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Szigorúbb korlátozások
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében

SZÉKELYHON

Az önkormányzat tájékoz-
tatása szerint mától elren-
delték a Csíki Csobbanó és 

a Molnár Lajos Műjégpálya bezá-
rását. Ennek értelmében, vala-
mint az iskolai kényszerszünetre 

való tekintettel a Kori&úszás 
program is szünetel. Emel-
lett március 16-án, hétfőn 
fertőtlenítés miatt a városi 
élelmiszerpiac is bezár ide-
iglenesen. Elmarad továb-

bá minden olyan kulturális, 
tudományos, vallási és szórakoz-
tató rendezvény, amely 100 főnél 
népesebb közönséget szolgál ki 
zárt térben. Így például misékre, 
istentiszteletekre, múzeumokba, 

sportcsarnokokba sem mehetnek 
be száznál többen. 

Elmaradó színházi előadások

Ennek következtében elmaradnak a 
Csíki Játékszín előadásai, valamint 
az összes vendégjáték, amelyekre 
márciusban került volna sor a csík-
szeredai színházban. A gyerekbér-
letes előadásokat a későbbiekben 
pótolják. A döntés értelmében a kö-
vetkező előadások maradnak el: Ha-
lász Péter – Gyerekünk (március 14., 
szombat, 19 óra); Böszörményi Gyula 
– Hótündér (március 16., hétfő, 10.30
és 12:30, illetve március 17., kedd, 13
óra); Deák Katalin, Biró Réka, Barta-
lis Gabriella – Ásókapa (március 17.,
kedd, 19 óra); Székely Csaba – Bá-
nyavakság (március 21., szombat, 19
óra). A személyesen megvásárolt je-

gyek visszaválthatók április elsejéig 
a Csíki Mozi jegypénztárában mun-
kanapokon 9 és 18 óra között, online 
jegyvásárlás esetén pedig a Bilete.ro 
oldal egy értesítő levelet fog küldeni, 
amelynek segítségével a nézők visz-
szaigényelhetik a jegy árát. A pénz 
visszautalása március 18-tól számít-
va 30 munkanapon belül fog meg-
történni. A színházhoz hasonlóan a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes sem tartja meg az előadásait. 
Mindazok, akik már megvásárolták 
az Ékes Gyergyó című új műsorukra 
a jegyeket, mától visszaválthatják 
ezeket a Csíki Mozi jegypénztárában 
március 20-ig. Az önkormányzat to-
vábbá arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy csökkentett munkaprogram-
mal dolgozik mától a Csíki Mozi épü-
letében található Csík-Infó iroda is: 
csak munkanapokon tart nyitva 10 
és 17 óra között.

GERGELY IMRE

Az ülésen egyebek mellett arról
döntöttek, hogy március 22-

éig szünetel a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat alárendeltségébe 
tartozó városi bölcsőde tevékeny-
sége. Március 31-ig szünetel továb-
bá a beteglátogatás is a Gyergyó-

szentmiklósi Városi Kórházban. 
Az intézkedések hatálya indokolt 
esetben hosszabbodhat. A bizott-
ság emellett fi gyelmeztette a köz-
élelmezési egységeket (üzletek, 
kávézók, bárok stb.), valamint a 
közszállítást végző vállalatokat, 
ideértve a taxikat is, hogy kötele-
sek minél nagyobb gyakorisággal 
fertőtleníteni a gyakran és sokak 
által használt felületeket, például 

az ajtókilincseket, bevásárlókosa-
rakat, bevásárlókocsikat, illetve a 
járművek utastérét és a kapaszko-
dókat.  Természetesen ezekben az 
esetekben érvényesek az országos 
járványmegelőzési intézkedések to-
vábbi előírásai is.

Szünetelnek a kulturális 
programok

Az ülésen a rendőrség, a csendőrség, 
az önkormányzat és más szervek 
helyi illetékesei mellett jelen voltak 
a város mindazon intézményeinek 
vezetői is, akik rendszerint nagyobb 
létszámú közönséggel szerveznek 

rendezvényeket. Az ülés közben érte-
sültek arról a Raed Arafat által beje-
lentett szigorításról, miszerint beltér-
ben szervezett rendezvényeken sem 
haladhatja meg a résztvevők száma 
a százat. Ennek hatására határoztak 
arról, hogy az önkormányzat alá-
rendeltségébe tartozó intézmények 
(Figura Stúdió Színház, Művelődési 
Központ, Városi Könyvtár ) március 
22-éig nem tartanak semmiféle nyil-
vános rendezvényt. Ez a döntés nem
vonatkozik más intézményekre, szer-
vezetekre, de minden rendezvény
megszervezése engedélyköteles. A
200 főnél több résztvevővel tervezet t
szabadtéri rendezvényeknél a koc-

kázatok mérlegelésével, esetről eset-
re dönt a megyei közegészségügyi 
igazgatóság, a 200 főnél kevesebb 
résztvevővel tervezett rendezvények 
engedélyezéséről pedig a 
sürgősségi parancsnok-
ság helyi operatív törzse 
hoz határozatot. Az enge-
délyezést egy, az illetékes 
szervek által kidolgozott 
kérdőív kitöltésével lehet 
kérvényezni. A formanyom-
tatvány Rendezvénybejelentés néven 
elérhető Gyergyószentmiklós ön-
kormányzatának honlapján (www.
gheorgheni.ro), a formanyomtatvá-
nyok letöltése fül alatt.

