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Április közepén jöhet a csúcs
Az egészségügy-miniszter szerint akár tízezerre is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma
• Először haladta meg 
a 300-at egy nap alatt 
az igazolt új koronaví-
rus-fertőzöttek száma 
Romániában tegnap. 
Eközben Nelu Tătaru 
egészségügy-miniszter 
úgy véli: jövő hónap 
közepén tetőzhet az 
országban a koronaví-
rus-járvány.

B A L O G H  L E V E N T E

Április közepén vagy második 
felében érheti el a csúcspont-
ját Romániában a tüdőgyul-

ladást okozó új koronavírus okozta 
járvány – jelentette ki a hétvégén 
Nelu Tătaru csütörtökön kinevezett 
egészségügy-miniszter. A tárcave-
zető szombaton este a Digi 24 hírte-
levízónak nyilatkozva úgy becsülte: 
ekkor várhatóan mintegy tízezer fer-
tőzött lesz majd. Ez a szám azonban 
módosulhat, annak fényében, hogy 

az emberek milyen mértékben tart-
ják be a korlátozó óvitézkedéseket. 

Tătaru szerint csupán napok kérdé-
se, hogy Romániában elérje a ké-
tezret fertőzött személyek száma, és 
ezzel életbe lépjen a negyedik fázis. 
A miniszter elmondta, ezen forga-
tókönyv életbe lépésekor előfordul-
hat, hogy az enyhe tüneteket mutató 
fertőzötteket az otthonukban keze-
lik majd, orvosi felügyelet mellett, 
lehetőség szerint önkéntesek beve-
tésével, míg a fertőzött, de ugyan-
csak enyhe tüneteket mutató vagy 
tünetmentes orvosokat berendelik a 
kórházakba a betegek ellátására. 

Kétezer fölött

Ha a fertőzöttek száma meghaladja a 
kétezret, akkor a tesztelést is kiterjesz-
tik minden kórházba utalt személyre 
és a teljes egészségügyi személyzetre. 
Emellett bevonják a fertőzöttek ke-
zelésébe azt a 36 kórházat is, amely-
nek támogató szerepet szánnak, ez 
mintegy nyolcezer ággyal növeli meg 
a fertőzöttek kezelését szolgáló he-
lyek számát a jelenleg rendelkezésre 
álló 2000-2300-ról. Azt is elmondta: 
eddig 200 000 külföldön élő román 

állampolgár tért haza, és húsvétig 
további 200 000-et várnak. Úgy vélte, 
a hazatértek 10-20 százaléka lehet tü-
netmentes fertőzött. A miniszter még 
pénteken kijelentette: arra számít, 
hogy az eddigieknél nehezebb hetek 
következnek a járvány leküzdésében, 
és ilyen körülmények között rendkí-
vül fontos, hogy az egészségügyben 
dolgozók elsőbbséget élvezzenek 
a koronavírus-teszteknél. Eközben 
Alexandru Rafi la, a Román Mikrobio-
lógiai Társaság elnöke tegnap úgy vé-
lekedett: a fertőzöttek száma már ma 
elérheti a kétezret, ezért sürgősen meg 
kell szervezni a páciensek kórházon 
kívüli ápolását az egészségügy túlter-
helődésének megelőzése érdekében.

Védje meg magát és másokat is a betegségtől

Csökkentse a koronavírus-fertőzés kockázatát:  

• haköhög vagytüsszög

• ha beteget gondoz

• élelmiszerelőkészíté se előtt,alatt,után

• evéselőtt

• illemhely használata után

• ha láthatóan koszos

• haállatokkalvagyállat i ürülékkelk erül kapcsolatba 

MOSSON KEZET

A koronavírusos megbetegedés

gyakori tünetei

Láz, köhögés Nehézlégzés Fájdalmas légvétel

Megfázásos tünetek

Forrás: WHO, CNN

Tisztítsa kezét szappannal

vagy alkoholalapú kéztisztítóval

Kerülje a közeliérintkezést minden megfázásos

vagyinfluenzástüneteket mutatóemberrel 
Alaposan főzze mega húst és a tojást

Kerülje a védőfelszerelés

nélküli érintkezést házi-ésvadállatokkal

Takarja el az orrát ésszáját zsebkendővel

vagykönyökhajlatával, ha tüsszög

A N T A L  E R I K A

R endkívül nagy nyomás neheze-
dik az öregotthonok működte-

tőire, alkalmazottaira, hiszen az idős 
korosztály a legveszélyeztetettebb 
a járvány szempontjából, ezért nem 
elég az eddigi higiéniai szabályokat 
betartani, még nagyobb fi gyelmet 
kell fordítani a fertőtlenítésre, a vé-
dőfelszerelés használatára, az elkü-
lönítésre. A fi zikai felkészülés mel-
lett pszichésen is fel kellett készíteni 
az idősotthonok lakóit, ismertetni 
velük, hogy mivel jár a járvány meg-
előzésére tett óvintézkedés-sorozat.

