
Sárga zóna

Románia is bekerült a „sárga 
zónába” a koronavírus-fertőzések 
térképén, miután a fertőzöttek 
száma hétfőn meghaladta az 
ötszázat. Az ilyen országokból 
érkezőket házi elkülönítőbe küldik. 
Hétfőn ugyanakkor megugrott, 
az előző naphoz képest több mint 
duplájára, 143-ra emelkedett a 24 
óra alatt regisztrált új fertőzések 
száma. Az országban hétfő délig 
576 embernél mutatták ki az új 
típusú koronavírust. Mintegy 
ötezren vannak intézményesített 
karanténban, és több mint 72 ezren 
otthoni elkülönítésben. 15 Covid-
19-es beteget kezelnek intenzív 
osztályon, 73 fertőzöttet pedig gyó-
gyultnak nyilvánítottak. Az egész-
ségügyi hatóságok szerint immár 
követhetetlenné vált Romániában a 
koronavírus-fertőzések útvonala.

Felkészülés a kórházakban

Felfüggesztik a nem halaszthatatlan kezeléseket és műtéteket, valamint 
hazaküldik a nem sürgősségi ellátást igénylő betegeket a kórházakból 48 
órán belül. A kórházi tevékenység átszervezésére vonatkozó rendelet szerint 
az intézkedés március 24-étől, keddtől lép érvénybe – számol be a Biziday.ro.
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Még tartja magát  Hargita megye
Naponta ellenőrzik a hatóságok a lakhelyi elkülönítés alatt állókat
• Információink sze-
rint továbbra sincs 
Hargita megyében 
igazolt koronavírusos 
megbetegedés. A hét-
végén több esetben 
is eljárást indítottak a 
hatóságok a lakhelyi 
elkülönítésre, a szó-
rakozóhelyek nyitva 
tartására, illetve a 
boltokra vonatkozó 
járványmegelőzési 
intézkedések megsze-
gése miatt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N em változott a hétvégén 
a karanténba helyezettek 
száma Hargita megyében, 

továbbra is 20-an vannak a kijelölt 
karanténközpontokban. A lakhelyi 
elkülönítés alatt állók száma azon-
ban 1532-ről 1627-re nőtt hétfőre – 
tudtuk meg Adrian Pănescutól. A 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője elmondta, a hatóságok ké-
rése továbbra is az, hogy a lakosság 
kerülje a társas érintkezéseket.

Részleges kijárási tilalom 
tegnap estétől

Ugyanakkor felhívta a fi gyelmet ar-
ra, hogy hétfő estétől életbe lépett a 
részleges kijárási tilalom, azaz este 
10 órától csak munkavégzés céljá-
ból, alapvető szükségleti cikkek 
beszerzése, halaszthatatlan egész-
ségügyi-orvosi ellátás, gyermek, 

idős, beteg vagy mozgáskorlátozott 
személy ellátása érdekében, vagy 
családtag elhalálozása esetén hagy-
hatják el otthonaikat az állampolgá-
rok, és munkahelyi igazolvánnyal, 
a munkaadó által aláírt igazolással 
vagy saját felelősségre írt nyilatko-
zattal kell indokolniuk lakhelyük el-
hagyását. A kitöltött dokumentumot 
magukhoz kell venniük lakhelyük 
elhagyásakor, a kijárásra vonatko-
zó szigorítások betartását fokozot-
tan fogja ellenőrizni a rendőrség, a 
csendőrség, illetve a helyi rendőr-
ségek. Adrian Pănescu ugyanakkor 
emlékeztetett, hogy a hatályba lé-
pett katonai rendeletek értelmében 
az utcán és a köztereken tiltottak a 
három főnél nagyobb csoportosulá-

sok, ez alól csak az egy háztartás-
ban élők képeznek kivételt.

Ellenőrizték, 
hogy otthon vannak-e

A prefektusi hivatal szóvivője arról 
is tájékoztatott, hogy a hatóságok 
az elmúlt hétvégén 1228 lakhelyi el-
különítés alatt álló Hargita megyei 
esetében ellenőrizték, hogy otthon 
tartózkodnak-e. Adrian Pănescu el-
mondta, a rendőrség, a csendőrség, 
illetve a helyi rendőrségek minden 
lakhelyi elkülönítésben álló eseté-
ben igyekeznek naponta ellenőrizni, 
hogy betartják-e az izolációra vonat-
kozó rendelkezéseket. Megemlítette 
továbbá, hogy voltak olyanok, akik 

megszegték az előírásokat, ugyan-
akkor nyitva tartó kocsmát is találtak 
a hatóságok, és boltok ellen is indult 
eljárás, mert nem tartották be a jár-
ványmegelőzésre vonatkozó intéz-
kedéseket, de erről a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság adott ki rész-
letes tájékoztatást (erről olvashatnak 
lapunk 8. oldalán). 

