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Továbbra sincs igazolt eset
Megnövekedett a házi elkülönítésben lévők száma Hargita megyében
• A karanténba helye-
zettek száma változat-
lan maradt, az otthoni
elkülönítésben lévőké
azonban jelentősen
megnövekedett kedd-
re Hargita megyé-
ben. Eközben újabb
óvintézkedéseket
vezettek be a megyei
gépjárművezetői en-
gedélyeket kibocsátó
és járműbejegyzési
közszolgálatnál, azt
viszont egyelőre nem
lehet tudni, hogyan
pótolják majd az elma-
radt vizsgákat a tanu-
lóvezetők.

ISZLAI KATALIN

T ovábbra is húsz személy van 
karanténban Hargita me-
gyében (a tőluk vett minták 

eredményére még várni kell), a há-
zi őrizetben lévők száma viszont a 
hétfői 93-ról keddre 195-re növeke-
dett. Ennek oka, hogy többen tértek 
haza a sárga zónákból, illetve olyan 
országokból, ahol több mint 500 
koronavírussal fertőzött személy 
található, ezekben az esetekben 
ugyanis kötelező az otthoni elkülö-
nítés 14 napig – tájékoztatott Adrian 
Pănescu. A Hargita Megyei Prefek-
tusi Hivatal szóvivője az újabb óvin-
tézkedéseket is ismertette.

Újabb szigorítások

Mint mondta, az országos szigo-
rításokhoz igazodva a Hargita 
Megyei Gépjárművezetői Engedé-
lyeket Kibocsátó és Járműbejegy-

zési Közszolgálatnál (DRPCIV) 
is szigorításokat vezettek be a 
koronavírus terjedésének megfé-
kezése érdekében. Ezek közül az 
egyik legfontosabb, hogy 30 nap-
ra felfüggesztették a gépjármű-
vezetői engedély megszerzéséhez 
szükséges elméleti és gyakorlati 
vizsgákat, ezt az időszakot pedig 
szükség esetén meg is hosszab-
bíthatják. Pănescu ezzel kapcso-
latosan elmondta: egyelőre nem 
tudni, hogyan fogják pótolni az el-
maradt vizsgákat az érintett tanu-
lóvezetők, de az biztos, hogy min-
denkinek lehetőséget biztosítanak 
majd erre. Szintén fontos változás, 
hogy tovább csökkentették annak 
az esélyét, hogy a közszolgála-
tot felkeresők érintkezhessenek 

egymással. Járműbejegyzéshez 
és jogosítványcseréhez kizárólag 
online lehet időpontot foglalni, 
és a korábbi 7 perc helyett ezután 
tízpercenként jegyeznek elő újabb 
személyt. Így biztosítják azt, hogy 
az ügyfelek biztosan végezzenek 
a szükséges dokumentumok be-
nyújtásával addig, míg a követke-
ző személy sorra kerül. A hosszabb 
ügyintézés ugyanakkor kevesebb 
személy fogadásával is jár, ezért 
meghosszabbítják a közszolgálat 
munkaprogramját. A szóvivő ki-
emelte: a szolgáltatások gördülé-
keny és biztonságos lebonyolítása 
érdekében nagyon fontos, hogy 
mindenki az online előjegyzésé-
nek megfelelően, pontosan érkez-
zen a közszolgálathoz. 

Az útlevélosztályon is léptek

Óvintézkedéseket eszközöltek továb-
bá a prefektusi hivatal alárendeltsé-
gébe tartozó megyei útlevél-kibocsátó 
és -nyilvántartó közszolgálat eseté-
ben is. Csak olyan személyeknek 
állítanak ki egyszerű elektro-
nikus útlevet vagy ideiglenes 
egyszerű útlevelet, akik do-
kumentumokkal támasztják 
alá, hogy halaszthatatlanul 
külföldre kell utazniuk a kérés leadá-
sát követő harminc napban. Emellett 
a közszolgálat székelyudvarhelyi és 
maroshévízi kirendeltségeinek tevé-
kenységét 30 napra felfüggesztették 
(a meghosszabbítás lehetőségével). 
Az útlevéligénylés is kizárólag inter-
netes előjegyzéssel bonyolítható le. 

Mindig mossunk kezet:

köhögés vagy tüsszentés után

amikor beteget ápolunk

ételkészítés előtt, közben és után

étkezés előtt

toaletthasználat után

állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

VÉDJÜK MEG MAGUNKAT ÉS MÁSOKAT
A MEGBETEGEDÉSTŐL!