Marosvásárhelyen a Kálvin János 
Idősotthonban már két hete bezár-
ták a kaput, oda szigorúan csak az 
alkalmazottak léphetnek be, ők is 
nagy elővigyázatossággal – tájékoz-
tatott Jakab István igazgató, akitől 
megtudtuk, az ellátás továbbra is 
zökkenőmentesen történik mind 
az élelmiszer, mind a fertőtlenítő-, 
tisztítószerek, segédeszközök terén. 
Tartalékaik is vannak, hiszen arra 
mindig fi gyeltek, hogy a készleteik 
ne fogyjanak ki. „Időben mozdul-
tunk, segédeszközöket, fertőtlenítőt 
beszereztünk, tartalékoltunk. A pro-
tokollt is megváltoztattuk, még mi-
előtt az egészségügyi minisztérium 
rendelkezéseit megkaptuk volna” 

– mondta a Székelyhonnak az igaz-
gató. Ami az időseket illeti, megbe-
szélést tartottak, ahol elmondták, 
miért fontos számukra a bezárkózás. 
„Meglepően jól fogadták, amikor 
megkérdeztem, félnek-e. Azt vála-
szolták nem, sokkal inkább a kint 
lévő családtagjaikat féltik” – ecse-
telte Jakab István, aki szerint most 

a munkatársainak a legnehezebb, 
hiszen nagy a felelősség a lakókkal 
és a családtagjaikkal szemben is.

Lókodban is megértőek

Hasonló a helyzet a lókodi Kiss Ro-
zália Ökumenikus Öregotthonban is, 
ahol az ellátással szintén nincsenek 

gondok. A személyzet is felkészült: 
fertőtlenítő szőnyegre lép, átöltözik, 
amikor bemegy, védőfelszerelést, 
maszkot, kesztyűt használ, fertőtle-
nít gyakran, és amennyiben lehet, 
távolságot tart a munkatársaival és 
a lakókkal. Zakariás Klára igazgató 
a Székelyhonnak elmondta, 
lakóikat felvilágosították 
a járványról, annak veszé-
lyeiről és elmagyarázták, 
hogy miért van zárva a ka-
pu, miért nem lehet onnan 
kijárni, illetve látogatót 
sem fogadni. „Megértették, 
elfogadták, hogy most arra kell össz-
pontosítanunk, hogy ne jusson be a 
vírus. A csoportos foglalkozásokat is 
felfüggesztettük, az adminisztrációs 
személyzet nem jár be, igyekszünk 
a minimálisra csökkenteni a kocká-
zatot” – részletezte az igazgató, hoz-
zátéve, hogy lakóik telefonon tartják 
a kapcsolatot a hozzátartozóikkal, 
amíg elmúlik a járvány.

Az idősotthonok is elzárkóznak a külvilágtól
• A koronavírus okozta járvány miatt nem látogathatók 
az idősotthonok, az ott dolgozók még nagyobb figyel-
met fordítanak a megelőzésre. A lakók meglepő módon 
jól fogadták az intézkedést, miszerint nem mozdulhat-
nak ki, illetve hozzájuk sem jöhetnek látogatók.

Országszerte bezárták az öregotthonok kapuit, nincs kijárás és látogatás
◂   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Fekete nap volt a szombat
Miközben lapzártánkig 42-re nőtt a koronavírus romániai halálos áldozatai-
nak a száma, a szombati bizonyult a legfeketébb napnak a járvány romániai 
kitörése óta: 11 személy halt bele a kórba. Külföldön 12 román hunyt el a 
betegségben. A fertőzöttek száma tegnap délig 24 óra alatt 308 fővel nőtt, 
így már 1760 koronavírusos pácienst tartottak nyilván. 169-en gyógyultak 
ki a kórból. Intézményes karanténban 8666-an, házi karanténban 132 
641-en tartózkodtak. Eközben a kijárási korlátozás hatályba lépése óta 
több mint 33 400 ezer embert bírságoltak meg a korlátozások megszegése 
miatt, a bírság összege meghaladja a 46 millió lejt. 

Himnuszhallgatás
Különös módon bírná otthonma-
radásra a román állampolgárokat 
hétvégente a belügyminisztérium: 
Marcel Vela belügyminiszter szom-
bati rendelete szerint szombaton 
és vasárnap 17 és 21 órakor a 
román himnusz szól a hatósági 
gépkocsikból. A Deșteaptă-te 
române első három szakaszát a 
rendőrség és csendőrség mellett 
a határőrség is lejátssza. A Digi 24 
beszámolója szerint a román him-
nuszt a hatósági autók hangos-
bemondói révén tenné mindenki 
számára meghallgathatóvá a 
belügyminiszter. Aki arra intette 
a belügyminisztériumi illetékese-
ket: készítsék fel technikailag a 
gépkocsikat arra, hogy a himnuszt 
„helyesen, tisztán és megfelelő 
intenzitással” játsszák. A belügy-
minisztériumi rendelet szombaton 
lépett érvénybe és a sürgősségi 
állapot teljes idejére érvényes.




