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Figyelnek  a lakossági igényekre
A karanténba helyezett Hargita megyei személyekről is szó esett
• Újabb intézkedése-
ket léptetett érvénybe 
a csíkszeredai városve-
zetés a katasztrófavé-
delmi bizottsággal való 
egyeztetést követően. 
Őszinteségre buzdítják 
a lakosságot, továbbá 
igyekeznek fenntartani 
a folyamatos élelmi-
szer-ellátást.

KORPOS ATTILA

Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester első körben in-
formációkat osztott meg a 

megyében tegnap karanténban 
lévőkről. 20 személy tartozik bele 

ebbe a csoportba. „Mindany-
nyian csendőrségi felügye-
let alatt állnak, de jelzem, 
egyikük sem bizonyított ko-
ronavírus-fertőzött. Egyéb-

ként Hargita megye messze a 
legutolsó helyen áll országos szin-
ten a karanténban lévő személyek 
tekintetében” – intett nyugalomra 
a városvezető. Beszámolt továbbá 
arról, hogy a Csíkszeredában múlt 
héten bevezetett korlátozásokat si-

került kivétel nélkül gyakorlatba 
ültetni. Kiemelte, hogy a mai nap-
tól megszűnik a városházán a hiva-
tali ügyfélfogadás, ez alól kivétel 
az anyakönyvi kivonatokkal fog-
lalkozó ügyfélkapu. „A korábban 
beütemezett polgári esküvők nem 
maradnak el, természetesen a név-
sorkészítés, a megfelelő távolság 
és a maximálisan megengedhető 
létszám betartásával” – szögezte le.

Fontos könnyítések

Az élelmiszer-ellátás biztosítása ér-
dekében úgynevezett zöldség-gyü-
mölcs „forró pontot” hoznak létre 
a megyeháza épülete körül. Itt a 
várossal szerződésben álló, ko-
rábban a piaccsarnokban keres-
kedelmi tevékenységet folytatott 
hét termelő fogja kiszolgálni az 
igényeket. Egyeztettek továbbá a 

pékipari termékeket gyártó és for-
galmazó Harmopan Rt.-vel, amely 
két mobil pékáru-kereskedést fog 
biztosítani a város területén. Ezek 
a járművek a buszmegállókban 
fognak előre meghatározott idő-
pontokban friss pékárut biztosíta-
ni. Az időpontok egyeztetése még 
folyamatban van. „Nyomatékosan 
kérjük az autósokat, hogy hagyják 
szabadon a buszmegállókat.”   

A Fészek (Nest) kereskedelmi 
központ megnyitója ugyan elma-
rad, de az épületben helyet kapott 
Lidl nagyáruház és Sensiblu gyógy-
szertár csütörtökön kinyithat. Ezzel 
kapcsolatban aggodalmát fejezte 
ki a polgármester, miszerint nem 
minden csíkszeredai kereskedelmi 
egység vezette be a létszámra vo-
natkozó előírásokat: „Felkérjük a 
nagyáruházakat, hogy hozzák meg 
a szükséges intézkedéseket, és kor-
látozzák az egy időben egy helyen 
tartózkodó vásárlók számát.”

Őszinteségre buzdítanak

„A katasztrófavédelmi bizottság és 
a városvezetés is őszinteséget vár a 
lakosoktól. Mondják el, hol jártak, 
kikkel kerültek kapcsolatba. Ez az 
elsődleges módja annak, hogy meg-
akadályozzuk a fertőzés terjedését” 
– hangsúlyozta Ráduly. Álláspontja 
szerint el kellene kezdeni az otthoni 
virtuális taníttatást, hiszen hosszú 
kihagyás várhat az iskolásokra. 
Kérdésünkre, miszerint a vendég-
látó egységek működését fogják-e 
szabályozni, Ráduly úgy nyilatko-
zott, hogy erre jelenleg nincs törvé-
nyes határozat.

Bezárták a csíkszeredai zöldség- 
és gyümölcspiacot. Megelőzés mindenek előtt
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A karanténépület hollétét egyelőre 
nem közölte a városvezetés, mi-

ként azt sem, hogy pontosan hány sze-
mély fér el az erre kijelölt ingatlanban. 
„A hatóságok által is ellenőrzött karan-
ténépület korlátozott számú személy 
befogadására alkalmas” – kaptuk vá-
laszul a sajtóosztálytól. Egyébként a 

vesztegzár alá helyezettek el-
látásáról a polgármesteri hi-
vatal gondoskodik: papucs, 
pizsama, fogkefe, fogkrém, 
szappan, törölköző, tehát 
minden rendelkezésükre 
áll, ami a személyes higié-

niához szükséges. Naponta 
háromszor catering cég szállítja 

az ételt, illetve fejenként 2–4 liter vizet 
is. „Személyes tárgyak lehetnek bent, 
így mobiltelefon is, és van wifi -hozzá-
férés is” – mondta a sajtószóvivő. A ka-
ranténépületet a helyi rendőrség őrzi, 
hiszen „az állami rendőrség és csend-
őrség más helyeken való feladata miatt 

nem tudja az őrzést ellátni”, tudtuk 
meg. Székelyudvarhelyre egyébként 
szombaton érkeztek az első karantén 
alá helyezett, külföldről hazatért ud-
varhelyszékiek: a két férfi  tünetmentes 
volt, egyelőre egyiküknél sem igazoló-
dott a koronavírus jelenléte.

