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„A fele sem igaz a történeteknek”
Higgadtságot, szolidaritást és empátiát kérnek a lakosságtól

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Feltételezése szerint egy-egy 
egészségügyi intézményből a 
nem szakszemélyzet, azaz a 

kiszolgálószemélyzet egyes tagjaitól 
származhatnak olyan híresztelések, 
amelyek általuk hallott, de meg nem 
értett információk alapján kelnek 
szárnyra – mondta el lapunknak Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője tegnap 
kora délután. „Abban a pillanatban, 
hogy pozitívvá válik egy eset, jár-
ványtani szempontból fontos, hogy 
tájékoztassuk a lakosságot, hogy 
mindenki tudja, mire számíthat. Te-
hát nem állna senkinek érdekében 
eltitkolni, ha lenne ilyen eset” – fo-
galmazott. Ugyanakkor azt is hang-
súlyozta, hogy koronavírus-gyanús 
eset sincs a megyében, azaz senkitől 
sem kellett még koronavírus-tesztre 
szánt mintát venni csütörtök délutá-
nig. Amúgy a gyanúval nincs értelme 
foglalkozni, mint ahogyan értelmet-
len lenne kitérni erre a nyilvános 
bejelentésekben is, mert utólag már 

senkit nem érdekel, hogy az tényleg 
beigazolódott-e vagy sem – magya-
rázta a népegészségügyi igazgatóság 
vezetője. Ugyancsak a kósza híreket 
cáfolandó Tar Gyöngyi elmondta azt 
is, hogy intézményesített karantén-
ban sincs senki Hargita megyében, 
azaz nincsenek a koronavírus által 
érintett vörös zónákból hazatért sze-
mélyek sem a megyében. Kéthetes 
lakhelyi elkülönítés alatt állók van-
nak, de számuk nem nagy. Kérdé-
sünkre ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy a héten egy-két megalapozott 
bejelentést kapott az intézmény olyan 
külföldről hazatért személyekről, 
akiknek kéthetes lakhelyi elkülöní-
tésbe kellett volna vonulniuk, de ezt 
nem tették meg. Ezeket az ügyeket 
gyorsan megoldották – közölte Tar 
Gyöngyi. Elmondta viszont azt is, 
hogy sok, hallomásból szerzett in-
formációkból származó, megalapo-
zatlan bejelentés is érkezik a megyei 
népegészségügyi igazgatósághoz. 
„Amikor kimegyünk és ellenőriz-
zük, kiderül, hogy a fele sem igaz a 
történeteknek.” Volt például olyan, 
hogy valaki még tavaly októberben 
járt Olaszországban, de az illetőről 

azt a lakossági bejelentést kapta a 
népegészségügyi igazgatóság, hogy 
frissen tért haza Olaszországból és 
összeesett az udvaron – említett 
egy példát Tar Gyöngyi. Arra kéri a 
lakosságot, ha konkrét esetről van 
tudomásuk, a megyei népegészség-
ügyi igazgatóság epidem@asphar-
ghita.ro e-mail-címére küldjenek 
bejelentést, megadva annak az il-
letőnek az azonosító adatait, akiről 
a bejelentést teszik, valamint saját 
azonosító adataikat is. 

Ne pánikoljanak, ugyanis azzal 
saját maguknak is ártanak, hiszen a 
fokozott stressz az immunrendszer-
nek is árt, viszont maximális szolida-
ritással és empátiával kezeljék a hely-
zetet, tegyenek meg mindent azért, 
hogy közvetlen környezetükben – 
család, munkahely, szomszédság – 
ne terjedjen el a vírus, segítsék ebben 
embertársaikat is, és szigorúan tart-
sák be a higiéniai szabályokat – ta-
nácsolta Tar Gyöngyi a lakosságnak.

