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Korlátozzák a vásárlók belépését
A spájzolási kényszer miatt sorok alakulnak ki a nagyáruházak előtt

S Z É K E LY HON- Ö S S Z E Á L L Í TÁ S

M ár az elmúlt hetekben is 
példátlan felvásárlási, 
spájzolási kényszer vo-

nult végig az ország lakosságán, és 
ez nem csitult az utóbbi napokban 
sem. Közösségi csoportokban két-
ségbeesetten kérdezték az édes-
anyák, hogy vajon hol lehet élesz-
tőt és lisztet vásárolni, hol lehet 
teli polcokat találni. 

Folyamatos az utánpótlás 

Több nagyáruház közös közlemény-
ben hívja fel a vásárlók fi gyelmét, 
hogy nincs miért aggódniuk, mert 
folyamatos az utánpótlás és senki 
nem marad alapélelmiszerek nélkül. 
Pár pontban összefoglalták, me-
lyek azok a lépések, amelyeket meg 
kell tenni annak érdekében, hogy a 
vásárlás biztonságos legyen. Arra 
kérik a vásárlókat, hogy ne 17–19 
óra között, csúcsidőben menjenek 
vásárolni, lehetőleg kerüljék ezt az 
időpontot. Kihangsúlyozzák, hogy 
a nagyáruházak betartják az egész-
ségügyi és higiéniai előírásokat, 
rendszeresen fertőtlenítik a kosara-
kat, minden olyan felületet, amelyet 
megfognak az emberek. Javaslatokat 
is megfogalmaznak: csak azokat a 
zöldségeket és gyümölcsöket fogjuk 
meg, amelyeket meg is vásároljuk. A 
csomagban lévő termékeknek, pél-
dául a tojásnak ne nyissuk fel a fede-
lét és ne hagyjuk nyitva. Vásárláskor 
tartsuk be az egy méteres távolságot 
az üzletben lévő többi személytől, és 
amennyiben lehet, bankkártyával 
fi zessünk. A nagyáruházak arra is 
kérik a lakosságot, hogy egy csa-
ládból csak egy személy menjen 
vásárolni, és csak a szükséges 
termékeket tegye be a kosárba, 
nincs értelme otthon halmozni az 
alapélelmiszereket. Részben mert 
ugyanannyira van szükségünk, 
mint eddig, részben mert az után-
pótlást folyamatosan biztosítják. 
Lehetséges, hogy egy adott időben 
nem találunk egy-egy élelmiszert 
az üzletben, de ez nem tartós, rövid 
időn belül pótolják a hiányt.

Kettesével, tízesével

A zsúfoltság elkerülése érdekében a 
nagyáruházak korlátozzák a vásár-
lók belépését. A nagyobb üzletekben 
tízesével engedik be a vásárlókat, de 
csak akkor, ha már tízen kijöttek. A 
kisebb üzletekbe kettesével lehet 
bemenni, de csak akkor, ha a már 
bent levők távoztak. Már vasárnap 
délután, de hétfőn is sorok alakultak 

ki a nagyáruházak előtt, volt olyan 
hely, ahol 20–25-en is várakoztak, 
hogy bemehessenek. Hasonlókép-
pen sorok alakultak ki hétfőn Ma-
rosvásárhelyen a telefonszolgálta-
tók üzletei előtt és a bankoknál is. 

Minden üzlet a terület nagyságának 
és alkalmazottai számának függvé-
nyében szabta meg, hogy egyszerre 
hány vásárló, ügyfél lehet bent a 
helyiségben. Tapasztalatunk szerint 
a kisboltok még nem ilyen határozot-
tak, félnek a vásárlók elvesztésétől, 
ezért sem írott formában, sem szó-
ban nem intik arra a betérőket, hogy 
tartsák be az egy méteres távolságot, 
és ha látják, hogy sokan vannak 
bent, pár percig várakozzanak kint, 
hogy kerüljék a tömeget.

