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Azt hitték, vicc az intézkedés
Megszegték az elkülönítésre vonatkozó előírásokat, megjárták
• Hargita megyében 
egy nap alatt 21 ezer 
lejnyi pénzbírságot 
rótt ki a rendőrség 
azokra, akik meg-
szegték a lakhelyi 
elkülönítésre vonat-
kozó intézkedéseket. 
Nőtt az intézményes 
karanténba, illetve 
otthoni elkülönítésbe 
helyezettek száma a 
megyében.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A keddi adatokhoz képest 
22-ről 25-re nőtt szerdára 
az intézményes karan-

ténba helyezettek száma Hargita 
megyében, és valamivel több mint 
száz esetben rendeltek el lakhe-
lyi elkülönítést a hatóságok, így 

1920-ról 2025-re nőtt az ott-
honukban izoláltak száma 
megyeszerte. Ugyanakkor 
kedd óta, 24 óra alatt 22-en 
hagyhatták el otthonukat, 
ugyanis esetükben lejárt 

a 14 napos elkülönítés idő-
szaka – derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal szerdán kiadott 
közleményéből. Ebben arra is ki-
térnek, hogy megyeszerte a ka-
ranténközpontokban összesen 350 
hely áll a rendelkezésre.

100-tól 5000 lejig terjedő 
pénzbírság

Az állami és helyi rendőrség, va-
lamint a csendőrség ellenőrizte az 
éjszakai kijárási tilalom betartását, 
illetve jelentősen fokozta a lakhelyi 
elkülönítés alatt állók ellenőrzését is. 
Szerdáig, 24 óra alatt összesen 1706 
izolált személy esetében ellenőrizték 
le, hogy otthon tartózkodnak-e. Nem 
mindenki tartotta be a vonatkozó 
előírásokat: 15 esetben 21 ezer lejes 

összértékben büntették meg a sza-
bályszegőket a hatóság munkatársai. 
A közleményben felhívják a fi gyel-
met arra is, hogy a szükségállapotra 
vonatkozó előírások megszegését 
100-tól 5000 lejig terjedő pénzbírság-
gal büntetik természetes személyek 
esetében, a törvénysértő jogi szemé-
lyek pedig 1000-től 70 ezer lejig terje-
dő pénzbírságot kaphatnak. A vörös, 
illetve sárga zónának minősített or-
szágokból való hazatérésekre vonat-
kozó járványmegelőzési intézkedé-

sek (pl. valós információk megadása 
határátlépéskor, lakhelyi elkülöní-
tés, karantén) megszegése 10 ezertől 
20 ezer lejig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, ám amennyiben a törvény-
sértő megvalósította a fertőző be-
tegségek elleni küzdelem meghiú-
sításának a bűntettét, akár 15 éves 
börtönbüntetést is kaphat. A prefek-
tusi hivatal arra kér minden állam-
polgárt, hogy a lakosság biztonsága 
érdekében tartsák be a hatóságok ja-
vaslatait és maradjanak otthon.

Csak abban az esetben lehet 
megfékezni a járvány terjedését, 
ha betartjuk a szabályokat

▴   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Intézményesített 
karanténba kerültek
Félezernél több személy került 
24 óra alatt otthoni elkülönítés-
be Maros megyében, és jelen-
tősen nőtt az intézményesített 
karanténban lévők száma is. A 
rendőrök és a közegészségügyi 
felügyelők is róttak ki bünteté-
seket. A szerdai londoni repülő-
járat 120 utasának mindegyike 

otthoni elkülönítésbe vonult, 
de a magyarországi járattal 
érkezettek közül is kilencen. 
Még így is sokan érkeztek sze-
mélygépkocsival haza külföldről 
Maros megyébe, hiszen  szerdán 
kora délután összesen 3284 
személy volt 14 napra otthonába 
zárva. Ez 623-mal több, mint egy 
nappal korábban. Intézménye-
sített karanténba 95 személy 
került (előző nap 67-en voltak). 
A prefektusi hivatal közleménye 
szerint az elmúlt 24 órában két 
személyt helyeztek intézménye-
sített karanténba amiatt, hogy 
ellenőrzéskor nem tartózkodott 
otthon. De másik három sze-
mélyt is megbírságoltak azért, 
mert nem tartotta be az otthoni 
karantén előírásait. Az otthoni 
elkülönítésre vonatkozó szabá-
lyok megsértéséért az elmúlt 
24 órában 5 pénzbírságot róttak 
ki, ezek összértéke 7700 lej. Az 
elmúlt 24 órában 400 rendőr 
volt a Maros megyei utakon. A 
szerdára virradó éjszaka 490 
személygépkocsit állítottak 
meg, 670 személyt igazoltat-
tak, és 71 esetben büntettek. 
A pénzbírságok összértéke  60 

ezer lej. (Simon Virág)

