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Újabb óvintézkedések országszerte
A 65 év fölötti személyek 20 és 21 óra között is elhagyhatják otthonukat

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ekkor nem szükséges saját fe-
lelősségre kiállított igazolást 
írniuk. Mindemellett az idős 

korosztályhoz tartozó polgárok 
bármelyik napszakban kiléphet-
nek otthonról sürgős egészségügyi 
kivizsgálás, dialízis, onkológiai 
vizsgálat céljából. Ezt megtehetik 
saját személygépkocsival is. A ke-
reskedelmi társaságokat, bevásár-
lóközpontokat, gyógyszertárakat 
ugyanakkor arra kérik, hogy 11 és 

13 óra között lehetőség szerint 
részesítsék előnyben az idő-
seket kiszolgáláskor. Ponto-
sították a hatóságok az arra 
vonatkozó korábbi rendelke-

zést is, hogy háromnál több 
polgár nem tartózkodhat egyszerre 
közterületen. Marcel Vela belügy-
miniszter közölte, ez mindenekelőtt 
a gyalogosforgalomra vonatkozik, 
tömegközlekedési eszközök, ma-
gán fuvarozó társaságok igénybe 
vételekor nem. A helyi önkormány-
zatokat március 31-i hatállyal arra 
kötelezik, hogy fertőtlenítőhelyeket 
alakítsanak ki a nagyvárosok sűrűn 
lakott lakónegyedeiben a tömbhá-
zak, lépcsőházak bejáratai előtt, 
ugyanakkor rendszeresen fertőtle-
nítsék a lépcsőházakat, felvonókat. 
A belügyminiszter egyik leglénye-
gesebb bejelentése arra vonatkozik, 

hogy a sürgősségi állapot idején 
befagyasztják az elektromos áram, 
hőenergia, földgáz, vízszolgáltatás, 
üzemanyagok, hulladékelszállítás 

árát, ezeket az energiahordozókat, 
szolgáltatásokat tilos drágítani, csu-
pán olcsóbbak lehetnek a jelenleg 
alkalmazott díjszabáshoz képest.

Hargita megyei helyzetkép

Vasárnap összesen 11 gépkocsikon-
vojnak biztosított hatósági kíséretet 
a Hargita Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, illetve a Hargita Megyei Csen-
dőr-felügyelőség, a 11 konvoj összesen 
32 gépkocsiból állt – derül ki a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal által 
hétfőn, 13 órakor kiadott napi jelen-
tésből. A hatósági kísérettel érkező 
autók egy része áthaladt a megyén, de 

voltak, amelyekben Hargita megyeiek 
tértek haza vörös zónának minősített 
térségekből. Ők intézményes karan-
ténba kerültek. A rendőrség vasárnap 
95 bírságot szabott ki a kijárási kor-
látozások megsértése miatt, a pénz-
büntetések összértéke meghaladja a 
115 ezer lejt. A csendőrség további 30 
500 lejre bírságolt meg 29 szabálysér-
tőt – hármat Csíkszeredában, hatot 
Székelyudvarhelyen és húszat Gyer-
gyószentmiklóson –, mert nem volt 
náluk nyilatkozat lakhelyelhagyásuk 
okáról. A hétfői adatok szerint me-
gyeszerte 2351-en vannak lakhelyi 
elkülönítésben. A karanténközponto-
kat mindeddig 20-an hagyhatták el, 
hétfőn 13 órakor 114-en voltak intéz-
ményes karanténban.

Udvarhelyiek karanténban

Vasárnap jelentősen megnőtt a ka-
ranténba helyezettek száma Szé-
kelyudvarhelyen, miután összesen 
23-an érkeztek haza a vörös zónának
minősített Németországból. Ők azon-
nal intézményes karanténba kerül-
tek, mindannyiukat orvos vizsgálta
meg, nincsenek megbetegedésre
utaló tüneteik. Élelmezést, valamint
pizsamát, papucsot a polgármesteri
hivatal biztosít számukra. Széke-
lyudvarhelyen jelenleg 29-en vannak 
intézményes karanténban, a központ 
első két átmenti lakója szombaton,
a másodikként érkező két személy
pedig vasárnap hagyhatta el az in-
tézményes karantént, miután letelt a
kéthetes izolációjuk.

