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Tilalom 
és felelősség

Most a gyerek iskolai igazolásai helyett magamnak írhatom 
az igazolásokat, ha le akarok menni a boltba – egyesek 
ezzel a poénnal próbálták a közösségi hálón elütni az élét 
annak, hogy a héten Romániában is szigorodott a kĳ árási ti-
lalom, így saját felelősségre kitöltött nyilatkozat nélkül nem 
lehet még bevásárolni sem.

Pedig akár még ennél is lehetne rosszabb. Hiszen a mun-
kába járás és a bevásárlás mellett olyan szabadidős tevé-
kenységeket is engedélyeznek, mint a kocogás és a kutyasé-
táltatás, amelyek akár fölösleges „luxusnak” is tűnhetnek, 
ugyanakkor a 21. századi nyugati civilizációban szocializáló-
dott ember számára a mindennapok részévé váltak. A ható-
ságok tehát a nyilatkozat olasz, francia és spanyol példáját 
átvéve az állampolgárok felelősségtudatára apellálnak. Bár 
elnézve azt, hogy az amúgy sem a szikár, szabálykövető 
magatartásukról közismert latin népeknél, Olaszországban, 
Spanyolországban és Franciaországban is sokan visszaél-
tek például a sportolást és kutyasétáltatást lehetővé tevő 
engedménnyel, az indokoltnál több időt töltve otthonukon 
kívül, mások társaságában, nehéz nem arra gondolni, hogy 
nálunk is számíthatunk majd hasonlóra, csak hatványozot-
tan. Különösen annak fényében, hogy a házi, sőt az intéz-
ményes karanténból is sokan kiszöknek. Az egyébként egy 
ideje vita tárgyát képezi, hogy a kormány időben vezette be 
a szigorú kĳ árási tilalmat, vagy sem – és itt már nem csu-
pán az állampolgári, hanem a választott elöljárói felelős-
ség is fölmerül. Hiszen Romániát a becslések szerint közel 
egymillió, de még a hivatalos adatok szerint is majdnem 
háromszázezer olyan ember árasztotta el az elmúlt napok-
ban, hetekben, akik a járvány által leginkább sújtott terü-
letekről érkeztek vissza. Bár velük szemben sem ildomos 
a kollektív „bűnösség” elvét alkalmazni, azért azt talán föl 
lehet vetni, hogy azok, akik még a karanténintézkedések 
bevezetése előtt érkeztek, amolyan időzített bombaként jár-
kálnak szabadon. Azokról nem is beszélve, akik egyszerűen 
azt hazudták a határon, hogy nem súlyosan fertőzött orszá-
gokból jöttek, hogy így kerüljék el a karantént. Sokaknak 
szöget ütött a fejébe, hogy ennek ellenére hétfőtől csupán 
„lájtos” kĳ árási tilalm at vezettek be, vagyis csak éjszaka 
kellett igazolást vagy nyilatkozatot maguknál tartaniuk az 
utcán tartózkodóknak – miközben nappal csupán „aján-
lották” az otthonokban maradást. Kormányközeli körökből 
kiszivárgott az információ, hogy erre azért volt szükség, mert 
a rendőri és csendőri kapacitásokat az országba Nagylaknál 
beözönlő, hazatérő román vendégmunkások konvojainak 
az ország különböző sarkaiba való hazakísérése kötötte le, 
amelynek az volt a célja, hogy megakadályozzák a karantén 
megúszását. Ezért aztán arra már nem maradt volna elég 
rendfenntartó, hogy nappal is az utcán ellenőrizze a járó-
kelőket. Ami akár elfogadható érv is lenne – ha szerdától, 
éppen a rendőrökre és csendőrökre nehezedő terhek enyhí-
tése érdekében nem küldték volna utcára a hadsereg egysé-
geit is rendészeti feladatok végrehajtására. Ezzel az erővel 
már hétfőtől vagy vasárnaptól is ki lehetett volna vezényelni 
a katonákat. Arról nem beszélve, hogy a legmagasabb szin-
teken is káosz uralkodik: határozottan nem bizalomerősítő 
jelzés a polgárok irányába, hogy az egészségügyi miniszter-
nek épp a járvány felfutásának időszakában kellett távoznia 
tisztségéből – persze az ágazat kaotikus helyzete, a védő-
eszközök hiánya miatt megfertőződött egészségügyi dolgo-
zók és az összevissza nyilatkozatok ezt indokolttá is tették. 
Ráadásul olyan „bakit” is képesek voltak elkövetni, ami akár 
még súlyos következményekkel is járhatott volna, sőt még 
járhat is. Az ugyanis, hogy a kĳ árási tilalom szigorítását be-
jelentő Klaus Johannis államfő teljes szobafogságot helye-
zett kilátásba az idősek számára, bizonyára sok 65 év fölötti 
polgárt ejtett kétségbe, illetve hajtott ki az utcára, boltba 
még kedden délután – miközben a cél éppen az ő védelmük 
lenne. Ludovic Orban miniszterelnöknek kellett este a főnö-
ke hibáját helyrehoznia, amikor jelezte: néhány órára azért 
kimozdulhatnak. Ebben a helyzetben ilyen kommunikációs 
rövidzárlatokat nem engedhet meg magának egy felelős ál-
lamvezetés. Bár ezek nem túl kedvező előzmények, azért re-
ménykedhetünk abban, hogy a kĳ árási tilalmat az olasz és 
spanyol elrettentő példából okulva még idejében rendelték 
el ahhoz, hogy megelőzzük az ottani helyzet itteni megis-
métlődését. Ebben pedig – ahogy azt már jeleztük – a hiva-
talos szervek mellett a polgárokra is jókora szerep hárul: ami 
rajtunk múlik, tegyük meg, és lehetőleg maradjunk otthon.

