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Részleges kijárási tilalom
Újabb rendelkezések: bezárnak a plázák, fogászatok

ROSTÁS SZABOLCS

K orlátozzák a kijárást éjszakán-
ként hétfő estétől, napközben 
pedig nem gyülekezhet há-

romnál több ember közterületen a 
hatóságok által a sürgősségi állapot 
keretében foganatosított legújabb in-
tézkedések keretében. 

Fontos tudnivalók

A katonai rendelet értelmében az 
ország egész területén felfüggesztik 
a fogászati rendelők tevékenységét, 
kivéve a sürgősségi beavatkozáso-
kat. Meghatározatlan ideig felfüg-
gesztik a kereskedelmi egységek 
tevékenységét is a plázák területén, 
kivéve az élelmiszerboltokét, gyógy-

szertárakét, állatgyógyászati patiká-
két, valamint a vegytisztítókét. Ezek 
az intézkedések tegnap este már 
hatályba léptek. A személyforgalom-
ra vonatkozó korlátozás keretében 
hétfő este tíz órai hatállyal három 
főnél nagyobb csoportban tilos köz-
lekedni az utcán és a köztereken a 
járványügyi intézkedés alapján. A 
belügyminiszter úgy pontosított, 
hogy a részleges gyülekezési tila-
lom keretében három főnél nagyobb 
csoportot csak azok a személyek al-
kothatnak, akik ugyanabban a ház-
tartásban élnek. Reggel 6 és este tíz 
óra között kizárólag a következő, in-
dokolt esetekben hagyhatják el lakó-
helyüket a polgárok. Munkavégzés 
céljából (ha ez alapvető fontosságú, 
nem halasztható és nem helyette-
síthető otthoni munkavégzéssel); 
alapvető szükségleti cikkek beszer-

zése (szakmai tevékenység céljából, 
illetve háziállatok számára is); ha-
laszthatatlan egészségügyi-orvosi 
ellátás érdekében, amely nem vé-
gezhető távoli beavatkozással; indo-
kolt esetekben: gyermekek, idősek, 
betegek, fogyatékkal élők ellátása, 
elkísérése, családtag elhalálozása; 
a lakóhely közvetlen környezetében 
megejtett, az egyéni tevékenységhez 
kötődő rövid kijárás, beleértve a há-
ziállatok sétáltatását.

Az éjszaka folyamán, 22 és reggel 
6 óra között részleges kijárási tila-
lom lesz, a lakóhelyen kívüli tartóz-
kodás ugyanolyan feltételek mellett 
engedélyezett, mint napközben. Az-
zal a különbséggel viszont, hogy a 
hatóság illetékeseinek felszólítására 
mindenkinek kötelező felmutatni a 
szolgálati igazolványát, a munkál-
tatója által kibocsátott engedélyt, 
továbbá egy saját felelősségre, „elő-
zetesen” kiállított nyilatkozatot. 
Ennek az aláírt, keltezéssel ellátott 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
az illető személy nevét, születési 
dátumát, lakcímét, munkavégzése 
helyét, úticélját és okát.

Egyelőre nem tiltják a háziállatok 
sétáltatását
▴   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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Nagyon rossz hírt kaptam szom-
bat reggel: a szomszédom me-
sélte, hogy a közeli faluban, ami 
tőlem 2-3 kilométerre van, három 
személy vírusfertőzött. A környé-
ken eddig nem volt egy sem. Ed-
dig még viszonylag biztonságban 
éreztem magam, de most már el-
ért a félelem. 

Zokogtam a hír hallatán. Még a te-
raszra is félek kimenni, mert amint 
tudjuk, a vírus, a levegőben is képes 
terjedni. És a szél is fúj, ami nagyon 
nem jó ilyenkor. Az elmúlt napokban 
+ 25 fok volt itt, de lehűlés jön és ez is 
a vírus terjedésének kedvez. Ahogy 
én tudom, a legnagyobb valószínű-
sége az emberről emberre terjedés-
nek van, de a szél is segíti a vírusok 

közlekedését. Az időseknek ezért is 
jobb volna benn maradniuk. 