▴ I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

járvány

A megelőzésére 
összpontosítanak

A járvány terjedésének meg-
akadályozása és korlátozása 
érdekében a Maros megyei 
önkormányzat alárendelt-
ségébe tartozó marosvásár-
helyi Maros Megyei Klinikai 
Kórházban szigorú szabá-
lyokat léptettek érvénybe, 
amelyek értelmében például 
valamennyi osztályon tilos 
a beteglátogatás. A Gheorg-
he Marinescu 1. szám alatti 
klinikák udvarán előszűrő 
sátrat állítottak fel, hogy a 
kórházba érkező valamennyi 
beteget ellenőrizhessék. A 
beutaltakon, még a sürgős-
ségi eseteken is kötelező 
módon elvégzik a szűrést. A 
kórház járóbeteg-rendelői-
nek várótermeiben legtöbb 
4–5 személy tartózkodhat 
egy időben, szükség esetén 
módosítani fogják a rendelők 
munkaprogramját, amiről idő-
ben tájékoztatják majd a la-

kosságot. A sebészeten csak 
a sürgősségi eseteket látják 
el, ugyanakkor valamennyi 
részlegen felére csökkentik 
a kórházi beutalásokat, hogy 
prioritásként kezelhessék a 
sürgősségi ellátást. Azoknak 
a várandós nőknek, akiknél 
felmerül a koronavírus-fertő-
zés gyanúja, a nőgyógyászati 
klinikán külön termet alakí-
tottak ki, hogy tesztelhessék 
és elláthassák őket. Ugyan-
akkor a fertőző betegségek 
klinikáján ágyakat szaba-
dítottak fel, hogy legyenek 
üres helyek a koronavírussal 
fertőzött személyek ellátásá-
ra. Amennyiben szükség lesz 
rá, a kórház intenzív terápiás 
ágyakat is biztosít – tájékoz-
tatott az intézmény sajtóosz-
tálya. (Antal Erika)

• RÖVIDEN

SIMON VIRÁG

A Telefonos Szeretetszolgálat 
hétfőtől kiterjesztette az 
ügyeleti napok számát, így 

hétfőtől péntekig 15 és 20 óra között 
bárhonnan lehet segítséget kérni. 
Magyarul, szakszerű tájékozta-

tással, nagyon indokolt esetekben 
pedig akár személyes jelenléttel is 
a bajban lévők mellé állnak. Az el-
ső rendkívüli ügyeleti napon 21-en 
tárcsázták a 0265-555555-ös tele-
fonszámot. A betelefonálók átlagé-
letkora 75 év volt, közülük volt, aki 
csak beszélgetni akart, vagy arra 
kérte az ügyeletest, hogy olvasson 
fel neki egy igét a Bibliából. De volt, 

aki bevásárláshoz, gyógyszerek ki-
váltásához kért segítséget.

Ott segítenek ahol tudnak

A Magyar Unitárius Egyház is létre-
hozott egy telefonos segélyvonalat a 
koronavírus-járvány időszakára. Fel-
ismerték, hogy ebben az időszakban 
az emberek többet aggódnak, félnek, 

nekik szeretnének segíteni. „Ilyenkor 
jólesik a jó szó, a közös imádkozás, a 
beszélgetés. Éppen ezért a Magyar 
Unitárius Egyház lelkészei telefonos 
szolgálatot vállalnak. Felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül naponta 9 
és 21 óra között bárki hívhatja lelki-
gondozói beszélgetés végett az alább 
található lelkészek bármelyikét.” 

Kiket lehet hívni?

Őket lehet hívni: Andrási Bene-
dek (Brassó) – telefonszáma: 0745-
269698; Bálint Róbert Zoltán (Mész-

kő) – 0747-087901; Bartha Alpár 
(Kökös) – 0743-095259; Biró Attila 
(Árkos) – 0751-027686; Bodor Piros-
ka (Tordatúr) – 0740-634723; Csete 
Árpád (Homoródalmás) – 0740-
797755; Jobbágy Júlia (Kolozsvár) 
– 0742-069208; Kovács István (Sep-
siszentgyörgy) – 0745-146262; Mol-
dován-Szeredai Noémi (Csekefalva)
–0724-071268; Péterfi  Ágnes (Sep-
siszentgyörgy) – 0756-777899; Rácz 
Mária (Kolozsvár) – 0743-099310; Rácz 
Norbert Zsolt (Kolozsvár) – 0740-
974060; Újvárosi Katalin (Székely-
muzsna) – 0761-610040.

A telefonos szolgálatok is segítenek, csak hívni kell őket
• A Telefonos Szeretetszolgálat kibővítette programját, hogy naponta tudjon segí-
teni a nehéz helyzetben lévőkön. A Magyar Unitárius Egyház ugyanakkor létrehozott
egy telefonos segélyszolgálatot a koronavírus-járvány időszakára.




