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Az egy héttel ezelőtti gyógyszer-
vásárlási roham visszahúzódni 

látszik: a múlt héten kétszer annyi 
orvosság fogyott, mint azelőtt, a 
gyógyszertárat megrohanták a vá-
sárlók a koronavírus-járvány miatt, 
mostanra azonban gyérült a forga-
lom – mondta el a Krónika megke-
resésére Balázs László gyógysze-
rész, egy máramarosszigeti patika 
tulajdonosa. Mint kifejtette, tegnap 
határozottan érződött Máramaros-
szigeten, hogy mától lezárják a me-
gyét: a rendőri jelenlét erősebbé vált 
az utcákon, a forgalom nagyon gyér 
és visszafogott, az emberek csak a 
legszükségesebb céllal mennek ki, 
gyalogosok és autósok is kevesen 
vannak, szinte kihalt az egész város. 
Kifejtette, leginkább a hűléses beteg-
ségekre ajánlott gyógyszerkészítmé-
nyeket veszik, de tartalékolnak is: 
gyomorpanaszokra, fejfájásra is kér-
nek orvosságokat. „Az emberek meg 
vannak ijedve, arra törekszenek, 
hogy gyakran előforduló panaszai-
kat ellenőrzés alatt tartsák, legyen 
tartalékuk” – mondta a gyógysze-
rész. A máramarosszigeti patikában 
is régóta hiánycikk az egészségügyi 
maszk és a fertőtlenítőszer, ugyan-
akkor azok a gyógyszerek, amik ko-
rábban is hiánycikknek számítottak, 
most sem kaphatóak: ilyen a pajzs-
mirigyproblémákkal küzdők orvos-
sága, a Euthyrox, vagy a cukorbeteg-

ségben szenvedők egyik gyógyszere, 
a Metformin. Napokkal ezelőtt hi-
ányzott a C-vitamin is a máramaros-
szigeti patikából, hiszen rengetegen 
vásárolták, azóta hoztak a forgal-
mazók, de várhatóan ez az adag is 
elfogy. Balázs László arról is beszá-
molt, a lázcsillapító Paracetamol ára 

megnőtt a gyógyszertárakban: 2,5 
lejről sok helyen szinte duplájára. 
A gyógyszerész kérdésünkre arról is 
beszámolt, mit tapasztal a járvány-
ügyi intézkedések miatt előállt hely-
zetben: a máramarosi kisvárosban 
az emberek udvariasak, betartják a 
másfél-két méteres távolságot, sőt 

megkérdik, hogy bejöhetnek-e a 
gyógyszertárba, vagy kint álljanak 
az utcán. „Kloraminnal fertőtlenít-
jük a felületeket a gyógyszertár előtt, 
ugyanakkor a pult mögött állókat és 
a vásárlókat elválasztó védőablak 
nagyon hasznos, és ez jól látszik 
azon, hogy  esténként sok cseppet 
lehet letörölni róla” – mondta a pa-
tikus. Meglátása szerint Romániá-
ban nincs maszkviselési kultúra, 
nem tanítja senki, hogy miként kell 
használni: az emberek álluk alá te-
szik, így semmit nem ér, vagy le-fel 
huzigálják az orrukról, ily módon 
saját kezükkel fertőzhetik meg ma-
gukat. „A kéz tudatos kontrollja fon-
tos lenne, hiszen a vírus a szemen 
keresztül is terjedhet, az orrot, szájat 
nem szabad piszkálni – ezt kellene 
tudatosítani minél inkább az em-
berekben” – hívta fel a fi gyelmet a 
gyógyszerész. Arra is kitért, tapasz-
talata szerint Máramarosszigeten 
jellemző a kisvárosokban észlelhető 
konformizmus, megfelelési vágy, így 
a szabályokat talán inkább betartják 
az emberek: fontos számukra, hogy 
az elvárt viselkedési mintákhoz al-
kalmazkodjanak, hiszen félnek at-
tól, hogy megszólják őket. „Talán a 
nagyvárosokban, individualistább 
közösségekben nem veszik ezt any-
nyira fi gyelembe. Kisvárosban az 
elvárásoknak való megfelelés fon-
tosabb az emberek számára, ez hoz-
zásegítheti őket a szabályok betartá-
sához” – mondta a gyógyszerész.

Máramarosszigeti gyógyszerész: kisvárosban könnyebb megfelelni
 » Az emberek 

meg vannak 
ĳ edve, arra tö-
rekszenek, hogy 
gyakran előfor-
duló panaszaikat 
ellenőrzés alatt 
tartsák.

Egész Máramaros retteg a Bor-
sára Olaszországból hazatért 
vendégmunkásoktól, akik a 
hatóságok szerint nem tartják 
be az elkülönítésre vonatko-
zó intézkedéseket. Ezért az 
észak-erdélyi megyében még 
az országos kijárási tilalom 
kihirdetése előtt prefektusi 
rendelettel szigorították a 
korlátozásokat.

 » PAP MELINDA

„N agyon sokan jöttek visz-
sza, főleg a történelmi 
Máramaros területére, 

és nem ülnek otthon, ez a baj” – je-
lentette ki a Krónikának Vida Noémi 
nagybányai alpolgármester, amikor 
tegnap délben arról kérdeztük, mi-
ért vált szükségessé az óvintézkedé-
sek szigorítása Máramarosban. Az 
észak-erdélyi megyében még az or-
szágos kijárási tilalom kihirdetése 
előtt szigorították a járvány terjedé-
sét akadályozó korlátozásokat. Ni-
colae Ungur prefektus, a sürgősségi 
helyzetekért felelős megyei bizott-
ság elnöke azzal indokolta a szigorú 
intézkedést, hogy Bukarest után az 
észak-erdélyi megyében vannak a 
legtöbben karanténban.

