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Szakértő: húsvétkor is otthon kell maradni

Ha a húsvéti ünnepeket is az otthonunkba bezárkózva töltjük, akkor van esély arra, 
hogy elkerüljük a nagyobb bajt – vélekedett Adrian Streiunu-Cercel, a Matei Balş 
Járványtani Intézet igazgatója. Az egészségügyi szakember kĳ elentette: nyugalomra 
és higgadtságra van szükség, ugyanakkor a küzdelem bonyolult, mivel a koronavírus 
a porban és a szemétben „bújik meg”. Ezért felszólította a hatóságokat, hogy mossák 
az utcákat és a parkokat. Virgil Popescu gazdasági miniszter bejelentette: a járvány 
elleni küzdelem részeként vasárnap elkezdődött az országban a védőmaszkok gyár-
tása, egyelőre 150 ezer készül naponta, de a cél az, hogy április 15-éig napi 500 ezer 
darabot gyártsanak le.

2000 közelében a romániai fertőzöttek száma

Tovább nőtt tegnap a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, lapzártánkig már 
46 ember életét követelte a kór. Eközben1952-re nőtt tegnap délig a romániai koronaví-
rus-fertőzöttek száma, míg a gyógyultaké 160-ra. A fertőzöttek száma az előző tájékozta-
tás óta 192-vel nőtt. Hatósági karanténban 9464-en, háziban 124 235-en voltak. A román 
stratégiai kommunikációs törzs közlése szerint a 2. számú katonai rendelet hatálybalé-
pése óta 981 olyan személyt utaltak hatósági karanténba, aki nem tartotta be az otthoni 
karantén szabályait. Emellett harmincan szöktek ki a hatósági karanténból, őket arra 
kényszerítették, hogy elölről kezdjék a 14 napos elkülönítést. Továbbra is nagy a szigor a 
koronavírus-járvány miatti szükségállapot idejére hozott korlátozások betartatása terén: 
a rendőrök tegnapig 24 óra alatt 12 ügyben indítottak bűnvádi eljárást a járvány megfé-
kezésére irányuló erőfeszítések meghiúsításáért, és csaknem 1300 esetben bírságoltak 
a karanténrendelkezések megsértéséért. A kĳ árási korlátozás megsértése miatt újabb 
több mint tízezer embert bírságoltak meg átlagosan 1600 lejjel. A bukaresti külügymi-
nisztérium bejelentése szerint a párizsi román nagykövetség hét alkalmazottja is megfer-
tőződött. Luca Niculescu nagykövet elmondása szerint a fertőzött munkatársak egészségi 
állapota jó, ugyanakkor a külképviselet tevékenységét a továbbiakban korlátozni kell.

Könnyítések. Vela (középen) újabb rendelkezéseket jelentett be, amelyek sokaknak kedveznek, de a karanténszökevényeket jobban sújtják

Valamelyest enyhíti a 65 év fölötti 
személyekre kirótt „szobafogságot” a 
negyedik katonai rendelet, amely az 
egészségügyi problémák kezelésére 
bármely napszakban lehetővé teszi, 
hogy elhagyják otthonukat. A rende-
let egyúttal megtiltja, hogy a közmű-
szolgáltatók a szükségállapot idején 
emeljék a díjszabásukat.

 »  BALOGH LEVENTE

A z idősek mozgását szabadabbá te-
szi, a rezsidíjakat pedig maximálja 
a szükségállapot idejére érvényes 

újabb rendelkezéseket tartalmazó negye-
dik katonai rendelet, amelyet vasárnap 
este ismertetett Marcel Vela belügyminisz-
ter. A rendelet értelmében a 65 év fölötti 
személyek, akik a szerdán hatályba lépett 
harmadik rendeletben csak 11 és 13 óra 
között hagyhatták el otthonukat, a nap fo-
lyamán immár bármikor kimehetnek, de 
csakis abban az esetben, ha ez egészség-
ügyi problémáik kezelése érdekében törté-
nik. Ebben az esetben előre kitöltött, aláírt 
nyilatkozatot kell maguknál tartaniuk, 
amelyben szerepel, hogy orvosi vizsgálatra 
vagy kezelésre tartanak. Este pedig kapnak 
egy további szabad órát: nyolc és kilenc 
óra között nyilatkozat nélkül kimehetnek 
otthonuk közvetlen közelébe háziállataikat 
megsétáltatni.

Emellett azon üzleteket, amelyek a kor-
látozások idején is nyitva tartanak, arra 
kötelezik, hogy 11 és 13 óra között elsősor-
ban a 65 év fölötti személyek kiszolgálását 
tegyék lehetővé, a többiekét pedig korlá-
tozzák. Ennek kapcsán Klaus Johannis 
államfő tegnap felszólított mindenkit: 
ebben az időszakban engedjék az időse-
ket vásárolni. Fontos eleme a rendeletnek 
a rezsidíjak korlátozása: a dokumentum 
értelmében a szolgáltatók a szükségálla-
pot időtartama alatt nem emelhetik a vil-
lanyáram, a földgáz, a víz, a szemétszállí-
tás és az üzemanyagok árát – csökkenteni 
ugyanakkor lehet őket.

Módosulnak a karanténszabályok is, 
amelyek célja még inkább elrettenteni az 
érintetteket a szabályok megszegésétől. Így 
ha valaki engedély nélkül elhagyja a házi 
karantént, bírságot kell fi zetnie, majd ható-
sági karanténba szállítják, ahol elölről kell 
kezdenie a 14 napos elkülönítési idősza-
kot, és az elszállásolás költségeit neki kell 
állnia. Ugyanez érvényes azokra is, akik 
a hatósági karantént hagyják el idő előtt: 
a bírság mellett ők is kötelesek az ellátá-
suk költségeit átvállalni. A bírság összege 
egyébként drasztikusan nő, egyes esetek-
ben a 20 ezer lejt is elérheti.

