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A helybeliek ismerik és betartják a rész-
leges éjjeli kijárási tilalomra vonatkozó 

szabályokat, az átutazók már kevésbé – erre 
a következtetésre jutottam hétfőn este, ami-
kor elkísértem a sepsiszentgyörgyi rendőrö-
ket-csendőröket, akik a kijárási tilalomra 
vonatkozó katonai rendelet betartását ellen-
őrizték – a korlátozó intézkedések akkor 
még csak a 22 és 6 óra közötti időszakra vo-
natkoztak.

A munkamegosztás úgy alakult, hogy a 
rendőr állította meg a gépkocsikat, a csendőr 
a gyalogosokat. Érkezéskor az én autómat is 
lestoppolták, kérték a papírjaimat, de fel vol-
tam készülve, így gond nélkül csatlakozhat-
tam hozzájuk. A Brassó és Csíkszereda kö-
zötti országút sepsiszentgyörgyi szakaszán, 
az állomás melletti körforgalomnál szolgá-
latot teljesítő rendfenntartók elmondták: 
az egész városban járőröznek a kollégáik. 
Mindenki védőmaszkot, kesztyűt viselt – én 
nem, mert mire vettem volna, már nem volt 
honnan. Hideg volt, metsző szél fújt, gon-
doltam, akkor sem jönnék ki ilyen időben az 
utcára, ha nem lenne tilos. Később pontosan 
így meg is fogalmazta ezt egy délutáni vál-
tásból vacogva hazafelé igyekvő férfi .

Egy szűk órát bírtam a terepen, addig fo-
lyamatosan zajlott az élet: munkából tértek 

haza gyalog, biciklivel, gépkocsik is felbuk-
kantak. A buszok még közlekedtek, a helyi 
készenléti bizottság kedd reggeltől állította 
le teljesen a közszállítást. Tehergépkocsik is 
elhúztak, azokat nem állították meg, mert 
mint a rendőr mondta, senki nem megy 
„esti sétára céltalanul kamionnal”. Az első 
megállított gépkocsi Maros megyei, hárman 
ültek benne. A rendőr darálta a hivatalos 
szöveget a részleges kijárási tilalomról, majd 
kérte mindenkitől a munkaadó által aláírt 
igazolást, vagy a saját felelősségre kitöltött 
nyilatkozatot. Nem volt. Azzal védekeztek, 
hogy nem tudtak erről a rendeletről. Külön-

ben később is mindenki ezt mondta, akinek 
nem volt papírja. A rendőrnek erre megvolt 
az „egyenválasza”: „Két napja ezt harsogja a 
televízió, a rádió, ezt írják az újságok. Külön-
ben a törvény nem ismerete nem mentesít 
a felelősség alól.” A beszélgetés során az-
tán kiderült, a bukaresti repülőtérről vitték 
Marosvásárhelyre a külföldről hazaérkező 
utast. „Papírom van a repülőtérről, hogy 
egyenesen lakhelyi elkülönítésbe kell vo-
nulnom. Ez nem elég sürgősség?” – vetette 
fel a hátsó ülésről az utas. „Papír kell, nyi-
latkozat, küldik haza az ötezer lejes pénz-
bírságról szóló jegyzőkönyvet” – mondta a 

rendőr, majd útjukra engedte őket. Marosvá-
sárhelyig ahányszor megállítják őket, annyi-
szor büntethetik meg, de fellebbezhetnek, 
mondta a rendőr a fázósan toporgó újság-
írónak. A következő gépkocsi Galac megyei 
– a forgatókönyv ugyanaz, papír nincs, nem 
tudták, mennek Kolozsvárra, sürgős, haza 
kell hozniuk az ottani kórházból a várandós 
lányukat. Ötezer lejes bírság postán, lehet 
fellebbezni. Közben gyalogosok mennek 
haza a délutáni váltásból, és egy kerékpáros 
is. Köztük a Lidlben dolgozó pénztárosok. 
Őket nemcsak én, a rendőrök is ismerik a 
boltból. Mindenkinek van papírja. „Ki sem 
jönnék ilyen időben, ha nem lenne muszáj” 
– mondja egy helyi gyárból hazasiető férfi . 
A kerékpáros a hátizsákjából szedegeti elő 
a papírt. „Ezután minden este találkozunk” 
– búcsúzik a rendőr. „Akkor a zsebembe te-
szem az igazolást, ne kelljen kotorásznom 
utána” – nyugtázza beletörődve a férfi .

Így zajlik egy órán keresztül, jönnek-men-
nek, van papír, nincs papír... Reggelig ma-
radnak? – kérdem a rendőrt. Ameddig szük-
séges, hangzik a tipikusan rendőri válasz. 
Éjfélre hazaérek. Arra már az utcák teljesen 
kihaltak, csak a villogó rendőrautók pász-
tázzék a környéket. Felhangzik a hangosbe-
mondón, hogy maradj otthon – magyarul 
is, igaz egy kicsit törve. Szükségállapot van. 
Ijesztő és furcsa.
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Kĳ árás után igazoltatás. Sepsiszentgyörgyön is ellenőrizték az éjszaka közlekedőket
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ANTAL ÁRPÁD POLGÁRMESTER SZERINT FONTOS A HITELES TÁJÉKOZTATÁS, EGY SZENTGYÖRGYI NŐGYÓGYÁSZ MÁR FELFEDTE KILÉTÉT 

Nevük vállalására kérik a fertőzött orvosokat
A járvány megfékezéséhez tényekre 
van szükség, pontos, világos tények-
re – közölte Antal Árpád, miután 
kiderült, hogy a sepsiszentgyörgyi 
kórházban öt orvosnál kimutatták a 
koronavírus-fertőzést, ám nevüket 
nem hozták nyilvánosságra. A pol-
gármester kilétük felfedésére kérte az 
érintetteket, akik közül az egyik or-
vos tegnap meg is tette a bejelentést.

