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Elhallgatták, hogy merre jártak
Hargita megyében sem ismerte be mindenki, hogy veszélyeztetett területről tért haza

ISZLAI KATALIN

H árom csíkszéki, három 
gyergyószéki és két udvar-
helyszéki lakost helyez-

tek elkülönítésbe a lakhelyeikhez 
közeli karanténközpontokban 
Hargita megyében – közölte ér-
deklődésünkre Adrian Pănescu, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője. Azt is elárulta, hogy a 
nyolc személy közül hárman hi-
vatalos kíséret nélkül tértek haza, 
eltitkolva a határátkelőknél, hogy 
a koronavírus szempontjából koc-
kázatot rejtő területeken tartóz-
kodtak. Egyikük például letagad-
ta, hogy Olaszországból érkezett, 
később azonban, látva a romániai 
esetek gyors növekedését, aggódni 
kezdett, és végül beismerte a ható-
ságoknak, hogy veszélyeztetett te-
rületről tért haza. Az intézményes 
karanténban lévő nyolc személy 
egyelőre jó egészségügyi állapot-
nak örvend, nincsenek koronaví-
rusos fertőzésre utaló tüneteik, 
és mindannyiuktól mintát vettek, 
ezeket pedig Kolozsvárra küldték 
kivizsgálás céljából. Rajtuk kívül 
93-an házi elkülönítésben vannak 
a megyében.

További óvintézkedések

Emellett, mivel a romániai iga-
zolt koronavírus-fertőzések szá-
ma szombaton átlépte a százat, 
és ennek megfelelően a harmadik 
fokozatába lépett a járvány az 

országban, Hargita megyében is 
további intézkedéseket és szigorí-
tásokat léptettek érvénybe. Ezek 
közé tartozik, hogy betiltottak 
minden olyan beltéri kulturális, 
tudományos, művészeti, vallási, 
sport és szórakoztató rendezvényt, 
amelyeken a résztvevők várható 

száma meghaladja az ötvenet. A 
kórházaknál úgynevezett előszűrő 
sátrat állítanak fel a koronavírus-
ra jellemző tünetekkel jelentkezők 
vizsgálatára. Létrehoznak továb-
bá egy állandó telefonvonalat az 
intézményes karanténban és házi 
elkülönítésben lévőkkel való kap-
csolattartás céljából.

Előszűrő sátor Csíkszeredában

Egy előszűrő sátrat  állítottak fel 
a Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház  udvarán azzal a céllal, 
hogy növeljék a koronavírus elleni 
megelőző intézkedések hatásfokát. 
A fűthető sátorban a kórházba ér-

kezők járványügyi osztályozását 
végzik el – jelezte közleményben a 
megyei kórház sajtóosztálya. Azo-
kat, akik a Sürgősségi Betegellátó 
Egységhez (UPU) jönnek vagy a já-
róbetegrendelőket keresik fel, arra 
kérik, hogy a sátorban töltsenek ki 
egy kérdőívet arról, hogy jártak-e az 
elmúlt 14 napban a koronavírus ál-

tal különösen érintett országokban, 
érintkeztek-e fertőzött emberekkel, 
illetve a jelenlegi egészségi állapot-
ra vonatkozóan is vannak kérdések. 
Szintén megelőzési céllal külön be-
járatot és vizsgálati felületet jelöltek 
ki a lázas betegek számára, a láza-
san érkező felnőtteket és gyereke-
ket más-más helyre irányítják, és a 
vizsgálat után, ha szükséges, a kór-
ház fertőző betegségeket kezelő osz-
tályára viszik. Annak érdekében, 
hogy a szülő nőket és gyermekeiket 

ne tegyék ki semmilyen veszélynek, 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház új eljárást vezet be a kisma-
mák fogadására: a mentővel érke-
zőket nem az UPU-hoz szállítják, 
hanem a kórház hátsó, az orvosi 
laboratórium melletti udvaron lévő 
akadálymentesített lépcsőjéhez. A 
mentősök előzetes értesítése nyo-

mán itt átveszik őket a szülészeti 
osztály munkatársai. Ha nem men-
tővel érkezik a kismama, akkor ké-
rik, hívja a szülészeti osztályt a 0372 
661121-es telefonszámon, és az emlí-
tett bejárathoz menjen.

Két előszűrő sátrat állított fel 
a katonaság vasárnap reggel a 
székely udvarhelyi kórháznál is: 
egyet a sürgősségi osztály mellett, a 
másikat pedig a járóbeteg-rendelők 
közelében. A polgármesteri hiva-
tal tájékoztatása szerint a sátrakat 

a kórház személyzete rendezte be, 
szerepük az, hogy óvják a fertőzés-
től az intézményt – betegeket, orvo-
sokat, ápolókat. A koronavírus-fer-
tőzésre utaló tünetekkel érkezőket 
a továbbiakban majd itt fogadják, 
innen pedig, amennyiben indokolt, 
külön útvonalon szállítják át őket az 
elkülönített részlegre.

Katonai sátor a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórháznál
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• Szükségállapot lép 
érvénybe mától Klaus 
Johannis államfő rendelete 
nyomán a Romániában és 
világszerte is súlyosbodó 
koronavírus-helyzet miatt.

