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Otthon maradni, minden áron
Polgármester: érdemes lenne néhány hétig teljesen lezárni a falut
• Kevés embert látni
napközben az udvar-
helyszéki települések
utcáin, amiből jól lát-
szik, hogy a többség
megértette, miért is
fontosak a koronavírus
terjedése érdekében
eszközölt óvintézkedé-
sek. Persze még min-
dig vannak olyanok,
akik nem veszik elég
komolyan a helyzetet,
ami gondot okozhat.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S zentegyházán áthaladva azt 
tapasztaltuk, hogy a polgár-
mesteri hivatal környékén lé-

vő üzletekben betartják a szükséges 
óvintézkedéseket, amelyeket a koro-
navírus terjedésének megfékezése 
érdekében léptettek érvénybe. Bár 

olvasóink azt is jelezték, hogy 
a hétvégén volt olyan húsbolt 
a településen, ahol egyálta-
lán nem korlátozták a helyi-
ségbe belépők számát ezért 
zsúfoltság volt (az elárusító 
pedig nem viselt kesztyűt). 
Tegnapi ottjártunkkor a 

gyógyszertár előtt sor volt: az 
épület előtt várakozók szerint na-
gyon fontosak az óvintézkedések, 
amelyeket feltétlenül be kell tartani.

Otthon tartani az időseket

Sándor Lajos ideiglenesen kineve-
zett polgármester (Molnár Tibort 
tisztségéből egy összeférhetetlen-
ségi ügy miatt felfüggesztette a 
prefektus) elmondta, hogy a lakók 

többsége komolyan veszi a jelenlegi 
helyzetet, ám akadnak, akik nem 
így gondolkodnak. Szerinte nem 
csak most, de máskor is alapvető 
szabály, hogy betegség esetén nem 
megyünk el otthonról, veszélyeztet-
ve másokat – ezt kellene megérteni. 
Rámutatott, néhányan elmentek az 
üzletekbe jelentős mennyiségű tar-
tós élelmiszert vásárolni, ami csak 
a pánikhangulat kialakulását segíti 
elő, erre pedig nincs szükség. Azt 
javasolja mindenkinek, hogy lehe-
tőleg maradjanak otthon szeretteik 
körében, hogy minél problémamen-
tesebben átvészelhető legyen ez az 
időszak. Ha vásárolni kell, akkor se 
hagyják az időseket a boltba menni, 
inkább a fi atalok tegyék meg ezt.

Átutazók Lövétén

Több lakót is megkérdeztünk Lö-
vétén arról, hogy mi a véleménye a 

kialakult helyzettel kapcsolatban. A 
véleményük egyöntetű volt, mégpe-
dig az, hogy csak végszükség esetén 
érdemes elmenni otthonról. „Én már 
csak akkor megyek el otthonról, ha 
nagyon muszáj. A sétálgatásoknak 
egy ideig vége hiszen nem akarunk 
betegek lenni” – így az egyikük. 
Egy üzletbe is betértünk, ahol nem 
tartózkodtak sokan, ráadásul a ki-
szolgáló személyzet is kesztyűket 
viselt az előírásoknak megfelelően. 
Egy-egy bolt előtt voltak ugyan vá-
rakozók, de ők sem voltak sokan.

Mihály Dénes polgármester rá-
mutatott, a helyiek túlnyomó része 
megértette a helyzet súlyosságát, 
így betartják az intézkedéseket, a 
gond inkább az odautazók néme-
lyikével van. Legutóbb egy Brassó 
megyében elő és a faluba utazó 
személy okozott riadalmat, akinek 
helyi rokonai vannak, és úgy tud-
ják, hogy Olaszországban dolgo-

zott, még sincs karanténban. Ezen 
a helyiek nagyon felbolydultak. 
A hasonló esetek miatt a polgár-
mester úgy véli, hogy szigorúbb 
intézkedések kellenek az emberek 
védelme érdekében. Ő személy 
szerint teljesen lezárná a falut két 
három-hétre a máshonnan érke-
zők előtt, hiszen így rövid idő alatt 
megszűnne a veszély.

Nincs pánikhangulat Oklándon

Oklándon nagyon kevés embert 
lehetett az utcákon látni napköz-
ben. Cseke Miklós polgármester 
rámutatott, nincs pánikhangulat 
a községben, mindenki igyekszik 
betartani az óvintézkedéseket. 
Érdekességként elmondta, hogy 
az elmúlt hétvégén még az isten-

tiszteleteket is a szabad ég alatt 
tartották, viszonylag kevés ember 
jelenlétében. Ő maga kifejezetten 
fontosnak tartja a szabályok betar-
tását és a pánik elkerülését, hiszen 
így kevesebb esélye van az esetle-
ges megbetegedéseknek.

