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Drága lett a kijárás
A hatóságok 33 ezer lejes összértékben bírságolták

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal legfrissebb, csütör-
töki közleménye szerint 29-

re nőtt a karanténba helyezettek 
száma csütörtökre, tehát szerda óta 
négyen kerültek intézményes izolá-
cióba megyeszerte. Lakhelyi elkü-
lönítésben 2109-en vannak, 84-gyel 
többen, mint egy nappal korábban, 
viszont 159-en már elhagyhatták 
otthonukat a kéthetes izolációs pe-
riódus lejártával. A megyeszerte 
kijelölt karanténközpontokban 358 
hely áll a rendelkezésre. A Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság és 
a helyi rendőrségek szerdán 1878 
lakhelyi izolációban lévő személy-
nél ellenőrizte, hogy betartják-e az 
elkülönítésre vonatkozó előíráso-
kat. A közleményből kiderül, hogy 

szerdától csütörtökig sokan meg-
szegték a kijárási tilalomra vonat-
kozó rendelkezéseket, a rendőrség 
22 alkalommal bírságolt ezért, 20 
300 lej összértékben. A csend-
őrség is tapasztalt kihágásokat: 
szerda reggeltől csütörtök reggelig 
hét szabályszegőt bírságoltak meg 
Csíkszeredában, egyikük a 65 év-
nél idősebbek lakhelyelhagyására 
vonatkozó korlátozásokat szegte 
meg, a többiek a kijárási tilalom 
előírásait. Összesen 700 lej pénz-
bírságot kaptak.

Kell a papír!

Gyergyószentmiklóson az egyéni és 
családi vállalkozók, szabadfoglal-
kozásúak, illetve mezőgazdaságból 
élők lakhelyelhagyásának az igazo-
lására vonatkozó rendelkezés elleni 
vétség miatt bírságolt a csendőrség 
két alkalommal, 2000 lej összérték-

ben. Csütörtök délelőtt, ugyancsak 
Gyergyószentmiklóson, a járőröző 
csendőrök két lakhelyi elkülönítés 
alatt álló személyt – egy férfi t és 
egy nőt – bírságoltak meg egyen-
ként 5000 lejre. A csendőrség 
munkatársai felvették a kap-
csolatot a megyei népegész-
ségügyi igazgatósággal, és 
kiderült, hogy a férfi  és a nő is 
engedélyt kapott arra, hogy 
orvoshoz menjen. Csakhogy 
ők boltban is jártak, ráadá-
sul a lakhelyükhöz és az orvosi 
rendelőhöz képest a településnek 
egy egészen más részében voltak, 
és saját felelősségre írt nyilatkozat 
sem volt náluk, ezért kapták a pénz-
bírságot – derül ki a közleményből. 
A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
továbbra is nyomatékosan felhívja a 
lakosság fi gyelmét arra, hogy tart-
sák be a hatóságok javaslatait, és 
maradjanak otthon.

Nem vicc a kijárási tilalom. Sokba 
kerül a papír nélküli koslatás 
 

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE
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• A koronavírus-járvány megfékezése miatti, a lakhelyi elkülönítésre, a kijárási tila-
lomra és a 65 évnél idősebbekre vonatkozó, katonai rendeletbe foglalt előírásokat is 
megszegték szerdán, illetve csütörtökön délelőtt Hargita megye több településén. A 
hatóságok 33 ezer lejes összértékben bírságolták meg a törvénysértőket. Értesülése-
ink szerint igazolt koronavírusos megbetegedés továbbra sincs a megyében.

A tisztségébe került Victor Costa-
che egészségügy-miniszternek 

a kórházakban tapasztalható védő-
felszerelés-hiány, a káosz, ami miatt 
több kórházban is terjed a koronaví-
rus-fertőzés, valamint az, hogy kö-
zölte: minden bukarestit koronaví-
rustesztnek akar alávetni.

Miközben az országban nőtt a 
tüdőgyulladást okozó új koronavírus 
halálos áldozatainak és fertőzöttei-
nek száma, csütörtökön lemondott 
tisztségéről Victor Costache egész-
ségügyi miniszter. Ludovic Orban 
miniszterelnök tudomásul vette a le-
mondás tényét, és Nelu Tătaru eddigi 
egészségügyi államtitkárt javasolta 
Costache utódjául, Klaus Johannis 
államfő pedig alá is írta Tătaru mi-
niszteri kinevezését. Orban szerint 

Costache lemondását szakmai és 
személyes okokkal indokolta. A kor-
mányfő sajnálatát fejezte ki a távo-
zása miatt, ugyanakkor megjegyez-
te: megérti a döntést. Ugyanakkor 
sajtóértesülések szerint éppen maga 
Orban kérte Costache lemondását 
egy szerda esti beszélgetés során, 
amelyen felrótta a miniszternek a 
kórházi védőfelszerelések hiányát 
és a szervezési hiányosságokat a 
járvány kezelésében. A leginkább 
azonban az verte ki a biztosítékot a 
kormányfőnél, hogy Costache szerda 
este arról beszélt: minden bukaresti 
lakoson el akarja végeztetni a koro-
navírustesztet, anélkül, hogy ehhez 
meglennének az eszközök. Kormány-
közeli források szerint a kormányfő 
azt akarta, hogy mindezért Costa-

che nyilvánosan kérjen bocsánatot. 
Ugyancsak kormányforrások szerint 
ugyanakkor a miniszter már hétfőn, 
a kórházakban uralkodó katasztrofá-
lis állapotok miatti botrány kitörése 
nyomán le akart mondani. A kor-
mányt és az egészségügyi miniszté-
riumot az elmúlt napokban számos 
bírálat érte, mivel a kórházakban, 
ahol egyre több koronavírusos bete-
get ápolnak, sőt az egészségügyi sze-
mélyzet számos tagja is elkapta a ví-
rust, nincs elegendő védőfelszerelés. 
Ludovic Orban a koronavírustesztek 
kapcsán leszögezte: továbbra is az a 
gyakorlat folytatódik, hogy a kórház-
ba utalt betegek közül csak azokat 
tesztelik, akik a betegség tüneteit 
mutatják, valamint az egészségügyi 
személyzetet. (Balogh Levente)