„Annyi borsai jött, hogy a me-
gye tönkre van menve. Hazajöttek 

SZIGORÍTOTTÁK A KORLÁTOZÁSOKAT MÁRAMAROS MEGYÉBEN A NYUGAT-EURÓPÁBÓL HAZATÉRT VENDÉGMUNKÁSOK MIATT

Nagy baj, hogy nem ülnek otthon az emberek

A múlt heti bevásárlási rohamot követően az elmúlt napokban csökkent a gyógyszertárak forgalma

Helyi szinten is lépni kellett, mert sokan nem tartották be az 
elkülönítésre vonatkozó szabályokat Máramarosban

 » „Annyi borsai 
jött, hogy a me-
gye tönkre van 
menve. Hazajöt-
tek Olaszország-
ból, és hozták 
a betegséget” 
– erősítette meg 
a Krónikának 
Böndi Gyöngyike 
Máramaros me-
gyei RMDSZ-es 
önkormányzati 
képviselő.

Olaszországból, és hozták a beteg-
séget” – erősítette meg a Króniká-
nak Böndi Gyöngyike Máramaros 
megyei RMDSZ-es önkormányza-
ti képviselő is. A volt parlamenti 
képviselő szerint Nagybányán nem 
jelent gondot az otthonmaradás 
a lakosság nagy része számára. 
„Nagybányán látom, hogy nagyon 
kevesen vannak az utcákon, a bá-
nyaiak eléggé fegyelmezettek” – 
mesélte a 2004–2008 között Mára-
maros megye prefektusaként, majd 
2009–2012 között alprefektusként 
tevékenykedő Böndi Gyöngyike. 
A megyei tanácsos egyébként épp 
gyűlésre készült, amikor telefonon 
hívtuk; mint lapunknak elmondta, 

egyenként hívják őket az egyezte-
tésre, így az 2-3 órát is elhúzódik.

Az Emaramureş.ro helyi hírportál 
arról számolt be, hogy a megyében 
hétfőn 10 új koronavírussal fertőzött 
személyt azonosítottak, mindannyi-
an borsaiak, és egy héttel ezelőtt ér-
keztek haza külföldről. Az egyébként 
tünetmentes betegeket egy erre kije-
lölt kórházba szállították kezelésre. 
A hírportál szerint a kisvárosban 
hétfőn 159 személy volt karanténban 
és 325 otthoni elkülönítőben.

„Nem tartanak be
semmilyen szabályt”
„A megyében nagy problémánk van 
azokkal az állampolgárokkal, akik 
nem tartanak be semmilyen szabályt. 
Találkoznak, beszélgetnek, bevásá-
rolni mennek. Nagyon sok lakosunk 
van, aki külföldön dolgozott, és most 
hazajött. Bukarest után a második 
helyen vagyunk, ami a karanténban 
lévők számát illeti” – indokolta a 
HotNews hírportálnak Nicolae Un-
gur Máramaros megyei prefektus az 
észak-erdélyi megyében még kedden 
meghozott szigorú intézkedéseket. 
A kormánymegbízott elmondta: a 
megyében nagyon sokan vannak ott-
honi elkülönítőben, de sokan van-
nak olyanok is, akik a határon nem 
vallották be, hogy honnan jöttek. 
„Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy szükségünk van ezekre a til-
tásokra ahhoz, hogy a minimálisra 
csökkentsük a betegség terjedésének 

veszélyét” – fogalmazott a prefektus, 
aki szerint a térségben 400 személy 
van karanténban és több mint 2000 
otthoni elkülönítőben.

Ellenőrzik a megyébe belépőket
A 2020/14-es számú, szerda 0 órától 
életbe lépő prefektusi rendelet ki-
mondja: kijárási tilalmat rendelnek 
el egész Máramaros megye területén, 
csak a munkahelyükre, élelmet, állat-
eledelt, gyógyszert vásárolni mehet-
nek az emberek, illetve ha gyerekükre 
kell vigyázniuk, idős hozzátartozóju-
kat ellátniuk. Emellett rövid időre en-
gedélyezett a lakhelyhez közeli séta, 
állatsétáltatás. A közterületen tar-
tózkodóknak a hatóságok kérésére 
munkahelyi igazolást vagy saját fe-
lelősségre tett nyilatkozatot kell fel-
mutatni. A rendelet azt is kimondja, 
hogy a rendőrség és a csendőrség 
ellenőriz minden, a megye területére 
belépő gépkocsit, és az utasokat nem 
csak a kiindulópontjukról kérdezik 
ki, hanem arról is, hogy előtte hol jár-
tak. Nicolae Ungur prefektus Gabriel 
Zeteának, a megyei önkormányzat 
elnökének a kérésére rendelte el a 
korlátozások szigorítását Máramaros 
megye területén. A tanácselnök – aki 
egyben a megyei válságstáb alelnöke 
– közleményében rámutatott: Romá-
nia két héttel hamarabb felveheti a 
harcot a járvánnyal, mint Olaszország 
vagy Spanyolország, ezért ezeknek az 
országoknak a hibáiból tanulva szigo-
rítani kell az óvintézkedéseket.
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