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Hargita megye még fertőzésmentes
A szigorú hatósági intézkedések betartását kérik a lakosságtól
• A vasárnap estig 
beérkezett adatok 
szerint továbbra sincs 
igazolt koronavírusos 
megbetegedés Har-
gita megyében, ezt 
a megyei népegész-
ségügyi igazgatóság 
is megerősítette. Az 
igazgatóság egyúttal 
arra kéri a lakosságot, 
hogy tényleg vegyék 
nagyon komolyan a 
szigorú járványügyi 
intézkedéseket.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az egészségügyi szakhatóság 
elsősorban azt kéri a megye 
lakosságától a koronavírus 

megyénkben való elterjedésének a 
késleltetése érdekében, hogy ma-
radjanak otthon! A lapunkhoz el-

juttatott, az igazgatóság ve-
zetője, Tar Gyöngyi megyei 
tisztifőorvos által aláírt köz-
leményben azt írják: „Kérjük, 
vegyék nagyon komolyan és 
fogadják megértéssel a szük-
ségállapotot és a szigorú jár-
ványügyi szabályokat, hisz 

mindannyiunk érdekeit és a 
COVID-járvány terjedésének lassítá-
sát szolgálják. Hargita megye egész-
ségügyi igazgatósága (DSP Harghita) 
folyamatosan, megfeszített ütemben 
küzd megyénk minden illetékes ha-
tóságával a COVID-19 elterjedésének 

megfékezéséért, illetve a kór követ-
kezményeinek enyhítéséért – még 
akkor is, ha ez a munka nem tükrö-
ződik látványosan a sajtóban és az 
online közegben.”

Fontos számok

A vasárnap este rendelkezésre álló 
Hargita megyei adatok értelmében 
mindeddig 58 személy esetében vé-
geztek koronavírus-tesztet, 53 ered-
mény érkezett meg és mind negatív, 

5 laboreredményt még várnak a ko-
lozsvári tesztelési központból, de a 
betegek, akiktől a mintákat begyűj-
tötték, már panaszmentesek. „Tehát 
Hargita megye még COVID-mentes!” 
– hangsúlyozza a népegészségügyi 
igazgatóság közleménye. Ebben 
arról is tájékoztatnak, hogy az or-

szágosan kijelölt PCR-diagnosztikai 
központok túlzsúfoltsága, illetve 
a tesztek eredményeire való hosz-
szú várakozási idő arra késztette az 
egészségügyi szakhatóságot, hogy 
március 26-tól Hargita megyében is 
megkezdjék a Covid-19 tesztek elvég-
zését. A teszteket a Hargita Megye 
Népegészségügyi Igazgatóságnál 
működő molekuláris diagnosztikai 
laboratóriumban és a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház nemrég 
üzembe helyezett saját laboratóriu-

mában végzik szakmai együttműkö-
désben. Így már 12 óra leforgása alatt 
megtudják a tesztek eredményeit, 
míg eddig hosszú napokat vártak a 
megyei eredményekre.

Hargita megyében vasárnap 
estig összesen 120-an kerültek in-
tézményes karanténba, de húszan 

már elhagyhatták az izolációt a két 
hetes periódus lejárta után. Lakhe-
lyi elkülönítésbe mindeddig össze-
sen 2941-en kerültek a megyében, 
de vasárnap este már csak 2716-an 
voltak izolációban.

Rengeteg feladatot látnak el

A Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság szakembereinek, 
a kórházak velük együtt tevékeny-
kedő járványtani szakorvosainak, 

az önkénteseiknek, a szintén velük 
együttműködő iskolaorvosoknak 
és asszisztenseknek ezekben az el-
szigeteltséget megkövetelő időkben 
rengeteg feladata van, amelyeket 

telefonon, digitális eszközökkel és 
online megállás nélkül végeznek. 
Fel is sorolták a nyakukba szakadt 
rengeteg feladatot: 

– nyilvántartásba veszik, tájé-
koztatják a külföldről folyamatosan 
érkező ezer és ezer román állampol-
gárt, ugyanakkor megszervezik az 
érkezők lakhelyi elkülönítését, illet-
ve karanténba helyezését, a naponta 
változó nemzetközi helyzet térképét 
fi gyelve;

– ha szükséges, megszervezik a 
biológia mintavételt, és követik annak 
útját az eredmény megállapításáig;

– naprakészen közlik az orszá-
gos intézményekkel (Egészségügyi 
Minisztérium, Országos Népegész-
ségügyi Intézet), Hargita Megye 
Prefektusi Hivatalával, az egységes 
megyei parancsnoksággal (CJCCI) a 
megyei szintű beavatkozásokat, jár-
ványügyi jelentéseket;

– állandó kapcsolatban vannak 
a munkájukat segítő partnereikkel 
(Hargita Megye Tanácsa, polgár-
mesteri hivatalok, kórházak, men-
tőszolgálat, cégek, civil szervezetek, 
Speciális Távközlési Szolgálat);

– a pánikkeltést célzó álhíreket 
cáfolják naponta többször, betelefo-
nálók százait nyugtatják;

– folytatják azt a szerteágazó 
egészségvédelmi munkát, amit nem 
lehet abbahagyni 

„Köszönjük Hargita megye lakó-
inak és a küzdelemben részt válla-
lóknak, támogatóinknak a hasznos 
észrevételeket – igyekszünk az elvá-
rásoknak minél jobban megfelelni. 
Fogjunk össze mindannyian lehe-
tőségeinkhez mérten, a világszin-
ten terjedő Covid-19 fenyegetésének 
fékezéséért és visszaszorításáért, 
hogy közösségünk minél kisebb 
veszteségeket szenvedjen!” – zárul 
a közlemény.

