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Szabályszegés, pénzbírság
Tartsák be a hatóságok javaslatait, maradjanak otthon

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal legfrissebb, vasárna-
pi közleménye szerint 94-re 

nőtt a karanténba helyezettek száma 
a megyében, de 8-an már elhagy-
hatták az intézményes izolációt. 
Lakhelyi elkülönítésben 2674-en 
vannak megyeszerte, és 199-en már 
elhagyhatták otthonukat, a kéthe-
tes izolációs periódus lejártával. A 
kijelölt karanténközpontokban 643 

hely áll a rendelkezésre. A Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
helyi rendőrségek szombaton 1433 
lakhelyi izolációban lévő személynél 
ellenőrizték le, hogy betartják-e az 
elkülönítésre vonatkozó előírásokat. 

Megszegték az előírásokat

A közleményből kiderül, hogy szom-
baton is sokan megszegték a kijárási 
korlátozásra vonatkozó rendelkezé-
seket, a rendőrség 46 alkalommal 
bírságolt ezért, 89 400 lej összérték-
ben. A csendőrség is tapasztalt kihá-

gásokat: szombat reggeltől vasárnap 
reggelig 35 szabályszegőt bírságoltak 
meg, legtöbbjüket, 24 személyt Gyer-
gyószentmiklóson. Csíkszeredában 
4-en, Székelyudvarhelyen 3-an, Ma-
roshévízen pedig 4-en kaptak pénz-
büntetést azért, mert nem volt náluk 
nyilatkozat lakhelyelhagyásuk oká-
ról. A csendőrség által kirótt pénz-
bírságok összértéke 20 900 lej. 

A rendőrség és a csendőrség 
munkatársai több gépkocsinak, 
illetve több járműből álló konvoj-
nak biztosítottak hatósági kíséretet 
pénteken, a 6 gépkocsiban össze-
sen 28-an utaztak, őket a hatósá-
gok munkatársai átkísérték a me-
gyén – derül ki a közleményből. A 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
továbbra is nyomatékosan felhív-
ja a lakosság fi gyelmét arra, hogy 
tartsák be a hatóságok javaslatait, 
és maradjanak otthon.

Pénzbírság jár, ha nincs 
nálunk nyilatkozat 
lakhelyelhagyásunk okáról
▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Megközelítette a százat Hargita megyében a kijárási korlátozásokra vonatkozó 
intézkedések megszegése miatt kirótt pénzbírságok száma. A hatóságok több mint 
100 ezer lej összértékben bírságolták meg a törvénysértőket.

• A Maros Megyei 
Klinikai Kórház egyik 
épületének kiürítésén, 
átszervezésén dol-
goznak a hatóságok, 
hogy szükség esetén 
több koronavírussal 
diagnosztizált beteget 
fogadhassanak. 

SIMON VIRÁG

A Mihai Eminescu Ház szomszéd-
ságában levő épületben csak azt 

követően látnak majd el koronavírusos 

betegeket, ha a Dózsa György utcában 
levő Fertőző Klinikák már nem tudnak 
több beteget fogadni – jelentette be 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács 
elnöke. Szombaton délben, Marosvá-
sárhelyen az 1-es számú fertőző beteg-
ségek klinikáján 37 személyt kezeltek, 
őket koronavírus-fertőzés gyanújával 
utalták be. A Maros Megyei Prefektusi 
Hivatal közleménye szerint, a hétvégén 
Maros megyében 4 277 személy volt lak-
helyi elkülönítésben, 200 személy pe-
dig intézményesített karanténban. Az 
elmúlt 24 órában a megye területén a 
katonák és rendőrök 830 személygép-
kocsit és 2400 személyt igazoltattak, el-
lenőrizve, hogy betartják-e a kijárási ti-
lalomra vonatkozó előírásokat. A kirótt 
büntetések ellenértéke elérte a 371 000 
lejt. Nemcsak az utcán levőket, hanem 
a kisebb és nagyobb üzleteket is rend-

szeresen ellenőrzik Maros megyében, 
szinte nincs olyan nap, hogy ne bírsá-
goljanak meg kereskedelmi 
egységeket az egészségügyi 
előírások megszegése miatt. 
Pénteken három üzletet bír-
ságoltak meg, összesen 5400 
lejre, mert nem volt a helyiség 
fertőtlenítve és a megengedettnél több 
ember tartózkodott a helyiségben.

