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Frissített  tesztelési protokoll
A koronavírusos esetek gyors felderítésére összpontosítanak

• Frissítette a korona-
vírus tesztelésére vo-
natkozó előírásokat az
Országos Népegész-
ségügyi Igazgatóság
Fertőző Betegségeket
Ellenőrző és Felügyelő
Országos Központja
(CNSCBT).

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A hétfőn megjelent módosí-
tás indoklásában azt írják, 
hogy Románia jelenleg a 

járvány előtti szakaszban van, 
külföldről behurcolt fertőzéseket 
és kisebb helyi terjedéseket re-
gisztráltak, de egyelőre nincs bi-
zonyíték a koronavírus kiterjedt 
közösségen belüli terjedésére. 
Éppen ezért a tesztelési stratégiá-
nak a koronavírusos esetek gyors 
felderítésére kell összpontosíta-
nia a továbbterjedés korlátozása 
érdekében, illetve a felderítetlen 
közösségi terjedés felfedezése ér-
dekében. 

Fontossági sorrend

A módosított tesztelési protokoll 
értelmében, a prioritási sorrend a 
következő: tünetekkel rendelkezők, 

akik külföldön jártak; az igazolt 
esetek tünetekkel rendelkező közeli 
kapcsolatai; a tünetekkel rendelke-
ző egészségügyi személyzet; súlyos 
akut légzőszervi fertőzésben szenve-
dők – akiknek negatív az infl uenza-
tesztje –, minden korcsoport és min-
den kórház esetében; a tünetekkel 
rendelkező intézményes elkülönítés 
alatt állók. A felsorolt kategóriák 
esetében a Fertőző Betegségeket El-
lenőrző és Felügyelő Országos Köz-
pont a koronavírus-teszt azonnali 
elvégzését javasolja és pozitív teszt-
eredmény esetén a beteg kórházi 
izolálását. Ugyanakkor megjegyzik, 
hogy úgy az állami, mint a magán 
egészségügyi rendszerben csakis 
orvosi javaslatra történik a teszte-
lés. A protokoll értelmében nem kell 

elvégezni a tesztet az igazolt esetek 
tünetmentes kontaktjai esetében, 
beleértve az egészségügyi sze-
mélyzetet is, de a 14 napos 
lakhelyi elkülönítést ezen 
kategória esetében is java-
solják. A külföldön járt, de 
tünetmentes személyek tesz-
telése sem kötelező, az ő ese-
tükben 14 napos intézményes 
karantént, illetve lakhelyi izolá-
ciót javasol az országos központ. A 
teszt elvégzését mindkét kategória 
esetében csak akkor kell elvégezni, 
ha a 14 nap alatt megjelennek náluk 
a fertőzésre utaló tünetek.

Elsődleges a továbbterjedés 
megfékezése és a felderítetlen 
közösségi terjedés felderítése
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Marosvásárhelyen is elvégzik a teszteket
Az orvosi egyetemen lévő laboratóriumi berendezéssel és a sürgősségi 
kórház által megvásárolt fogyóanyaggal szerdától Marosvásárhelyen is 
elvégzik a koronavírusteszteket. Mint Mara Togănel prefektus elmond-
ta, az egyetem vállalta, hogy átalakítja kutatási központját, a kórház 
pedig rövid idő alatt be tudta szerezni a teszt elvégzéséhez szükséges 
fogyóanyagokat. Így szerdától helyben és gyorsan el tudják végez-
ni a teszteket, amelyeket eddig Kolozsvárra kellett vinni, és onnan 
eredményeket várni. Jó hír az is, hogy  hamarosan a megyei kórháznál 
is lehetőség nyílik ezen tesztek elvégzésére, így Marosvásárhelyen két 
helyen lehet majd ellenőrizni a koronavírus-gyanús személyek mintáit. 
Maros megyében kedden 2661 személy volt otthoni elkülönítésben, 
67-en pedig – akárcsak egy nappal korábban – intézményes karantén-
ban. A fertőző betegségek kórházában 25 személyt kezelnek. Elhagy-
hatta otthonát a 14 napos karantén után megyeszinten 57 személy. 
A marosvásárhelyi reptérre a budapesti járattal 38 személy érkezett, 
közülük 11-nek kellett otthoni elkülönítésbe vonulnia. Az egészségügyi 
igazgatóság szakemberei rendszeresen ellenőrzik a kisebb-nagyobb 
üzleteket, az elmúlt 24 órában öt helyen vizsgálták a koronavírus-fer-
tőzés megelőzésére hozott intézkedések betartását. Egyetlen helyen 
nem tartották be a fertőtlenítésre vonatkozó előírásokat, ezért az üzlet 
működtetőjét 1600 lejre bírságolták. (Simon Virág)
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A pénteken megérkezett első kilenc 
negatív teszteredmény után ked-

den ismét jó hírt kapott Hargita megye. 
A Hargita Megyei Egészség-

ügyi Igazgatósághoz megér-
kezett újabb tizenkét korona-
vírus-teszt eredménye mind 
negatív – tudtuk meg Tar 