A székelyudvarhelyi Katasztrófa-
védelmi Bizottság tegnap több 

órán át ülésezett a polgármesteri 
hivatalban, hogy meghozzák a ko-
ronavírus terjedésének megfékezé-
séhez szükséges óvintézkedéseket. 
Gálfi  Árpád polgármester a közös-
ségi médiában osztotta meg a korlá-
tozásokkal kapcsolatos meglátásait. 
A törvényekre hivatkozva jelezte, 
hogy csak olyan rendezvényeket 
lehet tartani, amelyeken 100 főnél 
kevesebben vesznek részt. Arra kéri 
a hatvan év feletti lakókat, hogy az 
egészségük védelme érdekében ke-
rüljék a nagyobb létszámú rendez-
vényeket, közösségi programokat. 
„A külföldről hazatérők tizennégy 
napig önkéntesen maradjanak ott-

hon és sem ők, sem a velük közvetle-
nül érintkező családtagjaik ne láto-
gassanak rendezvényeket, hivatali 
helyeket, halaszthatatlan ügyeiket 
próbálják meg elektroniku-
san, online módon intézni, 
amennyiben arra lehetőség 
van. Minden székelyudvar-
helyi városlakót tisztelettel 
kérek, hogy ha van rá mód, 
mondja le, illetve halasz-
sza el külföldre, vagy az 
országon belüli veszélyez-
tetett régiókba tervezett utazását a 
következő időszakban” – fogalmaz. 
Hozzáteszi, mindenki kerülje az el-
lenőrizetlen forrásokból származó 
rémhírek terjesztését, hiszen nincs 
szükség pánikra.

Üresen maradnak a székek. 
Elmarad minden rendezvény, 
amely 100 főnél népesebb 
közönséget szolgál ki zárt térben
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• Mivel a koronavírus terjedésének megfékezése
érdekében szerdán országszerte betiltották a zárt
térben zajló, százfősnél nagyobb rendezvényeket,
Csíkszeredában is újabb szigorítások léptek életbe.

Felfüggesztett fogadóórák
Felfüggesztette fogadóóráit március végéig a Hargita megyei rend-
őrség és csendőrség a koronavírus járvány terjedésének visszaszo-
rítása érdekében. A rendőrség tájékoztatása szerint a korlátozás 
a megyei és a városi székhelyekre is érvényes, a lakosság kérése-
ivel, panaszaival vagy egyéb észrevételeivel postai úton fordulhat 
hozzájuk, illetve e-mailban a petitii.web@politiaromana.ro vagy a 
cabinet@hr.politiaromana.ro címeken. A csendőrséget szintén postai 
úton vagy elektronikus levélben kereshetik a relatiipublice@jandar-
meriaharghita.ro e-mail-címen.

Európa-szerte készülnek
Európa-szerte szigorítják a megelőző intézkedéseket az új koronaví-
rusos (COVID-19) megbetegedések növekedése miatt. Magyarország 
kormánya tegnap rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett 
az ország teljes területére. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter tegnap Budapesten elmondta: a kormány beuta-
zási tilalmat rendelt el az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából 
és Iránból érkező polgárok számára. Kivételt jelentenek az ezen 
országokból érkező magyar állampolgárok, esetükben azonnali ha-
tósági karantént rendelnek el. Ehhez a szlovén, valamint az osztrák 
schengeni határon határellenőrzést kell bevezetni, ez mihamarabb 
megtörténik. Ezen országokból a vonatokat, buszokat, repülőket 
leállítják, csak a magyar állampolgároknak biztosított a bejutás. 
Egyébként Szlovénia és Ausztria már lezárta az Olaszországgal 
közös határait. Magyarországon továbbá megtiltják a 100 főnél 
nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket, illet-
ve intézménylátogatási tilalmat rendelnek el az egyetemeken. Az 
iskolák bezárását még nem tartják indokoltnak, de a Határtalanul! 
tanulmányi kirándulási programot felfüggesztik. A jelenleginél sok-
kal rosszabb helyzetre számít Németország is. Angela Merkel német 
kancellár tegnapi berlini rendkívüli sajtótájékoztatóján arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet, 
ezért időt kell nyerni, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi 
ellátórendszer. Tudomásul kell venni, hogy az új típusú koronavírus 
„megérkezett” Európába, mondta.

• RÖVIDEN

Óvintézkedéseket vezetnek be Gyergyószentmiklóson is
• A koronavírus-járvány jelentette kockázatok miatt,
illetve a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében
ült össze szerda délben a sürgősségi esetekben illeté-
kes gyergyószentmiklósi bizottság.

Székelyudvarhelyi szigorítások