A járványhelyzet közepette mondott le a miniszter

A közleményben azt írják, hogy 
a vizsgálathoz szükséges gépet 

bérli a kórház, a vizsgálatokat végzők 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem munkatársai, a teszteket pe-
dig a kórház vásárolta meg. Kezdetben 
napi negyven tesztet lehet ebben a 
laborban elvégezni, és az első vizsgá-
latokat azok számára készítették, aki-
ket koronavírus-fertőzés gyanújával 
utaltak be megyei kórház fertőző be-
tegségeket kezelő osztályára. Az ered-
ményeket a kórház ellenőriztetni fogja 
más laborban is. A tesztelési eljárás je-
lenleg érvényesítés alatt áll, ha ez a fo-
lyamat megfelelőképpen zárul, akkor 
beindulhat a tesztelés azok számára, 
akiknél felmerül a koronavírus-fertő-

zés gyanúja és akiket ezért utalnak be 
a csíkszeredai kórházba.

Tesztek már Csíkszeredában is
• Elvégezték az első koronavírusteszteket csütörtökön 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban – adta 
hírül a megyei tanács sajtószolgálata.

SIMON VIRÁG

Nem csak az utcán levőket, ha-
nem az üzleteket is ellenőriz-

ték Maros megyében is, vizsgálva, 
hogy a lakosság betartja-e a 

koronavírus-fertőzés meg-
fékezése érdekében hozott 
intézkedéseket. Hat nagy 
üzletben helyszíneltek a 
közegészségügyi hatóság 

munkatársai, kettőben nem 
volt megfelelően kitakarítva 

és fertőtlenítve. Az üzletekre kirótt 
pénzbírság összege összesen 2600 
lej. Maros megyében, a prefektusi 

hivatal közleménye szerint csütör-
tökön délben 3711 (szerdán 3284) 
személy volt otthoni elkülönítésben, 
141-en (tegnap 95-en voltak) voltak 
intézményes karanténban. Össze-
sen 30 személynek járt le a tizenné-
gyen  napos „fogsága”, ezek közül 
20-an otthonukat, tízen a felügyelt 
karantént hagyhatták el. Az utol-
só dortmundi repülőgépjárattal 26 
utas érkezett, közülük 14-en voltak 
Maros megyeiek, ők intézményes 
karanténba vonultak. Mint ismert, 
csütörtöktől minden repülőjáratot 
beszüntettek a marosvásárhelyi rep-
téren. A fertőző betegségek kórházá-
ban jelenleg 30 személyt kezelnek, 
szerdán 28-an voltak. 

Iratok nélkül nem érdemes 

Látogatási tilalom az öregotthonban
Látogatási tilalom van a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonában, idegen személy nem léphet be az épületbe, a hozzátarto-
zók telefonon érdeklődhetnek szeretteik hogylétéről. A csomagküldés 
is szünetel a látogatási tilalom ideje alatt. Kivételt azon otthonlakók 
esetében tesznek, akik életük utolsó napjait élik, az ő családtagjaiknak 
lehetőséget teremtenek arra, hogy elbúcsúzzanak tőlük. „Nincs pánik, 
nyugodt a hangulat, az otthonlakók betartják az előírásokat, és amikor 
az időjárás engedi, nagyokat sétálnak az idősotthon tágas udvarán” – 
ismertette Magyari Vencel, a Szent Erzsébet Idősek Otthon vezetője. 

Számlák befizetése
Az Eco-Csík Kft. tájékoztatása szerint a koronavírus terjedése miatt a hul-
ladékgazdálkodási vállalat munkatársai a személyes érintkezés elkerülése 
céljából hétfőtől, március 30-tól a postaládákba helyezik – annak hiányá-
ban a kapura tűzik – a számlákat. Ezek befizetésére három módszert ajánla-
nak. Az első a banki átutalás (IBAN-kód: RO34 OTPV 2600 0061 4557 RO01), 
másik a PayPoint vagy un-doi terminállal rendelkező egységek használata, 
a harmadik pedig a Harvíz-pénztárak felkeresése. Utóbbiak közül az Akác 
utca 1. szám alatt található hétfőtől péntekig 8 és 9 óra között tart nyitva, a 
Decemberi forradalom utca 17. szám alatti pedig hétfőtől csütörtökig 16 és 
17 óra között, illetve pénteken 9 és 10 óra között. A cég hulladékszállítási 
szolgáltatásai továbbra is a megszokott program szerint működnek.

• RÖVIDEN 

• Maros megyében az elmúlt 24 órában 900 személy-
gépkocsit állítottak meg és több mint, 1300 személyt 
igazoltattak, a hatóságok. Akik, nem tudtak munkahelyi 
igazolást vagy saját felelősségre írt nyilatkozatot fel-
mutatni, jelentős pénzbírságot kaptak. A kirótt pénzbír-
ságok összértéke csaknem 170 ezer lej.

▴   F O R R Á S :  A G E R P R E S




