy a beteg új típusú 
koronavírussal fertőzött, emiatt a teljes egészségügyi intézményt karantén alá vonták. 
Kiderült róla többek között, hogy a munkahelyén több mint száz munkatársával került 
közvetlen érintkezésbe. A férfi  megfertőzte fi át, terhes menyét és hároméves unokáját, 
tegnap pedig megerősítést nyert, hogy a belügyminisztériumi kórház egyik orvosát is, 
aki kezelte. A 43 éves doktornő az első, koronavírussal diagnosztizált egészségügyi 
dolgozó Romániában. A belügyminisztérium bűnvádi eljárást indított egykori dolgozója 
ellen hamis információk terjesztése miatt.