Pénzalap a kórháznak
A Gyergyói-medence római 
katolikus főesperessége 
pénzügyi alapot hoz létre, 
amelynek célja, hogy további 
egészségügyi felszereléseket 
vásároljanak a térséget ki-
szolgáló gyergyószentmiklósi 
kórháznak. A kezdeményezést 
az Arbor vállalkozók szövet-
sége is támogatja. Több, az 
egyház, a vállalkozók és civilek 
részvételével zajlott beszél-
getés eredményeként szüle-
tett meg a döntés: létrejön a 
Segítsünk Gyergyó medence 
lakóinak elnevezésű pénzügyi 
alap – közölte szerdán sajtó-
tájékoztató keretében Portik 
Hegyi Kelemen főesperes és 
Keresztes Zoltán plébános, 
valamint Bajkó Tibor, az Arbor 
vezetője. Amint fogalmaztak, 
most a legnagyobb segítsé-
get az jelentené, ha a kórház 
további felszereléseket kapna, 
hogy ha jön a baj (a koronaví-
rus-járvány), készen állhasson 
az egészségügyi intézmény. 
Magánemberek, vállalkozások, 
közbirtokosságok pénzügyi 
hozzájárulását gyűjtik az alap-
ba, és az összegből lélegezte-
tőgépeket és más eszközöket 
vásárolnak, amelyre a kórház-
nak szüksége lehet a járvány-
veszély idején. (Gergely Imre)

• RÖVIDEN 

M eg kell indokolniuk, hogy mi-
ért vannak az utcán, honnan 

jönnek és hova mennek – mondták a 
Maros megyei rendőrök szerdán dél-
ben a  járókellőknek, gépkocsiveze-
tőknek, miközben igazoltatták őket 
és kérték a munkahelyi igazolványt 
vagy az egyéni felelősségvállalási 
nyilatkozatot.

A Maros megyei rendőrség, csend-
őrség és a katonai szolgálatot teljesítők 
közösen ellenőrizték szerda déltől, 
hogy hogyan tartják be a városban és 
vidéken élők a kijárási tilalmat. Mint 
Emanuela Farcas, a megyei rendőrség 
sajtószóvivője elmondta megyeszerte 
több helyszínen kezdtek el ellenőriz-
ni szerdán kevéssel 12 óra után és ez 
ezután a napi munkájuk része lesz. 
Emlékeztetett, hogy a katonai rendelet 
értelmében kijáráskor fel kell mutatni 
a munkahelyi igazolást vagy egy egyé-
ni felelősségvállalási nyilatkozatot. Az 
egyéni felelősségvállalási nyilatkozat-
nak tartalmaznia kell a nevet, a kijárás 
okát, a dátumot, és az aláírást. Az ira-
tokat be lehet mutatni telefonon is. Azt 

is kihangsúlyozta, hogy azok is fel kell 
mutassák a saját felelősségre írt nyilat-
kozatot, akik a közeli kisboltba men-
nek vásárolni. Nem mentesek ez alól a 
11-13 óra között bevásárolni, patikába 
igyekvő 65 évnél idősebb nyugdíjasok 
sem. Minden egyes kijáráskor napra-
kész nyilatkozattal vagy munkahelyi 
igazolással kell rendelkezzenek azok, 
akik az utcán tartózkodnak.

Kiskorúak esetében

Megkérdeztük, hogy mi történik a 
kiskorúak kijárása esetén. Hiszen 
megtörténik, hogy egy 13 éves gyer-
meket elküldenek a szomszédos ke-
nyérboltban vásárolni vagy egy 17 
éves bevásárol nagymamájának. A 
sajtószóvivő elmondta, hogy a ka-
tonai rendeletet azért hozták, hogy 

minél kevesebben menjenek ki az ut-
cára, és így védve legyen a lakosság. 
„A rendelet nem tér ki arra, hogy 
mi történik, ha egy kiskorú egye-
dül megy ki az utcára. Ha elmegy a 
közeli kisboltba vagy akár távolabb 
is, legyen nála saját nevére kitöltött 
nyilatkozat és a személyazo-
nossági igazolványa, ha 14 
évnél idősebb. A felnőttek 
által kísért gyerekek ese-
tében nincs szükség nyi-
latkozatra”. Az Agerpres 
szerint Marcel Vela belügy-
miniszter szerdán azt nyilatkozta, 
hogy nincs szükségük nyilatkozatra 
azoknak, akik lakhelyük környékén 
sétáltatják háziállataikat vagy egyé-
nileg sportolnak, mivel az igazolta-
tást végző rendőr a személyi igazol-
vány alapján tudja majd, hogy hol 
van a lakhelyük. (Simon Virág)

Szigorúan ellenőriznek, katonákat is bevetnek

Katonák is részt vettek az igazoltatáson
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