Kiürült utca. A koronavírus-járvány felforgatta 
mindennapjainkat

◂ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

SIMON VIRÁG

A Maros Megyei Prefektusi Hi-
vatal közleménye értelmében 

Marosvásárhelyen fel vannak ké-
szülve arra, hogy kezeljék azokat 

a koronavírussal fertőzött 
személyeket, akiknek álla-
pota súlyos lesz. Bár jelen 
esetben egyetlen ilyen eset 
sincs a megyében, a sür-
gősségi kórházban 26 léle-

geztetőgéppel ellátott ágyat 
készítettek elő, a megyei kórházhoz 
tartozó, a Gheorghe Marinescu utca 
1.szám alatt levő intézetben pedig

további 12 ilyen ágy van. Ezenkívül 
mindkét helyen van számos más ágy 
a közepesen súlyos esetek kezelésé-
re. Egyelőre a koronavírus gyanús 
személyeket a fertőző betegségek kli-
nikáján kezelik. Hétfőn délben Ma-
ros megyében 45 személyt tartottak 
a kórházban megfi gyelés alatt. Meg-
kérdeztük, hogy azokat a személye-
ket, akiknek tesztje pozitív lesz, je-
lenleg is Kolozsvárra szállítják, vagy 
itt tartják orvosi felügyelet alatt. A 
prefektúra sajtószóvivője, Damian 
Samolia a Székelyhonnak elmondta, 
hogy hétfőtől nem szállítják Kolozs-
várra azokat, akiknek teszteredmé-
nye pozitív, hanem a fertőző beteg-
ségek klinikáján kezelik őket. Hétfőn 

délben otthoni elkülönítésben 4.225 
személy volt, intézményes karantén-
ban pedig 293.

Csak előrecsomagolt termékek

Maros megye prefektusa javaslatára 
a helyi sürgősségi esetek bizottsága 
eldöntötte, hogy a megye területén 
működő pékségek csak előrecsoma-
golt termékeket (kenyeret, sütemé-
nyeket) forgalmazhatnak. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, az üzletekben 
biztosítani kell két személyt, hogy 
egyik vegye el a pénzt, a másik pedig 
szeletelje és csomagolja a péktermé-
keket. Azt is elrendelték, hogy a lá-
dákat, amelyben a termékeket szál-
lítják, rendszeresen fertőtlenítsék. 

Mara Toganel javaslatára átiratot 
küldtek a megyében működő élelmi-
szerüzletekben, arra utasítva őket, 
hogy 11-13 között kezeljék elsőbbség-
gel a 65 évnél idősebb személyeket, 
őket engedjék be elsőként az üzle-
tekbe és őket szolgálják ki. Minden 

üzletben ki kell jelölni egy személyt, 
aki ezt irányítja, erre odafi gyel.

Maros megye területén az elmúlt 
24 órában 1540 személyt igazoltattak, 
297 pénzbírságot róttak ki a kijárási 
tilalom be nem tartása miatt. A bünte-
tések összértéke 446.000 lej. 

Harmincnyolc, lélegeztetőgéppel ellátott ágy készen áll
• Maros megyében jelenlege 38, lélegeztetőgéppel
ellátott ágyat tudnak biztosítani azoknak a koronavírussal
fertőzött betegeknek, akinek állapota súlyos. Egyelőre
ezeket nem kellett használni, a koronavírus gyanús sze-
mélyeket a fertőző klinikán tartják megfigyelés alatt.

Már nem szállítják Kolozsvárra a Maros 
megyei koronavírussal fertőzött betegeket
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• További óvintézkedéseket foganatosítanak a román hatóságok az új típusú koro-
navírus-járvány megfékezése érdekében – jelentette be vasárnap este Marcel Vela
belügyminiszter. A 4-es számú katonai rendelet értelmében a 65 év fölötti szemé-
lyek 20 és 21 óra között is elhagyhatják otthonukat, háztáji gazdaságukat háziál-
lat-sétáltatás vagy állatok gondozása céljából.