S közben aggódva fi gyelem, azt is, 
hogy mi van otthon. Egy gyergyói is-
merősöm meséli, hogy vannak sokan, 
akik hazajöttek külföldről, és a legtöb-
ben be is tartják a házi karantént, de 
van aki „székely betyár”, akinek hiá-
ba parancsol bárki is, kell neki a napi 
csomag cigaretta és a sör, s ezért kijár a 
boltba. Innen én csak annyit tudok ja-
vasolni, hogy, ha valaki ilyen személyt 
lát az utcán, akiről tudja, hogy otthon 
kellene üljön, az jelentse a rendőrség-
nek. A boltba mászkálással minden 
környékbeli egészségét veszélyezteti. 
S amit még elmondanék: az ilyeneket 
nemcsak börtönnel, vagy pénzbírság-
gal sújtanám, hanem közzé tenném a 
nevüket, képüket is, hogy lássa a nép, 

hogy kik azok, és kiközösítsék azokat, 
akik miatt az életük veszélyben van. 

S amit még hallok, és nem értem, 
az, hogy míg a fi atalok inkább igye-
keznek betartani a szabályokat, az 
idősek járkálnak az utcákon. Pedig 
ők vannak veszélyben. Azt gondol-
ják, hogy nekik már mindegy? Ha így 
volna, akkor is felelőtlenek, hiszen a 
fi atalabbakat is megbetegítik.

Sokan írnak a messengeren, és 
konkrét tanácsokat kérnek, hogy, 
ha otthon is beáll a karantén, akkor 
mit tegyenek, mennyi időre vásárol-
janak? Én csak a magam módszerét 
tudom: nem halmoztam mindenfélét 
(itt nem is lenne hol tároljam), úgy 
alakítottam, hogy egy héten egyszer, 
vagy legtöbb kétszer menjek. A bol-
tok el vannak látva, ahogy máskor. 

A kenyeret is meg lehet pirítani, ha 
szárad. A termékek ára nem drágult. 
A bolt bejáratnál kézfertőtlenítő és 
kesztyűk vannak elhelyezve, amint 
beléptünk a boltba, az eladó kötele-
zett, hogy használjuk mielőtt tovább 
megyünk. Hogy ők nem kapják el a 
vírust, véleményem szerint annak 
köszönhető, hogy maximálisan oda-
fi gyelnek a higiéniára, betartják ők 
is és mi is a távolságot, egyszóval a 
szabályokat. 

Mint írtam, többen rám kérdez-
tek, mit csinálok, hogy nem unatko-
zom itthon: a lakást alaposan kita-
karítottam, fertőtlenítettem, mindet 
rendbe raktam. Ezen kívül olvasok, 
amit eddig nem nagyon tettem, le-
töltöttem egy edzés programot a 
telefonomra, így napi fél órát torná-

zok, letöltöttem egy „tanulj angolul” 
applikációt és elkezdtem az angol 
nyelvtanulást. Továbbá főzök, sü-
tők, otthoni barátokkal, ismerősök-
kel beszélek, aztán ha kedve van a 
lakótársamnak, kártyázunk...

De mindenki más, és mindenki 
másképp éli meg ezt a helyzetet. A 
lakótársam, többnyire minden na-
pot azzal tölti ki, hogy szépítkezik 
(hajmosás, hajvasalás, sminkelés, 
körömlakkozás), az otthoni barátok-
kal beszélget, majdnem egész nap 
videócseten. Most érkezett ki a kony-
hába, ahol én épp padlizsánt (bocsi, 
vinetát) sütök. Holnapra levest főzök 
és rakott brokkolit. Telnek a napok, 
csak újabb rossz hírek ne jönnének...