Az elkövetkező napokban várha-
tóan egészségügyi védőfelszerelé-

sekből is érkeznek készletek a me-
gyébe. Adrian Pănescu elmondta, 
vasárnap videokonferenciát tartott 
az országos tűzoltósági fő-
parancsnokság, amelyen el-
hangzott, hogy a szállítmá-
nyok egy része beérkezett az 
országba, és az elkövetkező 
napokban szétosztják azokat 
a megyék számára, elsőként 
a mentőszolgálatoknak, sür-
gősségi osztályoknak, vagyis oda, 
ahol közvetlen kapcsolatba kerül-
hetnek esetlegesen fertőzött bete-
gekkel.

RÉSZLEGES KIJÁRÁSI TILALOM

Napközben csak munkaügyben, 
orvoshoz és vásárolni ajánlott 

elhagyni a lakhelyet.

22:00-06:00 óra között csak 
indokolt esetben (munkahely, 

orvos, gyógyszertár, üzlet) 
hagyhatjuk el a házat. 

Élelmiszerboltok és gyógyszertárak 
kivételével bezárnak az üzletek

a bevásárlóközpontokban. 

ZÁRVA

Háromnál több személy utcán ne 
csoportosuljon.

Kivételt képeznek a családtagok.

Azok, akik megszegik a házi 
elkülönítés szabályait,

és elhagyják otthonukat, 
intézményes karanténba kerülnek. 

MARADJ OTTHON,
MENTS ÉLETET! 

• További intézkedéseket foganatosított a csíkszeredai 
önkormányzat a koronavírus-járvány következtében 
kialakult helyzet miatt. Ezekről Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester sajtótájékoztatón számolt be hétfőn. 

KORPOS ATTILA

A polgármester elmondta, egyelő-
re nem változott a lakhelyi elkü-

lönítés alatt lévők száma a városban, 
továbbra is nagyjából két-

százra tehető. Bejelentette 
ugyanakkor, hogy már sem-
milyen közszállítást végző 
autóbusz nem közlekedik a 

városi zónában. Ennek értel-
mében a Csíki Trans Kft . is a technikai 
munkanélküliség státuszába kerül. 

„Egyeztettünk Trandafi r Orbán 
Tímeával, és arra a közös nevezőre 
jutottunk, hogy szükség van egy sür-
gősségi fogászati ügyeletre” – mondta 
a városvezető. Így az önkormányzat-
tal biztosítani fogják az állandó ügye-
letet a régi fogászat épületében a sür-
gős esetek kezelésére. Amennyiben 
a jogi keretek engedik, igyekeznek 
védőmaszkot és védőöltözetet biztosí-
tani az ügyeletes alkalmazottaknak.

További intézkedésként bejelen-
tette, hogy hétfőtől bezárt a köz-
ponti Tulipán áruház boltjainak és 
butikjainak nagy része, de a piac 

fölött is felfüggesztettek minden 
kiskereskedelmi tevékenységet. Ki-
vételt képeznek mindkét esetben az 
élelmiszert, a gyógyszereket és az 
állateledelt forgalmazó üzletek. 

Az Idősekért!

Az Időseinkért! szolgáltatásról is szó 
esett. „A múlt hét folyamán 17 sze-
mély jelezte, hogy igénybe venné, vi-

szont mivel ez pénzdíjas, végül 12-en 
maradtak, köztük egy 90 és 94 éves 
idős házaspár” – ismertette Ráduly. 
Jelenleg két autójuk van használatban 
a szolgáltatás zavartalan ellátására, 
az állandó sofőr mellett pedig egy 
közösségi asszisztens is szolgálatot 
teljesít.  Arra a kérdésre, hogy milyen 
ütemben halad a városi nagytakarí-
tás, Ráduly közölte: eddig tartották 
az ütemtervet, fertőtlenítésre is sor 
került a már megtisztított részeken, 
de az időjárásra való tekintettel fel-
függesztették a tevékenységet. „Foly-
tatni fogjuk a munkákat, amint az idő 
engedi” – szögezte le a városvezető.

Azon vannak, hogy kevesebb legyen a csoportos mozgás
Higgyék el, érdemes az önkéntes 
karantént választani. Maradjanak otthon
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