Vörös és sárga zónák

Mégsem minősítették át vörös zó-
nává a román hatóságok a spanyol 

főváros, Madrid környékét, illetve 
Franciaország északkeleti részét, 
mint ahogyan az elhangzott a bel-
ügyminisztérium alárendeltségében 
működő központi katasztrófavédel-
mi bizottság vezetője, Raed Arafat 
belügyi államtitkár, illetve Nelu Tă-
taru egészségügyi államtitkár által 
megtartott szerdai bukaresti sajtó-
tájékoztatón. A Digi24 azt közölte, 
hogy a Stratégiai Kommunikációs 
Bizottság pontosítása szerint nem 
történt olyan döntés, amelynek ér-
telmében Spanyolország, Francia-
ország, illetve Németország egyes 
területei bekerültek volna a vörös 
zónák közé. Az Országos Népegész-
ségügyi Igazgatóság március 10-én 
frissítette a koronavírus veszélye 
által érintett területek listáját, esze-
rint vörös zónának minősül – és az 
ott megfordult, Romániába érkező 
utasok esetében azonnali karan-
tént von maga után – Kína Hupej 
tartománya, egész Olaszország, 
Dél-Korea Daegu nevű városa és 
Cheongdo nevű megyéje. A sárga 
zónák valamelyikéből hazatértek 
14 napos lakhelyi elkülönítésre 
kerülnek, ezek közé tartozik – az 

említett tartományon kívül – Kína 
teljes területe, Irán, Dél-Korea fel-
sorolt térségein kívül az ország tel-
jes területe, valamint Németország 
Észak-Rajna-Vesztfália tartomá-
nya. Az Országos Népegészségügyi 
Igazgatóság ugyanakkor javasolja 
a koronavírusteszt elvégzését azok 
esetében, akik az elmúlt 14 napban 
Spanyolországban, Franciaország-
ban vagy Németországban jártak és 
valamilyen légúti megbetegedés tü-
neteit hordozzák. 

A Stratégiai Kommunikációs Bi-
zottság tegnapi közleménye szerint 
csütörtökig 48 koronavírusos meg-
betegedést igazoltak Romániában, 
1450-en vannak intézményesített ka-
ranténban, és 12 878-an lakhelyi el-
különítés alatt. A járványügyi előírá-
sok megszegése miatt csütörtökig 21 
esetben indult bűnügyi kivizsgálás, 
hamis információk közlésének gya-
núja miatt pedig két esetben. Tegnap 
reggel 8 órától járványmegelőzési in-
tézkedésként lezárták a Románia és 
Szerbia közötti határátkelőket. Mint 
ismert, szerdán világjárvánnyá nyil-
vánította a koronavírust az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO).

A koronavírus kapcsán Harg-
ita megyében foganatosított 

járvány ügyi intézkedésekről tartott 
sajtótájékoztatót csütörtökön Ion 
Proca prefektus, Tar Gyöngyi, a Har-
gita Megyei Egészségügyi Igazgató-
ság vezetője és Borboly Csaba me-
gyei tanácselnök Csíkszeredában. 
A találkozón ismét hangsúlyozták, 
hogy a szóbeszédek ellenére nincs 

egyetlen fertőzött személy sem a 
megyében, mi több, karanténba 
sem helyeztek senkit, mindössze 
lakhelyi elkülönítésben van 82 sze-
mély. Ezzel Hargita megye az egyik 
legkedvezőbb helyzetben lévő me-
gyének számít az országban, és a 
napokban eszközölt szigorításoknak 
köszönhetően remélik, hogy ez így is 
marad. Ennek ellenére a vírus meg-

jelenését nem lehet kizárni, ezért 
megtették a szükséges lépéseket egy 
esetleges kiélezett helyzet kezelésé-
hez is. Mint Ion Proca elmondta, ed-
dig a megye 25 településén közel 300 
személyt tudnának szükség esetén 
karanténba helyezni, a helyek bőví-
tésén pedig továbbra is dolgoznak.

