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Nagy segítség, hogy az egész-
ségügyben dolgozók család-
tagjait óvják a szállás biztosí-
tásával, de a legfontosabb az 
lenne, ha az alkalmazottakat 
védenék a fertőzéstől – szö-
gezte le a Krónika megke-
resésére Vasile Neagovici. A 
Sanitas egészségügyi szak-
szervezet Kovászna megyei 
fi ókjának elnökét tegnap arról 
kérdeztük, hogy a 4-es katonai 
rendelet értelmében a ható-
ságoknak szálláshelyet kell 
biztosítaniuk az egészségügy-
ben dolgozóknak.

 » BÍRÓ BLANKA

A hatóságoknak szállást kell biz-
tosítaniuk az egészségügyben 
dolgozóknak a vasárnap este 

kiadott 4-es katonai rendelet értelmé-
ben – így próbálják megelőzni, hogy 
az esetleges koronavírus-fertőzés át-
terjedjen az orvosok, egészségügyi 
asszisztensek családtagjaira is.  Mar-
cel Vela belügyminiszter vasárnap 
este jelentette be, hogy a minisztéri-
umok, melyek saját egészségügyi há-
lózattal rendelkeznek, illetve a helyi 
hatóságok, melyek alárendeltségébe 
kórházak tartoznak, kérésre szállást 
kell hogy biztosítsanak az egészség-
ügyben dolgozóknak. 

Helyi és civil kezdeményezések
Már korábban civil kezdeményezés-
sel országszerte próbálták ezt meg-
oldani, a helyi önkormányzatok is 
erre törekedtek. A Kovászna Megyei 
Tanács például ezt már a múlt héten 
meglépte, a kereskedelmi és iparka-
mara kezdeményezésére felajánlotta 
az árkosi felnőttoktatási központ 30 

szobáját, hogy a járvány ideje alatt 
a kórházban és a mentőszolgálat-
nál dolgozók ingyen használhassák. 
Brassó megyében jelenleg keresik a 
megoldást, hogy a kórházakhoz kö-
zeli hotelekben szállásolhassák el az 
egészségügyi alkalmazottakat. Mint 
Adrian Veştea, a Brassó megyei ön-
kormányzat elnöke rámutatott, a 
megkeresés a kórházi alkalmazottak 
részéről történt, akik a járvány ide-
jére külön költöznének, hogy óvják  
családtagjaikat. Ștefan Mandachi 
suceavai üzletember, aki az első egy 
méter moldvai autópálya megépíté-
sével vált országosan ismertté, köz-
zétette a Facebook-oldalán, hogy a 
suceavai szállodája már most tele 
van kórházakban, mentőállomáso-
kon dolgozó alkalmazottakkal és 
rendfenntartókkal. Hangsúlyozta, 
ingyen bocsátotta a szálláshelyet 
a rendelkezésükre, az államtól 
sem vár ezért térítést. Felszólította 
egyúttal a szállásadókat, hotelek, 
panziók tulajdonosait, hogy tegyék 
ugyanezt. Videóklipjében több 
szállodát megemlít, többek között 
Temesvárról, Kolozsvárról, Jászvá-
sárról, Konstancáról, hogy fogadják 
el a kihívást, ajánljanak fel ingyen-
szobákat az egészségügyben dolgo-
zóknak.

Félelem, gyanakvás 
és tehetetlenség érzése
„Nagy segítség, hogy az egészség-
ügyben dolgozók családtagjait óv-
ják, ezzel kiküszöbölnek egy továb-
bi stresszfaktort az életükből, de a 
legfontosabb az lenne, ha az alkal-
mazottakat védenék a fertőzéstől” – 
szögezte le eközben a Krónika meg-
keresésére Vasile Neagovici, a Sanitas 
egészségügyi szakszervezet Kovászna 
megyei fi ókjának elnöke. Hangsú-
lyozta, az egészségügy valamennyi 
területén hatalmas nyomás alatt dol-
goznak az alkalmazottak, hiszen ki 
vannak téve a fertőzés veszélyének.