„Alig kezdődött el, de nagyon 
várjuk már, hogy vége legyen”

Csíkszéken sem indult zavartalanul 
a szükségállapot kihirdetését követő 
első munkanap. A Lidl-nagyáruház 
az elsők között meghozta a kötelező 
intézkedéseket: csíkszeredai üzleté-
nek bejáratánál kifüggesztették az 
országos egészségügyi igazgatóság 
(DSP) által kiadott plakátot, amely 
minden óvintézkedést magába fog-

lal. A bejutásra váró vásárlókat an-
nak alapján engedték be, ahányan 
épp elhagyták az üzletet. Ottjár-
tunkkor nem alakultak ki hosszú so-
rok. A Raiff eisen bank csíkszeredai 
fi ókjánál szintén tisztes távolságot 

tartó ügyfelekkel találkoztunk. A 
bejutás a nagyáruházéhoz hason-
lóan zajlott, az előtérben elhelye-
zett bankautomatánál pedig egy 
alkalmazott gumikesztyűt viselve 
segítette a banki műveleteket a 
gyorsabb ügyintézés és a tumul-
tus elkerülésének érdekében. Az 
Orange Romania országos mobil-
szolgáltató csíkszeredai üzleté-
ben is már kora reggel tájékoztató 
plakát figyelmeztetett a kötelező 
előírások betartására. Az ügyfe-
leket egyesével engedték be (szin-
tén a maximálisan megengedett 
létszám figyelembevételével), 
akik belépésüket követően kéz-
fertőtlenítőt kellett használjanak. 
Az alkalmazottak gumikesztyűt és 
védőmaszkot viseltek a nagyobb 
biztonság érdekében. A kint türel-
mesen sorba állok közül egyikük 
meg is jegyezte, „alig kezdődött el, 
de nagyon várjuk már, hogy vége 
legyen ezeknek a vírusnapoknak.” 
(Korpos Attila)

Egy méter távolság

Szemmel láthatóan betartják a 
székelyudvarhelyi cégek és intéz-
mények a koronavírus terjedésé-
nek megakadályozása érdekében 
hozott óvintézkedéseket. Az üzle-
tek, gyógyszertárak, bankok és az 
állami intézmények is korlátozzák 
az épületekbe belépők számát, így 
sorok alakulnak ki a bejáratoknál. 
A nagyobb üzletekben, kisebb bol-

tokban és a közintézményeknél is 
látni, hogy fertőtlenítőszereket, gu-
mikesztyűket használnak a kiszol-
gálók. Problémának ugyanakkor az 

nevezhető, hogy az üzletek előtt sor-
ban állók nem tartanak egy méter 
távolságot egymástól, esetenként 
tolakodnak, hogy mielőbb bejussa-
nak egy-egy kereskedelmi egység-
be. Ennek ellenére a lapunk által 
megkérdezett személyek mindegyi-
ke fontosnak tartja a kór terjedése 
érdekében meghozott intézkedése-
ket, sőt azt is elmondták, hogy csak 
szükség esetén jönnek el otthonról. 
(Fülöp-Székely Botond)

Az üzletek nagyságától függ, 
hogy egyszerre hány személyt 
engednek be vásárolni

▴ F OT Ó : G Á L N A ZO LTÁ N

• Közös felhívásban fordultak a vásárlókhoz a nagyáruházak képviselői, arra kérve
őket, hogy tartsanak be néhány előírást a zökkenőmentes és biztonságos vásárlások
érdekében. Közben Székelyföld több városában is sorok alakultak ki az üzletek, bankok,
szolgáltatók előtt, hiszen csak kettesével, tízesével engedik be az embereket.

Lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt
Lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől, az erről szóló 
nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak – jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt. Ma-
gyarország területére a jövőben csak a magyar állampolgárok léphetnek 
be. Orbán Viktor az operatív törzzsel folytatott hétfő reggeli egyeztetés 
után bejelentette azt is, hogy hétfő éjféltől a rendezvényeket általá-
nosan betiltják, sporteseményeket zárt kapuk mögött lehet legfeljebb 
megtartani, ha vállalják a szervezők. De legjobb, ha úgy se – fogalma-
zott a miniszterelnök. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a 
kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, 
kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivételt jelentenek 
az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák – ismertette a miniszterelnök. 
Azt mondta: Magyarország eddig a járvány első szakaszában, az egyedi 
megbetegedésekében volt, a következő napokban azonban át fog lépni 
a csoportos megbetegedések időszakába. Hozzátette: bármekkora a 
veszély, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Most is ezt 
kell tenni – hangsúlyozta Orbán Viktor, és azt kérte, a közös cselekvés 
és a nemzeti összefogás útját járják ebben a helyzetben. (MTI)