Hogy két-három hét múlva ne a belföldi híradásokban 
szembesüljünk mindazzal, ami ma az olaszoknál vagy a 
spanyoloknál zajlik.
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„Gyógyszert, élelmiszert szállí-
tunk többnyire, amire ilyenkor 
nagy szükség van” – mondta a 
Krónikának Veres Adrienn Kál-
mán. A kamionsofőrként dolgo-
zó, Beszterce-Naszód megyei férfi  
a nyugat-európai állapotokról, a 
határátkelőkön tapasztaltakról 
mesélt lapunknak.

 » PAP MELINDA

A koronavírus-járvány sújtotta 
Európában nemcsak az egész-
ségügyi személyzet és a kar-

hatalmi erők dolgoznak megfeszített 
tempóban ebben az időszakban, ha-
nem a fuvarozók is. Az európai orszá-
gokban tapasztaltakról Veres Adrienn 
Kálmán kamionsofőr beszélt lapunk-
nak. A Németországban élő, Beszter-
ce-Naszód megyei férfi  feleségével 
váltásban dolgozva rója az európai 
autópályákat.

„Senki sem kérdezett, hogy aka-
runk-e dolgozni, vagy sem, ugyanúgy 
dolgozunk, mint máskor” – válaszol-
ta, mikor arról kérdeztük, mennyiben 
más a munkájuk járvány idején. Mint 
kifejtette, az utóbbi hetekben, a tö-
meges megbetegedések óta többnyire 
gyógyszert és élelmiszert szállítanak, 
így valószínű, hogy a következő idő-
szakban is dolgozniuk kell, hiszen 
ezekre mindenhol nagy szükség van. 
Beszélgetésünkkor épp Madrid felé 
tartottak, Spanyolországnak a jár-
vány által leginkább sújtott régiójába 
Németországból vittek egészségügyi 
készítményeket. Érdeklődésünkre el-
mondta: Spanyolországban nagyon 
kevés a gépkocsi az utakon, de annál 
több rendőrautót látni. Franciaország-
ban sem más a helyzet. „Nagyon meg-
lepődtünk, amikor Párizson keresz-
tüljöttünk. Mindig dugó szokott lenni, 
általában két óra kell, hogy áthaladj, 
de most 45 perc alatt elhagytuk. Érez-
hető, hogy az emberek zöme nem jön 
ki a házból” – mesélte a kamionsofőr.

Európa-szerte bezártak az étter-
mek, de Spanyolországban például a 
benzinkutak bolti részébe is tilos be-
menni, csak tankolni lehet, majd az 
ablaknál fi zetni, vásárolni. Németor-

szágban nyitva vannak a benzinku-
tak, de az éttermek nem üzemelnek. 
Csak Bajorországban van kijárási ti-
lalom, de országszerte felszólították 
a lakosságot, hogy csak nagyon in-
dokolt esetben hagyja el a lakást. Az 
autópályákon egyelőre egyik ország-
ban sem látni ellenőrzőpontokat.