A tűzoltókat is bevonták 
Oroszhegyen

Bálint Elemér Imre oroszhegyi 
polgármester rámutatott, noha a 
többség megértette és betartja az 
ideiglenes szabályozásokat a köz-
ségben, így is vannak, akiket még 
tájékoztatni kell, akár személyesen 
is. Ez egy folyamatos munka, amire 
roppant nagy energiát fordítanak a 
hivatalban – jelentette ki. Közölte, 
voltak ugyan akik igencsak sok tar-
tós élelmiszert vásároltak az elmúlt 
időszakban, de ez mostanra már 
befejeződött. Azt is megtudtuk tőle, 
hogy a múlt vasárnapi szentmisén 
is betartották a központilag meg-
határozott óvintézkedéseket. Ez azt 
jelenti, hogy az önkéntes tűzoltók 
és az egyháztanácsosok segítségé-
vel, csak ötvennél kevesebb hívőt 
engedtek be a templomba – első-
sorban az időseket –, vigyázva, 
hogy megfelelő távolságra legye-
nek egymástól. A többiek kint kap-
tak helyet. Volt, akiknek nem esett 
jól, hogy nem mehetnek be a temp-
lomba, de a polgármester úgy véli, 
hogy ebben a helyzetben az embe-
rek biztonsága a legfontosabb, és az 
esetlegesen otthon elmondott imát 
is meghallja az Isten.

 Korlátozták a gyógyszertárba 
belépők számát Szentegyházán

▴ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Miért kell otthon maradni?
A koronavírus terjedése lelassít-
ható, ha az emberek nem járnak 
nyilvános helyekre, ahol sok em-
berrel találkozhatnak, általánosan 
fogalmazva: ha önként korlátoz-
zák mozgásukat. 

Nyergesvonató borult fel a Cekend-tetőn

Egy szentegyházi sofőr borult fel a nyergesvontatójával keddre virradóra a 
Homoródfürdő és Máréfalva közötti Cekend-tetőn, a 13A jelzésű ország-
úton – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. A teherautó 
sofőrje nem figyelt oda, ráhajtott az útpadkára, próbálta visszamanőve-
rezni a járművet, de az a fűrészporral megrakott pótkocsi miatt elvesztette 
az egyensúlyát és felborult. A balesetben csupán anyagi kár keletkezett, a 
sofőr nem volt alkoholos befolyásoltság alatt.

▴ F O R R Á S :  U D V A R H E L Y S Z É K I  K Ö Z L E K E D É S I  I N F O / F A C E B O O K

A kormány kedden arról tájékoz-
tatta az Agerpres hírügynök-

séget, hogy a COVID-19 Ştiri Ofi ci-
ale platform a kormányfőtitkárság 
és a Code for Romania program 
együttműködésével valósul meg, 
és célja, hogy a lakosság ellenőrzött 
forrásból tájékozódjon.

Antonel Tănase, a kabinet fő-
titkára a közleményben azt írta, a 
platformot továbbiakkal bővítik ki: 
a „Date la Zi” a koronavírusos ese-
tekről fog beszámolni az anonimi-

tás tiszteletben tartásával, a „Stăm 
Acasă” a lakhelyi elszigetelődésbe 
vonult személyek listáját összegzi, a 
„Diaspora Hub” a külföldön lévőkkel 
kommunikál, a „Ce Mă Fac” felüle-
ten kérdőíveket lehet kitölteni annak 
érdekében, hogy a lakosság jobban 
megértse a helyzetet, és a „RO Help” 
a beérkező segélyeket rendszerezi.

Sabin Sărmaş, a Románia Digi-
talizálásáért Hatóság elnöke kifej-
tette, az általa vezetett intézmény 
számára elsődleges fontosságú, 

hogy a technika megoldásait latba 
vetve megfékezzék a koronavírus 
terjedését, ennek érdekében 
pedig önkéntesek segítik a 
hatóság munkáját.

„Köszönjük az önkénte-
seinknek, és minden intéz-
ménynek, amely megértet-
te, hogy a technika minden 
eddiginél hasznosabb lehet 
most a világszerte élő román 
állampolgárok számára” – idézte a 
közlemény Sărmaşt.

A vírushelyzettel kapcsolatos weboldalt indított a kormány
• Beüzemelte a kormány a stirioficiale.ro online platformot, ahonnan ellenőrzött infor-
mációkat kaphatunk a koronavírussal kapcsolatos helyzetről, hozzáférhetünk az orszá-
gos vészhelyzeti bizottság határozataihoz, a Stratégiai Kommunikációs Csoport hivatalos
nyilatkozataihoz és az illetékes szervek sajtótájékoztatójáról készült felvételekhez is.