B A L O G H  L E V E N T E

„Nagyon fontos időben meghozni 
az intézkedéseket, hogy legyen ha-
tásuk, és hogy lehetővé tegyem a 
törvény által előírt valamennyi esz-
köz felhasználását ehhez a harchoz, 
úgy döntöttem, szükségállapotot 
hirdetek jövő hét elejétől” – mondta 
az elnök a Cotroceni-palotában. Az 
államfő szerint ezáltal újabb erőfor-
rásokat lehet majd kiutalni a koro-
navírus előidézte válság kezelésére. 

„A kormánynak így lehetősége lesz 
majd több pénzt kiutalni az egész-
ségügynek, több pénzt fordítani 
gyógyszerekre, a szükséges orvosi 
felszerelésekre” – mondta az elnök, 
hozzátéve, hogy így egyszerűsöd-
nek az eljárások, könnyebb lesz a 
beszerzés. Az államfő ugyanakkor 
felhívta a polgárok fi gyelmét, hogy 
amennyiben tehetik, kerüljék a testi 
kontaktust, és tájékozódjanak hiva-
talos forrásokból. A koronavírus el-
leni küzdelmet koordináló stratégiai 
kommunikációs törzs közölte: csakis 
olyan korlátozó intézkedéseket hoz-
nak majd, amelyek a járvány leküz-
dését szolgálják. A szükségállapot 
harminc napig lehet hatályban, de 
a parlament hozzájárulásával meg-
hosszabbítható. Marcel Vela belügy-
miniszter tegnap nyugalomra intett 
mindenkit, és közölte: ellenőrzés 
alatt tartják a helyzetet (a belügy-
miniszter bejelentéséről bővebben 

lapunk 5. oldalán olvashatnak). A hír 
bejelentését követően Monica Anisie 
oktatási miniszter közölte: a tanítási 
szünet meghosszabbítását kezdemé-
nyezi. Szombaton betiltották azokat 
a beltéri rendezvényeket, amelyeken 
ötvennél több a résztvevő. A szük-
ségállapot hírére egyébként tegnap 
a korábbiaknál is nagyobb sorok ala-
kultak ki a szupermarketekben, bár 
az illetékesek folyamatosan jelzik: 
van elegendő áru.

Mit jelent a szükségállapot

A szükségállapot olyan rendkívüli 
állapot, amelyet az alkotmány értel-
mében vagy akkor hirdethetnek meg, 
ha a nemtebiztonságot vagy a demok-
ráciát fenyegető súlyos veszélyhelyzet 
alakult vagy alakulhat ki, illetve ter-
mészeti katasztrófa esetén. A megha-
tározás szerint olyan rendkívüli, nem 
katonai jellegű esemény esetén ren-
delik el, amely mértéke és intenzitása 

révén veszélyezteti a lakosság életét és 
egészségét, a környezetet, a fontosabb 
anyagi vagy kulturális értékeket, a 
normalitás helyreállítása érdekében 
pedig sürgős lépésekre, külön forrá-
sok biztosítására, illetve a rendelke-
zésre álló erőforrások egységes koordi-
nálására van szükség. Szükségállapot 
idején a központi és a helyi közigazga-
tás egyes jogköreit a katonai és más, 
központi hatóságok veszik át. Ilyen 
esetben a szükséges intézkedéseket a 
Vészhelyzeteket Menedzselő Orszá-
gos Rendszer hozza meg, amelyet a 
belügyminiszter vezet, és a minisz-
terelnök koordinál. Szükségállapot 
idején korlátozhatók bizonyos pol-
gári jogok, kivéve az alapvető sza-
badságjogokat. Ilyen helyzetben a 
hatóságok korlátozhatják vagy meg-
tilthatják a járművek és az emberek 
közlekedését bizonyos helyeken vagy 
időpontokban, illetve indokolt esetben 
kijárási engedélyt adhatnak.

Mától szükségállapot, tovább nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Romániában

Elhunyt egy román fertőzött Olaszországban
Tegnapi lapzártánkig már 131-re nőtt a romániai fertőzöttek száma. A 100 
fölötti fertőzöttel a harmadik fokozatába (101 - 2000 fertőzött) lépett a járvány, 
amely „a vírus széles körű, folyamatos terjedését” is jelenti, ami jelentős 
nyomást fejt ki az egészségügyi rendszerre. Szombaton kiderült: Olaszország-
ban elhunyt egy román állampolgár, aki elkapta a koronavírust. A bukaresti 
külügyminisztérium szerint ugyanakkor a 80 éves borsabányai nő, aki dagana-
tos beteg húgára vigyázott, más betegségben is szenvedett. Ugyanakkor a 
fertőzésből kigyógyult román állampolgárok száma kilencre nőtt. 

• Nyolc személyt helyeztek karanténba Hargita megyében tegnap. Közülük hárman 
kíséret nélkül érkeztek, és ők maguk tárcsázták a 112-es egységes segélyhívószá-
mot, utólag ismerve be, hogy veszélyeztetett területekről tértek haza.
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