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SIMON VIRÁG

A belügyminiszter szerint min-
denkire szükség van ahhoz, 
hogy meg lehessen fékezni a 

koronavírus-fertőzés terjedését, ezért 
arra kér mindenkit, hogy lehetőleg ne 
utazzon, ne terjesszen pánikkeltő hí-
reket, és mindenki lehetősége szerint 
segítsen a környezetében lévőknek.

Mire kell odafigyelni?

Marcel Vela beszélt arról is, hogy mi-
lyen esetben áll fenn a továbbfertő-
ződés veszélye. Hangsúlyozta, akkor 
lehet erről beszélni, ha valaki egy iga-

zoltan koronavírussal fertőzött sze-
méllyel egy háztartásban volt, ha tőle 
két méternél közelebb állt legalább 15 
percet, ha kezet fogott vele, és utána 
nem fertőtlenített. Azt is elmondta, 
kidolgozták az eljárásokat, hogy mit 
kell tegyenek azok a közszolgáltatók, 
akik az otthoni elkülönítésben lévő 
személyeknél kell gázt, vizet, villanyt 
szereljenek, illetve pontosították azt 
is, hogy mit tegyen a postás akkor, ha 
ezekhez a személyekhez kell bemen-
jen. Fontos a maszk és a kesztyű vise-
lete és a megfelelő távolság betartása.

Beszüntetett autópiacok

A vírus terjedésének fékezése ér-
dekében március 31-ig beszüntetik 

az autópiacokat. A munkaügyi fel-
ügyelők hétfőtől ellenőrizni fogják, 
hogy a közintézmények és a cégek 
betartják-e a felosztott munkaprog-
ramra való előírást. Mint ismert, 
a sok alkalmazottat foglalkoztató 
munkáltatóktól azt kérték, hogy 
az emberek ne egyidőben kezdjék 
a munkát, hanem egy-két óra kü-
lönbséggel. Ezzel az intézkedéssel 
azt szeretnék elérni, hogy a tömeg-
közlekedési járműveken ne legyen 
zsúfoltság. A belügyminisztérium 
bejelentette, hogy vasárnap estétől 
minden olyan személy, aki olyan 
országból érkezik, ahol legalább 
500 koronavírussal fertőzött van, 
otthoni elkülönítésbe kell vonul-
jon; akik lezárt országokból, térsé-
gekből érkeznek és tünetmentesek, 
azok 14 napra intézményes karan-
ténba kell vonuljanak.

Ellenőrzés a magyar-román 
országhatárnál
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A sürgősségi esetek bizottsá-
ga eldöntötte, hogy hétfőtől 
nem nyitnak ki a város tulaj-

donában lévő uszodák, így zárva ma-
rad a víkendtelepi sátortetős uszoda 
és a Mircea Birau városi uszoda is. 
Nem nyit ki a Hadsereg téri, úgyne-
vezett orosz piac sem. A napi piaco-
kat nem zárják be, de az árusokat 
arra kötelezik, hogy egymástól távo-

labb kínálják portékájukat. Közben 
hétfőtől Marosvásárhelyen elkezdő-
dik a városi nagytakarítás, és a már 
megtisztított területeken, járdákon, 
úttesteken fertőtlenítés is lesz.

A közhivatalok vezetői arra biztat-
ják a lakosságot, hogy csak sürgős-
ségi esetekben keressék fel szemé-
lyesen a hivatalokat, próbálják meg 
az ügyeket telefonon vagy online 
intézni. Országosan megváltozott a 
helyi adók és illetékek befi zetésének 
határideje, ami azt jelenti, hogy nem 
március végéig, hanem június végéig 

lehet 10 százalékos kedvezménnyel 
törleszteni az állammal szembeni kö-
telezettségeket.

További fertőtlenítések

Közben Marosvásárhelyen fertőt-
lenítették az oktatási intézménye-

ket és a városi autóbuszokat is. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
közszállítási vállalat egyelőre nem 
csökkentette járatainak számát, 
városszinten naponta száz jármű 
szállítja a lakosságot. Mivel az is-
kolák, egyetemek zárva vannak az 
utasok létszáma jelentősen csök-

kent. A Maros Megyei Tanácshoz 
tartozó megyei kórház igazgató-
ja, Ovidiu Gîrbovan felhívást tett 
közzé, amelyben arra kéri a nagy 
cégeket, de a magánszemélyeket 
is, hogy lehetőségükhöz mérten 
támogassák kezdeményezésüket. 
A kórház, amelyhez a fertőző be-
tegségek klinikája is tartozik, egy 
koronavírus-fertőzést kimutató 
berendezést szeretne vásárolni 
(Szeben és Fehér megyében már 
beszereztek egy-egy ilyen eszközt). 
Ennek ára 80 000 euró körül van. 
Akik segíteni akarnak, megtalálják 
a bankszámlaszámot a megyei kór-
ház Facebook-oldalán.