Gyöngyitől, az intézmény ve-
zetőjétől. Azokról a tesztekről van szó, 
amelyeket a Hargita megyében karan-

ténba helyezettektől, illetve a kórházak-
ban megfi gyelés alatt tartott hazatértek-
től begyűjtött minták laborvizsgálata 
alapján készültek. A székelyudvarhe-
lyi karanténközpontban elhelyezett 
egyik izolált személy, egy csíkszeredai 
kórházban megfi gyelés alatt tartott 
infl uenzás beteg, továbbá tíz csíkszéki, 
karantén alatt álló külföldről hazatért 
személy koronavírus-tesztje érkezett 
meg kedden Hargita megyébe. A pén-
teki teszteredményekkel együtt mind-
eddig 21 koronavírus-teszt eredménye 
érkezett meg Kolozsvárról Hargita 
megyébe, az összes eredmény negatív, 

azaz továbbra sincs igazolt koronaví-
rusos beteg a megyében. Mint ismert, 
a karanténba helyezettek mellett olya-
noktól is mintát vettek a járványtanász 
szakorvosok, akik külföldről, de nem a 
koronavírus miatt veszélyesnek minő-
sített térségekből tértek haza, viszont 
megfázásos tüneteik voltak – ők kór-
házban kerültek megfi gyelés alá.

Negatív Hargita megyei teszteredmények
• Újabb tizenkét koronavírus-teszt eredménye érkezett
meg kedden Hargita megyébe, mind a tizenkét ered-
mény negatív, azaz továbbra sincs igazolt koronavíru-
sos megbetegedés a megyében.

Országos adatok
A tegnapi nap során tovább nőtt Romániában a koronavírus halálos áldoza-
tainak száma, így lapzártánkig már nyolc elhunytat tartottak nyilván. A 
nyolcadik áldozat tegnap reggel hunyt el a craiovai járványkórházban, a 70 
éves férfi, akinél csütörtökön diagnosztizálták a vírust, inzulinos keze-
lés alatt ált, és túlsúlyos volt. A hetedik áldozat egy 65 éves férfi, akinél 
március 21-én mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és hétfő este halt meg 
a bukaresti Egyetemi Kórházban. A hatodik áldozat egy 64 éves aradi férfi, 
őt március 20-án utalták be súlyos állapotban az aradi megyei kórház 
intenzív osztályára. A betegnél hétfőn mutatta ki a teszt a koronavírus je-
lenlétét. Románia területén tegnapi lapzártánkig 762 személynél igazolták 
a laboratóriumi vizsgálatok a koronavírus jelenlétét (összehasonlításként: 
hétfőn 576 igazolt fertőzött eset volt). 

Hargita megye jól áll
A Hargita Megyei Prefektus 
Hivatal kedden, kora délután 
kiadott közleménye szerint ket-
tővel nőtt a külföldről hazatért, 
karanténközpontban elhelyezett 
helybéliek száma: jelenleg 22-en 
vannak a megyében kijelölt 
karanténközpontokban. Lakhelyi 
elkülönítést majdnem 300 eset-
ben rendeltek el a hatóságok 
hétfő óta, így keddre 1920-ra 
nőtt az otthonukban izoláltak 
száma, ugyanakkor 18-an 
elhagyhatták lakhelyüket, mert 
lejárt a két hetes elkülönítésük. 
Keddig 24 óra alatt 1285 lakhelyi 
elkülönítés alatt álló esetében 
ellenőrizték a hatóságok, hogy 
otthon tartózkodnak-e, hármat 
közülük meg is bírságoltak, mert 
megszegték a vonatkozó elő-
írásokat, összesen 9000 lejnyi 
bírságot kaptak a törvénysze-
gők – tájékoztatott a prefektusi 
hivatal.  Három olyan gépkocsit, 
illetve konvojt is átkísértek a 
megyén, amelyekben külföldről 
hazatért állampolgárok utaztak.

Vállalta a nevét
A közösségi oldalon hozta 
nyilvánosságra András Pál 
sepsiszentgyörgyi nőgyógyász, 
hogy pozitív a koronavírus teszt-
je. Tegnap reggel Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármester 
nyilvánosan felkérte a sepsi-
szentgyörgyi kórház öt korona-
vírussal diagnosztizált orvosát, 
hogy vállalják a nevüket. Bár a 
közösségi oldalon már napok 
óta kering az orvosok neve, azt 
a hatóságok hivatalosan nem 
erősítették meg, így a sajtó sem 
közölte. A járványtani feltárást 
megkönnyíti, ha ismert korona-
vírussal fertőzött orvosok neve, 
mert akkor akik kapcsolatba 
kerültek velük, lakhelyi elkülö-
nítésbe vonulhatnak, és önként 
jelentkezhetnek a közegészség-
ügyi igazgatóságnál. A felkérés-
re írásunk megjelenéséig András 
Pál nőgyógyász válaszolt.
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