 » BÍRÓ BLANKA

F ontos, hogy vállalják nevüket a nyil-
vánosság előtt a koronavírussal fer-
tőzött orvosok – fogalmazta meg 

Facebook-bejegyzésében Antal Árpád. 
Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette, 
reméli, ezt mielőbb megteszik az érintet-
tek, hogy eloszlassák az emberek félelmeit, 
és helyreállítsák a közösség bizalmát. Mint 
ismeretes, a sepsiszentgyörgyi kórházban 
öt orvost diagnosztizáltak koronavírus-fer-

tőzéssel, a kórház szülészet-nőgyógyászat, 
újszülöttosztályait és a szülőszobát lezár-
ták. Az eset megosztotta a közvéleményt: 
míg a megszólalók egy része az orvosok 
védelmére kelt, sokan felelőtlenséggel 
vádolták azt a két orvost, akik március 
elején Ausztriába utaztak sízni, mert azt 
feltételezték, ők hurcolták be a kórházba 
a koronavírust. Bár a közösségi oldalon 
már napok óta kering az orvosok neve, azt 
a hatóságok hivatalosan nem erősítették 
meg, így a sajtó sem közölte. Viszont a jár-
ványtani feltárást megkönnyíti, ha ismert 
koronavírussal fertőzött orvosok neve, 
mert akkor akik kapcsolatba kerültek ve-
lük, lakhelyi elkülönítésbe vonulhatnak, 
és önként jelentkezhetnek a közegészség-
ügyi igazgatóságnál.

A legfontosabb a hiteles információ
„Ennek a járványnak a megfékezéséhez 
tényekre van szükség, pontos, világos 
tényekre. Rendes körülmények között 
nem kérnék ilyet, és nem kérném nyilvá-
nosan, de most rendkívüli helyzet van, 
és mindenkinek elsősorban a közösség 

biztonsága és egészsége kell hogy a leg-
fontosabb legyen!” – olvasható a bejegy-
zésében. Antal Árpád tegnapi online 
sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre el-
mondta, a járványtani feltárás a megyei 
közegészségügyi igazgatóság feladata, 
de mivel nagyon sok ember érintett, so-
kan kerültek kapcsolatba a koronavírus-
sal fertőzött orvosi alkalmazottakkal, ez 
egy nagyon hosszú folyamat lesz. „Ezért 
gondolom, hogy válságban a legfonto-
sabb a pontos, hiteles, friss hatósági in-
formáció, mert nagyobb baj lesz belőle, 
ha a hatóságok nem kommunikálnak. A 
hírek úgyis terjednek” – mondta a pol-
gármester. Hangsúlyozta, mindannyi-
unk érdeke, hogy bízzunk egymásban, 
mert ha a kétely eluralkodik, nehezeb-
ben vészeljük át ezt az időszakot. „Én 
nem tehetem meg, hogy neveket hozok 
nyilvánosságra, azok tehetik meg, akik 
ebben a helyzetben vannak. Biztos, ha 
én odajutok, hogy a koronavírustesztem 
pozitív lesz, kiállok, és elmondom az em-
bereknek. Ez a felelős magatartás” – szö-
gezte le Antal Árpád.

Vállalta a nevét az egyik orvos
Ennek tükrében közösségi oldalán hozta 
nyilvánosságra András Pál sepsiszent-
györgyi nőgyógyász, hogy pozitív a ko-
ronavírustesztje. Az ismerősei által elér-
hető Facebook-bejegyzésben rámutat, a 
vasárnap este levett minták eredményeit 
hétfőn késő délután kapták meg: az övé 
pozitív, az élettársáé negatív. Hozzátette, 
tegnap reggel óta folyamatosan értesíti 
azokat, akikkel az utóbbi 14 napban kap-
csolatba került. Arra kéri azokat is, akiket 
nem tudott elérni, hogy 14 napig marad-
janak otthoni elkülönítésben; ha pedig 
tüneteket észlelnek magukon, például 
láz vagy köhögés, hívják a közegészség-
ügyi igazgatóságot, és kérjék a koronaví-
rus-tesztelést.

Arról is beszámolt, hogy enyhe lázon 
kívül nincs más tünete. Kifejtette, hogy 
valószínűleg a múlt héten a kórház nőgyó-
gyászati osztályán fertőződött meg, ám a 
járványtani feltárás még folyamatban van. 
Azt is írja, hogy ha bárkinek kérdése van, 
válaszol. Az orvost telefonon, SMS-ben is 
kerestük, de nem sikerült elérnünk.

Kijárási tilalom: csatlakoztunk az ellenőrzéseket tartó rendőrökhöz