A szakszervezeti vezető szerint 
viszont három tényező is aggoda-
lomra okot: nincs elegendő és meg-
felelő minőségű védőfelszerelés, a 
betegek nem minden esetben őszin-
ték, eltitkolják, ha fertőzésveszélyes 
övezetből érkeztek, vagy ha fertő-
zöttgyanús személyekkel érintkez-
tek, másrészt korlátozott a korona-
vírus-tesztelés. Ezekre a kérdésekre 
kellene minél gyorsabban és haté-
konyabban megoldásokat találni, 
hogy az egészségügyben dolgozók 
nyugodtabban végezhessék a mun-
kájukat – fogalmazta meg Neagovici.
Mint részletezte, azok számára, 
akik „az első vonalban dolgoznak”, 
tehát fertőzöttgyanús személyekkel 
érintkeznek, még vannak védőfel-
szerelések, de ezek sem biztosíta-
nak minden esetben teljes védel-
met.  Ugyanakkor az egészségügy 

A SZÁLLÁSHELY MELLÉ VÉDŐFELSZERELÉST IS KÉRNEK A KORONAVÍRUSNAK LEGINKÁBB KITETT EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK

Nagyobb védelemre szorulnak a kórházi dolgozók

Szerteágazó problémák. Aggasztó, hogy nincs elegendő 
és megfelelő minőségű védőfelszerelés
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valamennyi területén dolgozók 
elméletileg ki vannak téve a fer-
tőzés veszélyének, tehát őket is el 
kellene látni megfelelő minőségű 
védőmaszkkal, kesztyűvel.

Neagovici rámutatott, a kór-
házak hatalmas erőfeszítéseket 
tesznek, hogy ezeket a fogyóesz-
közöket beszerezzék, ám hiába 
van pénzük, egyre nehezebb 
hozzájutni piacon. „Az ajánla-
tok egy része olyan kezdetleges 
védőfelszerelésről szól, hogy 
azok akár otthoni körülmények 
között is előállíthatók lennének. 
Megfontoltan kell jó minőséget 
vásárolni, hiszen eljöhet az idő, 
amikor már pénz sem lesz erre a 
célra” – hangsúlyozta a szakszer-
vezeti elnök.

Véleménye szerint amúgy a szé-
les körű tesztelés lenne a másik 
megnyugtató megoldás. Jelenleg 
az országos protokoll alapján csak 
azokat az egészségügyi alkalma-
zottakat tesztelik, akik közvetlen 
kapcsolatba kerültek a diagnosz-
tizált koronavírus-fertőzöttekkel, 
a többiek tesztelés nélkül lakhe-
lyi elkülönítésbe kerülnek. Ha a 
teszteltek körét kiszélesítenék, 
akkor nem esnének ki sokan 14 
napra az ellátásból. „Ezen túl-
menően az lenne a megnyugtató, 
ha minden kórházba kerülő bete-
get alávetnének a gyorstesztnek, 
ám ez jelenleg utópia” – mondta 
Neagovici, mint ahogy szerinte 
az is, hogy a kórházi alkalma-
zottak biztonságos körülmények 
között lecserélhessék a munka-
ruhájukat, zuhanyozzanak, és az 
utcai ruhájukat felöltve térjenek 
haza a családjukhoz. „Jelenleg 
hatalmas a nyomás az egészség-
ügyi alkalmazottakon, eluralko-
dott a félelem, a gyanakvás, tehe-
tetlenség érzése” – osztotta meg 
velünk szomorú tapasztalatait a 
szakszervezeti vezető.

 » Neagovici 
rámutatott, a 
kórházak hatal-
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 » BÁLINT ESZTER

A kenyér és más sütőipari ter-
mékek becsomagolására kény-

szerítik a hatóságok a Maros me-
gyei pékségeket, a szállításnál és 
tárolásnál használt ládákat pedig 

minden használat után fertőtlení-
teni kell. Minderről tegnap döntött 
a rendkívüli helyzetekért felelős 
Maros megyei bizottság (SCJU) a 
koronavírus-járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében. A 
testület által kiadott határozat sze-

rint ugyanakkor, ha egy cég nem 
tudja megoldani a csomagolást, 
akkor növelnie kell a kiszolgálósze-
mélyzet létszámát, hogy ne ugyan-
az a személy adja át a terméket az 
ügyfélnek, aki a pénzt elveszi. Az 
alkalmazottaknak a rendelkezés 

értelmében védőfelszerelést is vi-
selniük kell. A rendkívüli helyze-
tekért felelős bizottság ugyanakkor 
arról is döntött, hogy a megyei fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség képvi-
selői ellenőrizni fogják a határozat 
gyakorlatba ültetését.

Csomagolják a kenyeret, fertőtlenítik a ládákat Maros megyében

 » A fogyasztó-
védelmi felügye-
lőség ellenőrizni 
fogja a határozat 
gyakorlatba 
ültetését.