„Csak intenek, hogy menjünk”
„Nyugat-Európában szinte minden-
hol visszaállították a határellenőr-
zést, nemrég voltunk a német–oszt-
rák, osztrák–olasz, német–francia, 
francia–spanyol határon, min-
denhol ellenőriztek. Minden egyes 
személygépkocsit, lakókocsit meg-
állítanak” – magyarázta a férfi  a ha-
tárátkelőkön szerzett tapasztalato-
kat. A kamionokat ellenben minden 
országba beengedik, a teherszállí-
tásnak fenntartott sávon érkeznek 
a határátkelőkre, ahol a határőrök 
és rendőrök csak a kisautókat vizs-
gálják. „Nekünk csak intenek, hogy 
menjünk, nem állítanak meg. Az 
uniós tagállamok egyetértettek ab-
ban, hogy a teherszállítást nem le-
het felfüggeszteni. Biztosítani kell 
az élelmiszer- és gyógyszerellátást, 
erre nagy szükség van ilyenkor” – 
mutatott rá a sofőr. Hozzátette, ha 
kellett is várniuk valamelyik hatá-
ron, az amiatt volt, hogy több kami-
on feltorlódott.

„Kamionosok vannak az utakon 
és a parkolókban is, de nem lépünk 
velük személyes kapcsolatba” – 
hangsúlyozta Veres Adrienn Kál-
mán, amikor az általuk alkalmazott 
óvintézkedésekről kérdeztük. Mint 
mondta, a német szállítási cégnél 
nem kaptak védőfelszerelést, de 
igyekeznek védekezni. Felhívták a 
fi gyelmüket, hogy bárhova men-
nek, próbálják tartani a távolságot 
másoktól, gyakran mossanak kezet, 
tartsák be az óvintézkedéseket. Mi-
vel máskor is a kamionban töltötték 

az éjszakát, ez nem okoz változást 
az életükben. „Csak akkor kerülünk 
kapcsolatba más emberekkel, ami-
kor a célállomáson lerakjuk az árut” 
– mesélte a férfi , hozzátéve, hogy 
sok helyen maszkot, kesztyűt oszto-
gatnak, amit ott-tartózkodásuk alatt 
kötelező viselniük. „Szinte minden-
nap eszünk hagymát, este iszunk egy 
kis pálinkát. Vigyázunk, hogy az im-
munrendszerünk erős legyen, teát is 
iszunk naponta, mézzel, citrommal. 
És nem kerülünk kapcsolatba má-
sokkal, így kisebb a veszélye annak, 
hogy megbetegedjünk” – mondta a 
sofőr nevetve, amikor a megelőzési 
praktikákról kérdeztünk.

Csökkentenék a pihenőidőt
Ezekre szükség is lesz, ugyanis Adi-
na Vălean szállításért felelős EU-biz-
tos a napokban elmondta: számos 
kérést intézett a tagországokhoz an-
nak érdekében, hogy felgyorsuljon a 
szállítás, és biztosítani tudják a koro-
navírus-járvány legyőzéséhez életbe 
vágó szállítmányokat. Az EU-biztos a 
G4Media.ro hírportálnak adott inter-
júban közölte: többek között azt kér-
te, hogy a sofőrök a kabinban töltsék 
a pihenési időt, ne kerüljenek kap-
csoltba másokkal. Azt is el szeretnék 
érni, hogy a jelenlegi 4 óra helyett 5 
és fél órát vezessenek egyhuzamban, 
mivel így 9 óra helyett 11 órát tudná-
nak haladni naponta. A heti pihe-
nőidőt is lefaragnák, a jelenlegi hat 
helyett csak hét nap után járna, és 24 
órára korlátoznák.

Az EU-biztos úgy vélte, nem kell 
prioritási listát felállítani az áru-
ra vonatkozóan, hiszen nehéz ka-
tegorizálni ezeket: a gyógyszer-
gyártáshoz sok vegyi anyagra van 
szükség, ahogy az egészségügyi fel-
szerelésekhez is számos alkatrész kell. 
Adina Vălean szerint azt is el szeret-
nék érni, hogy a határátkelés szigorí-
tása ellenére a vámban töltött idő ne 
legyen több 15 percnél, a sofőröknek 
ne vizsgálják a testhőmérsékletét, 
hanem „zöld folyosókon” engedjék 
őket útjukra. Mint mondta, jelenleg 
a román–magyar határon, illetve 
Lengyelország balti államokra nyíló 
határkelőin vannak problémák, de 
ezek megoldása folyamatban van.

A SOFŐRÖK PIHENŐIDEJÉNEK CSÖKKENTÉSÉVEL GYORSÍTANÁK FEL AZ ÁRUSZÁLLÍTÁST

Járványsújtott Európa kamionból
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Az áruszállításban létfontosságú kamionosokat nem faggatják a határátkelőknél, csupán torlódáskor kell várakozniuk

 » „Csak akkor kerülünk 
kapcsolatba más emberekkel, 
amikor a célállomáson lerak-
juk az árut” – mondta a sofőr.