Konvojjal kísérik

Tar Gyöngyi arra is kitért, hogy 
az országos rendelkezések értel-
mében a határátkelőknél minden 
veszélyeztetett területről érkezőt 
megvizsgálnak, és azokat a szemé-
lyeket, akik nem tapasztalnak tü-

neteket, de fennáll a veszélye, hogy 
kapcsolatba kerültek fertőzöttek-
kel, 14 napra karanténba helyezik. 
Ezeket a személyeket hivatalos kon-
vojjal kísérik a lakhelyük közelében 
található karantén-központokba, 
Hargita megyén például haladt már 
át ilyen zárt járműalakzat, célirá-
nyosan azonban még egyetlen sze-
mélyt sem szállítottak a megyébe. 
Borboly Csaba ezt követően a nyu-
galom megőrzésének fontosságáról 
beszélt, és arra kérte a lakosságot, 
hogy kerüljék a zsúfolt helyeket. 
Hozzátette: a megelőzés érdekében 
a megyei tanács alkalmazottainak 
többsége a továbbiakban otthon-

ról fog dolgozni, illetve az iktató is 
zárva tart, ezért a lakosság az in-
fo@hargitamegye.ro e-mail-címen 
fordulhat a megyei önkormányzat-
hoz. A találkozó végén arról is szó 
esett, hogy – noha már régen meg-
rendelték, és értesüléseik szerint 
úton vannak – egyelőre nincsenek a 
koronavírus-fertőzés kimutatására 
alkalmas tesztek a megyében. Ezért 
szükség esetén Kolozsvárra külde-
nének mintát, így az eredményre 
legkevesebb egy napot várni kel-
lene. Tar Gyöngyi becslése szerint 
egy-két héten belül helyben is lehe-
tőség nyílik majd a tesztek elvégzé-
sére. (Iszlai Katalin)

A szerdától életbe lépett oktatási 
kényszerszünet alatt fertőtlenítik 
a tanintézményeket

▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Szezonkezdés összeomlással 

A bevételei jelentős részét a turizmusból megvalósító Parajdot már most, 
az idegenforgalmi idény kezdetén súlyosan érinti a kialakult helyzet – 
mondta el lapunknak Bokor Sándor, az üdülőtelepülés polgármestere. 
A koronavírus terjedése miatti pánik következtében már lecsökkent a 
sóbánya látogatottsága, de a turisztikai részleget a járványmegelőzési 
intézkedések értelmében szombattól teljesen le is zárják. „Ez egyelőre 
március 31-éig van érvényben. Ha utána is folytatódik, nem tudom, mi 
lesz, mert már a mostani következmények is nagyon súlyosak. A bérletek 
árát kérik vissza, átütemezni nem akarják, foglalások voltak szállodákba, 
vendéglőkbe, azokat is kérik vissza” – mondta a polgármester. Bokor 
Sándor elmondta, a járványügyi hatóságok által előírt óvintézkedéseket 
megtették, tájékoztatták ezekről az érintett intézményeket, a tanintézete-
ket fertőtlenítik, illetve megtették ezt a bezárt piactéren, valamit azokon a 
tereken is, ahol sok ember megfordult az elmúlt napokban. Bokor Sándor 
szerint a települést a pánik jellemzi, a boltokban már alapélelmiszereket 
sem lehet kapni a pánikszerű bevásárlások miatt.

• Nincs egyetlen koronavírusos beteg sem Hargita 
megyében, a hasonló híresztelések csak „mesék”, nem 
lehet tudni, hogy kinek érdeke a rémhírkeltés.

Felkészültek a vírus esetleges megjelenésére Hargita megyében
• Mintegy 300 személyt tudnának szükség esetén 
karanténba helyezni Hargita megyében, erre azonban 
egyelőre nem volt szükség – jelentették be az érintett 
megyei vezetők a koronavírus témájában tartott csütör-
töki sajtótájékoztatón.