Készülnek: kórházépületet ürítenek ki

Hazudott, bűnügyi kivizsgálás lett a vége
Hamis nyilatkozat miatt bűnügyi kivizsgálást indítottak a hatóságok egy Harg-
ita megyei férfi ellen, aki a határátlépéskor kamionsofőrnek hazudta magát, 
hogy Németországból – amely a koronavírus-fertőzés veszélye miatt már 
vörös zónának számít – hazaérve ne kelljen karanténba vonulnia – derül ki a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szombati közleményéből.
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Módosították az idei külhoni programokat
A koronavírus okozta világjárvány idején is folyamatos a kapcsolattar-
tás a külhoni magyar közösségekkel – tájékoztatta szerkesztőségünket 
pénteken a budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár közölte, 
a korábban elindított nemzetpolitikai programok zajlanak, a kialakult 
veszélyhelyzetre való tekintettel ugyanakkor számos, az idei évre ter-
vezett program módosul. A fertőzések terjedésének lassítása érdeké-
ben 2020. augusztus 31-ig a nemzetpolitikai államtitkárság semmilyen 
rendezvényt nem szervez és semmilyen rendezvény megvalósulását 
nem támogatja. A 2020 az erős magyar közösségek éve tematikus év 
keretében tervezett programok zöme a jelzett dátumig online formában 
valósul majd meg. Az államtitkárság tájékoztatása szerint a Határtala-
nul program idei tanévet érintő osztálykirándulásainak megvalósítási 
határidejét 2020. október 31-re módosítják. „A Szülőföldön magyarul 
oktatási-nevelési támogatással kapcsolatos személyes ügyintézés a 
szomszédos országokat is érintő veszélyhelyzetre való tekintettel át-
menetileg szünetel, emiatt az április végi benyújtási határidőt későbbi 
időpontra módosítjuk” – szerepel a Potápi Árpád János által jegyzett 
közleményben. „A jelenlegi válságos helyzetben az emberi élet védel-
me, saját és környezetünk egészségének megőrzése, ezáltal nemze-
tünk megmaradása az elsődleges cél. Mindezek fényében a határon 
túli magyarságot is arra szeretném kérni, hogy vegyék komolyan a 
veszélyt, fokozottan figyeljenek a környezetükben élő idősekre és ma-
radjanak otthon. Vigyázzunk egymásra!” – hívta fel a figyelmet Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. (Rostás Szabolcs)
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K ét újabb kategóriával bővült 
pénteken azoknak a köre, aki-

ken elvégzik a koronavírus tesztet: 
a tüdőgyulladásos betegeken, min-
den korcsoport és minden kórház 
esetében, továbbá a szervátültetés 

előtt álló pácienseken és a 
véradókon is. A módosított 
tesztelési protokoll értel-
mében, a prioritási sorrend 
a következő: tünetekkel 

rendelkezők, akik külföldön 
jártak; az igazolt esetek tünetekkel 
rendelkező közeli kapcsolatai; a tü-
netekkel rendelkező egészségügyi 
személyzet; tüdőgyulladásos bete-
gek, minden korcsoport és minden 
kórház esetében súlyos akut légző-
szervi fertőzésben szenvedők – akik-

nek negatív az infl uenzatesztje –, 
minden korcsoport és minden kór-
ház esetében; a tünetekkel rendel-
kező intézményes elkülönítés alatt 
állók; szervátültetés előtt álló páci-
ensek és véradók. 

Még több tesztet végeznek
• Ismét frissítette a koronavírus tesztelésére vonatkozó 
előírásokat az Országos Népegészségügyi Igazgatóság 
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos 
Központja (CNSCBT). Az új szabályozásban kiterjesztették 
azoknak a körét, akiken elvégzik a koronavírus tesztet.

Hargita az egyetlen
fertőzésmentes megye

Noha a hatóságok nem adhatnak 
ki megyékre lebontott adatokat, 
értesüléseink szerint igazolt 
koronavírusos megbetegedés 
továbbra sincs a megyében, így 
elvileg Hargita az egyetlen fertő-
zésmentes megye az országban. 

Újabb előírások tesztelésre. 
Folyamatosan változó protokoll 
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