Katona Era, Olaszország
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Aggódva fi gyelem, azt is, hogy mi van otthon

• Részleges kijárási tilalmat rendeltek el a hatóságok az 
új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdeké-
ben. Az élelmiszer-üzletek és gyógyszertárak kivételével 
bezárnak a boltok a plázákban, lakat kerül a fogászatok-
ra, éjszakánként feltételekkel lehet kimozdulni.

GERGELY IMRE

Ezt követően pénteken rendkívü-
li önkormányzati ülést tartottak 

Gyergyószentmiklóson, ahol az em-
lített összeget belefoglalták 

a költségvetésbe, hogy a 
lehető leghamarabb meg-
történhessen a beszerzés 
– mondta el Nagy Zoltán 
polgármester, hozzátéve, 

hogy a jelenlegi helyzetben 
semmi sem lehet ennél sürgősebb. 
Egy gyergyószéki térségi összefogás 

eredményeként ugyanakkor további 
három lélegeztetőgépet is vásárolhat 
a kórház. A megyétől ugyanis a kör-
nyékbeli községeknek is előirányoz-
tak 20–20 ezer lejt, amit különböző 
célokra fordíthattak volna, Barti Ti-
hamér megyei önkormányzati alel-
nök kezdeményezésére megtartott 
találkozón azonban a térség polgár-
mesterei úgy határoztak, lemonda-
nak erről. Az a döntés született, hogy 
a pénzt a gyergyószentmiklósi kórház 
kapja meg, és abból vásároljon továb-
bi három lélegeztetőgépet, amelyekre 
nagy szükség lehet a járványveszély 
miatt – közölte Barti.

Lélegeztetőgépeket vásárolnak
• A gyergyószentmiklósi kórház a már meglévő léle-
geztetőgépek mellé egy újabbat vásárolhat: csütörtö-
kön a Hargita Megyei Tanács ülésén 100 ezer lejt hagy-
tak jóvá a városnak erre a célra. 

B Í R Ó  B L A N K A

Jelenleg sem az ott dolgozó alkal-
mazottaknak, sem a bennfekvő 

betegeknek nincsenek arra utaló tü-
neteik, hogy megfertőződtek 

volna. A közegészségügyi 
igazgatóság munkatársai 
már elkezdték és folytatják 
a mintavételt a koronaví-
rus-tesztre – olvashattuk a 

háromszéki prefektusi hiva-
tal tegnap délutáni közleményében. 
Minden nőgyógyászati és szülészeti 
ellátásra szoruló beteget és várandós 
nőt átirányítottak a kézdivásárhelyi 
kórházba. Elkezdték az átfogó epi-

demiológiai vizsgálatot a sepsiszent-
györgyi kórházban, amely legalább 
48 órán keresztül tart, ugyanakkor 
elkezdték a teljes kórház fertőtlení-
tését. Felhívják ugyanakkor azok fi -
gyelmét, akik az elmúlt időszakban 
kapcsolatba kerültek a kórház három 
osztályán dolgozókkal, hogy vonul-
janak családjaikkal együtt azonnali 
lakhelyi elkülönítésbe 14 napra, és 
telefonon jelentkezzenek be a ható-
ságoknál, a közegészségügyi igazga-
tóságon (0757-354074, 0749-038675, 
0751-297992, 0751-041426) vagy a 
katasztrófavédelmi felügyelőségnél 
(0755-74042). Vasárnap délben Ko-
vászna megyében 34 személy volt 
intézményes karanténban és 1367 
lakhelyi elkülönítésben.

Elrendelték a karantént
• Azonnali hatállyal elrendelték vasárnap a karan-
tént a Sepsiszentgyörgyi Megyei Sürgősségi Kórház 
szülészet, nőgyógyászat és újszülött osztályán, 
valamint a szülőszobában. Mint megtudtuk: korona-
vírussal fertőzött a sepsiszentgyörgyi kórház egyik 
alkalmazottja.