Emellett a rendelet azt is előírja, hogy a 
társasházak lépcsőházait és lift jeit rend-
szeresen fertőtleníteni kell, valamint azt, 
hogy a társasházak bejáratainál fertőtlení-
tőszereket kell elhelyezni. Rendelkezik az 
egészségügyi személyzet, az áruszállítók és 
az energetikai rendszerben dolgozók szük-
ségszállásáról is. Az elkülönítés lehetősé-
gének a megteremtésével segíteni szeret-
nének azokon, akik támogatják az országot 
a járvány leküzdésében. Lehetővé akarják 
tenni számukra, hogy ne veszélyeztessék 
családjukat.  A nemzetközi áruszállításban 
dolgozók számára a munkáltatójuk vagy a 
hatóságok biztosítanak 14 napos szükség-

szállást a hazatérés után. A rendelet annak 
a lehetőségét is biztosítja, hogy a szállítók 
otthoni elkülönítésben maradjanak. A 
rendelet a légi és a vízi szállításban dol-
gozó személyzetre is érvényes. A helyi ha-
tóságoknak és a kórházak működtetőinek 
szállodákban kell biztosítaniuk szállást az 
egészségügyi személyzet számára, hogy el-
kerüljék családjuk megfertőzését.

A katonai rendelet megelőző elkülö-
nülést ír elő azok számára is, akik kulcs-
fontosságú szerepet töltenek be a földgáz 
kitermelésében és a villamos energia előál-
lításában, továbbításában és szolgáltatásá-
ban, a szolgáltatórendszerek fenntartásá-
ban. Marcel Vela miniszter ezt azért tartotta 
fontosnak, mert az energetikai rendszer 
fennakadások nélküli működtetése elen-
gedhetetlen a járvány elleni harcban. A 
tárcavezető azt is pontosította, hogy az 
egyszerre három személynél nagyobb cso-
portok utcán tartózkodásáról szóló tiltás 
kizárólag a gyalogosokra vonatkozik.

Raed Arafat belügyi államtitkár, a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség vezetője 
közölte: a betegek kórházba utalását nem 
lehet megtagadni akkor sem, ha nem iga-
zolt a koronavírussal való megfertőződés. 
Elmondta, egy új rendelet értelmében a 
sürgősségi osztályokon vagy a kórházban 
jelentkező bármely páciens fertőzésgya-
núsnak minősülhet, ennélfogva az egész-
ségügyi személyzetnek meg kell hoznia a 
megfelelő óvintézkedéseket, „majd a más 
betegségekkel is küzdő vagy a válságos 
állapotban levő beteget azonnal kórházba 
kell utalni”.

Klaus Johannis államfő tegnap soknak 
nevezte a fertőzöttek számát, ezért min-
denkit felszólított, hogy tartsa be a hatósá-
gi utasításokat, és kerülje a kontaktust má-
sokkal, ha arra kényszerül, hogy elhagyja 
az otthonát. Egyben felkérte a vállalkozó-
kat, hogy álljanak elő saját ötletekkel a jár-
vány leküzdéséhez és a továbbterjedéséhez 
szükséges eszközök gyártására.
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Egyre több egészségügyi dolgozó fertőzött a hazai kórházakban
 » B. L.

Egyre súlyosabb a helyzet a korona-
vírus-járvánnyal viaskodó romániai 

egészségügyben, mivel egyre több egész-
ségügyi dolgozó fertőződik meg, a fertőzé-
sek miatt pedig ellehetetlenül a kórházak 
tevékenysége. Tegnap a dévai megyei kór-
házban rendeltek el 14 napos karantént, 
mert legalább négy orvos megfertőződött, 
ezért le kellett állítani az intézmény műkö-
dését. A fertőzötteket a helyi járványkór-

házban kezelik, az egészségügyi személy-
zet többi tagja pedig ellátja a kórházban 
tartózkodó betegeket, de anélkül, hogy 14 
napig elhagyná azt. A kórház nem vesz fel 
új beteget, az eddig beutaltakat pedig 14 
napig nem engedik ki.

A helyzet miatt Vasilică Potecă Hunyad 
megyei kormánymegbízott felfüggesztette 
tisztségéből a kórház menedzserét, arra 
hivatkozva, hogy nem tett meg mindent 
a járvány terjedésének megelőzésére, és 
engedélyezte a további betegek beutalását 

anélkül, hogy elszigetelte volna az eddigi 
gócpontokat. A kórházban az onkológi-
ai és a pneumológiai osztályon észleltek 
koronavírusos fertőzéseket. A Kolozs me-
gyei Désen a városi kórház fertőzőosztá-
lyát kellett lezárni, mert két páciensnél is 
koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, így 
az orvosoknak karanténba kellett vonulni-
uk. Eközben a szászvárosi kórház intenzív 
osztályának több dolgozója is benyújtotta a 
felmondását, mivel az intézményben nincs 
védőfelszerelés. Egy orvos, öt asszisztens 

és öt ápoló mondott fel arra hivatkozva, 
hogy a hiányosságok miatt fennáll a veszé-
lye annak, hogy megfertőződjenek.

Az egészségügyi tárca tegnapi adatai 
szerint 285 egészségügyi alkalmazott 
fertőződött meg az új koronavírussal 
az országban. A legtöbben – több mint 
180-an – Suceava megyében kapták el a 
fertőzést, Bukarestben 45 egészségügyi 
dolgozó fertőzött, de Arad megyében is 
16, Hunyad megyében pedig 15 fertőzött 
egészségügyi dolgozót tartottak nyilván.