További intelmek, intézkedések

Hétfőtől bezárták a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatalt: a városházán 
csak azokat fogadják, akiknek előre 
egyeztetett időpontjuk van. Hétfőn dél-
től továbbá leállt a tömegközlekedés is 
a városban, a hivatal elrendelte a városi 
buszjáratok felfüggesztését, egyelőre 
meghatározatlan ideig. A városvezetés 
továbbra is arra ösztönöz mindenkit, 
főként az időseket, hogy amennyiben 
lehetséges, kerüljék a zsúfoltságot, 
csak szükség esetén hagyják el ottho-
nukat. A hivatali ügyintézés online 
fog működni a továbbiakban, illetve a 
hivatal weboldalán (udvarhely.ro) azon 
lakóbizottságok banki adatait is ösz-
szegyűjtötték, ahol online utalással ki 
lehet fi zetni a közköltséget.

A Wifi-hozzáférést is biztosítják
• Bezárták tegnap a Székelyudvarhelyi Polgármeste-
ri Hivatalt, ugyanakkor fontos információkat közöltek 
lapunkkal a városi karanténépület ellátásáról. 

ISZLAI KATALIN

J ó egészségügyi állapotnak ör-
vend, és nincs koronavírusos 

fertőzésre utaló tünete a Hargita me-
gyében hétfő délelőttig karanténba 
helyezett húsz személynek – jelen-
tette be hétfői sajtótájékoztatóján Ion 
Proca prefektus. Mint mondta, mind-
annyiuktól mintát vettek, ezeket pe-
dig Kolozsvárra küldték kivizsgálás 
céljából. Az eredményekre viszont 
több napot is várni kell, mivel a koro-
navírus-fertőzés kimutatására alkal-
mas központokban először az olyan 
személyektől vett mintákat elemzik, 
akiknek tüneteik is vannak, így a ve-
szélyeztetett területekről érkező, de 
egyébként egészségesnek tűnő sze-
mélyek mintáinak kivizsgálása több 
időbe telik.

A sajtótájékoztatón arról is szó 
esett, hogy mivel szombaton a har-
madik fokozatába lépett a járvány 

(több mint százra emelkedett a meg-
betegedettek száma) az országban, 
létrehozták a megyei koordinációs és 
bevetés irányítási központot, amely-
nek tagja minden olyan intézmény, 
amely illetékes a járvány okozta 
helyzet kezelésében. Emellett a 
munkaügyi felügyelőség ellenőrizni 
fogja, hogy a Hargita megyében mű-
ködő cégek betartják-e a szakaszos 
munkaprogramkezdésre vonatkozó 
országos rendelkezéseket. A prefek-
tus arra is kitért, hogy felszólították 
a megye valamennyi településének 

polgármesterét, hogy tájékoztassák 
a lakosságot a koronavírussal és a 
fertőzés megelőzésével kapcsolatos 
információkról, beleértve az elszige-
telten élő vagy hátrányos helyzetű 
közösségeket is. Hozzátette: kevéssel 
kibővítették a helyek számát, így már 
312 személyt tudnának szükség ese-
tén karanténba helyezni a megyében. 
A legfrissebb információk mellett Ion 
Proca azt is kiemelte: fontos, hogy a 
lakosság is aktívan részt vállaljon a 
fertőzés terjedésének megfékezésé-
ben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, le-
hetőség szerint maradjanak otthon, 
mossanak kezet gyakran és alapo-
san, illetve vásároljanak ésszerűen, 
mivel a túlzások miatt történhet meg, 
hogy sokan már nem jutnak hozzá az 
alapvető termékekhez sem. 

Húsz személy van karanténban Hargita megyében
• Húszra emelkedett a Hargita megyében karanténba 
helyezettek száma hétfőre, és noha mindannyiuktól 
mintát vettek az esetleges koronavírus-fertőzés kimuta-
tására, egyelőre egyetlen esetben sem érkezett ered-
mény Kolozsvárról.

Félszáz eredményre várnak Maros megyében
Maros megyében hétfőn tizennyolc órakor három igazolt, koronavírus-
sal fertőzött személy volt, de 48 minta eredményét várták a kolozsvári 
laboratóriumból. Maros megyében 297 személy van házi elkülönítésben, 
43-an felügyelt karanténban, valamint hat páciens van beutalva a ma-
rosvásárhelyi fertőző betegségek kórházába. A Maros megyei rendőrség 
három esetben indított bűnügyi kivizsgálást olyan személyek ellen, 
akik nem tartották be a törvényes előírásokat, letagadták, hogy honnan 
jöttek haza. (Simon Virág)