Fertőtlenítették az autóbuszokat, koronavírustesztekre gyűjt a kórház
• Marosvásárhelyen hétfőtől bezárnak az uszodák, a
közhivatalokban csak sürgősségi esetekben fogadják a
lakókat, inkább a telefonos és az online ügyintézést ajánl-
ják. Hétvégén fertőtlenítették az autóbuszokat, és közada-
kozást hirdettek, hogy a megyei kórház vásárolhasson
koronavírus-fertőzést kimutató egészségügyi műszert.

Fertőtlenítették az autóbuszokat 
Marosvásárhelyen
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Felfüggeszti a kérések fogadását az APIA
Mától szünetel a gazdák területalapú támogatásra benyújtott kéréseinek 
fogadása a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) 
megyei kirendeltségeinél és helyi fiókjainál. A korlátozás április 6-áig 
érvényes. Mint a Maros megyei APIA igazgatótól, Ovidiu Săvâșcătól kapott 
közleményből kiderül, a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében a 
mezőgazdasági minisztérium és a kifizetési és intervenciós ügynökség 
úgy döntött, hogy április 6-áig szünetel a kérések fogadása. Az ügynök-
ség alkalmazottai dolgozni fognak, de mivel fennáll a veszélye, hogy az 
óvintézkedések ellenére a kéréseket benyújtók, illetve az azokat fogadók 
közül bárki megbetegedhet, és így fertőzővé válhat, felfüggesztik a sze-
mélyes kapcsolattartást. Az APIA március elejétől fogadta a területalapú 
támogatás igénylésére a kéréseket, az előre meghatározott beosztás sze-
rint. Eddig 52 nap állt a gazdák rendelkezésére, hogy beadják a támogatás 
megítéléséhez szükséges iratokat. Arról még nem született döntés, hogy 
meghosszabbítják-e a kérések leadási idejét.

Megelőző intézkedések a megyei kórházban
A járványügyi helyzetre való tekintettel március 13-tól korlátozza a krónikus 
betegek beutalását és intézkedést vezet be a járóbeteg-rendelőkben 
tapasztalható zsúfoltság megelőzése érdekében a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház. Mint a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben 
írják, a betegellátásra és az intézményi munkára vonatkozó intézkedések, 
továbbá a betegek és a kórházi személyzet védelmét szolgáló lépések mel-
lett a nagyközönséget közvetlenül érintő rendelkezések is vannak. Az intéz-
ményben csökkentik a krónikus esetek beutalását, az onkológiai osztály 
kivételével. A kezelőorvos vagy főorvosok döntése alapján későbbre hívják 
vissza azokat a betegeket, akiknél ez lehetséges. A zsúfoltság megelőzése 
érdekében átszervezik a kórház főépületében található járóbeteg-rendelők-
be való bejárást. A bejárat hátul lesz, a laboratórium irányából, egy kórházi 
alkalmazott irányításával, az előjegyzések alapján. Felkérik a betegeket, 
hogy tartsák be az előjegyzési időpontokat. Megelőző intézkedésként be-
tegosztályozást (triázst) vezetnek be a kórház kapujánál, ahol a páciensek 
saját felelősségükre nyilatkoznak az esetleges utazásaikról, a korona-
vírus által érintett területekről érkezett személyekkel való érintkezésről 
és egészségi állapotukról. „Kérjük betegeink megértését az esetleges 
kellemetlenségekért, és mindenekelőtt az együttműködésüket az említett 
megelőző intézkedések betartásában” – szögezte le a dokumentumban a 
csíkszeredai kórház menedzsere, Konrád Judit.

Felelős magatartásra szólít az érsek
Felelős magatartásra és a megelőző intézkedések betartására szólítja fel a 
Krisztus-hívőket Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye nemré-
giben beiktatott érseke. „A koronavírus terjedése minket, krisztushívőket is 
felelős magatartásra kötelez. Legfőbb feladatunk ebben a helyzetben a meg-
előzés. Intézkedéseink is ezt a célt szolgálják” – írja az érsek a romkat.ro por-
tálon is közzétett üzenetében Kovács Gergely. „A járvány és annak megelőzé-
se, megállítása érdekében tett erőfeszítés megváltoztatja minden napjainkat, 
szokásainkat. Kényelmes és megszokott életmódunkon mindannyiunk 
érdekében változtatnunk kell, szükséges szabályoknak és intézkedéseknek 
kell megfelelnünk” – olvasható az érseki levélben. Az egyházi elöljáró szerint 
a rendelkezések betartása mellett a legfontosabb, amit tehetünk és tennünk 
kell: bízzunk Istenben és bízzuk magunkat az ő gondviselésére.  

• RÖVIDEN

• Március végéig – meghosszabbítási lehetőséggel – be-
tiltják az autópiacokat, és mától ellenőrzik, hogy a cégek
betartják-e a felosztott munkaprogramra való felszólítást
– jelentette be vasárnap  Marcel Vela belügyminiszter, aki
szerint jelenleg „a helyzet ellenőrzés alatt van”.

Újabb óvintézkedések
Marcel Vela belügyminiszter: mindenkire szükség van