Csak felelősségteljes 
hozzáállással lehet előre lépni. 
Eddig van eredmény

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N
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Ma hívott egyik albán kolléga-
nőm, Giulia, hogy nagyon maga 
alatt van, egyedül lakik egy albér-
letben, nincs kivel beszélnie, már 
sem enni, sem aludni nem tud, és 
mindemellett ebben a helyzetben 
egyedül nem tudja fenntartani az 
albérletét sem.

Én azonnal hívtam a főnökömet, 
hogy segítsen ide költöztetni a kol-
léganőmet az apartmanba, ahol én, 
illetve a román kolléganőm lakunk. 
Azonnal jött is és beköltöztettük 
Giuliát, így most már hárman va-
gyunk a lakásban. Az új lakótár-
sunk eredeti, albán neve Gent-
idzhana, de mi Giuliának szólítjuk, 
ahogy itt Olaszországban nevezik. 
Mindenkinek könnyebb lesz így ezt 
a nehéz időszakot átvészelni, ő sem 
érzi magát egyedül, és az albérlet 

fenntartási költsége is három fele 
oszlik így. 

Én úgy gondolom, ha ebben a 
helyzetben nem fogunk össze és nem 
segítjük egymást, akkor mikor...? 

Giulia 27 éve él Olaszországban, 
Rómában van egy lakása, két éve 
dolgozik a bárban, ami nekem is a 
munkahelyem volt, és itt, a közel-
ben volt egy kis albérlete. Szerinte 
nyár közepén lesz talán vége a ka-
ranténnak. Azt is beszéltük, hogy a 
tiltásokat valószínűleg nem egyszer-
re fogják feloldani egész Olaszor-
szágban, és nem is egyszerre fognak 
kinyitni a boltok, éttermek, illetve 
szórakozóhelyek, sőt mi több, talán a 
szórakozóhelyek lesznek az utolsók 
amelyek kinyitását engedélyezik. 
Amikor vége lesz és nem lesz már 
karantén, még nem futamodok meg, 

megvárom, hogy mi lesz a lehetősé-
gem, dolgozhatok-e továbbra is itt. 
Ha nem, akkor fogok tovább menni 
szerencsét próbálni.

A jövőm nagyon attól függ, hogy 
mikor lesz vége a karanténnak, mert 
ha több hónapig elhúzódik, mindenki 
feléli a spórolt pénzét. Főként, a több-
gyerekes családok. Ilyen esetben az 
utolsó dolog lesz, hogy bárki elmen-
jen szórakozni, és ez normális is. 

Arról még mindig nem tudunk 
semmit, hogy mikor jutunk legkö-
zelebb pénzhez, és hogy ez mennyi 
lesz. Szomszédaimnál azt beszélik, 
hogy az alapfi zetésének 70 százalékát 
kapja meg mindenki, aki a járvány 
miatt nem dolgozhat, de hivatalos, 
bejelentett munkaviszonya van. Hogy 
mikor? Lehet, hogy majd később, utó-
lag. Igyekszem csak a jóra gondolni és 

egyelőre nincsenek anyagi gondjaim, 
sokat segítene azonban, ha közölnék 
velünk, hogy mikor számíthatunk 
bármi juttatásra. 

Mégsem értem azokat, akik haza-
mentek és még most is sokan mennek 
hazafelé: otthon sem lesz munkájuk, 
hiszen ott is ilyen teljes karantén 
jön, mint ami itt is van. Támogatásra 
sem számíthatnak ott, hiszen kül-
földön van a munkahelyük. Azzal, 
hogy hazautaznak, a családjukat 
is veszélybe sodorják. Úgy gondo-
lom, a legtöbben, akik hazamentek, 
olyanok, akik itt kint is csak feketén 
dolgoztak, vagy esetleg bűnözésből 
éltek, koldulásból, betörésből, ami 
most nem lehetséges, mert mindenki 
a lakásában van. Akinek bejelentett, 
hivatalos munkahelye van, legtöb-
ben továbbra is kint vagyunk. 

Követem azt is, ami Magyarorszá-
gon zajlik, és azt látom, hogy Orbán 
Viktor miniszterelnök jól döntött, az 
első megbetegedésekhez viszonyítva 
nagyon hamar bevezette a kijárási 
korlátozást. Így kell. Nincs más lehe-
tőség. Giulia is tartja a kapcsolatot az 
Albániában élő rokonaival: ott 220 
vírusos fertőzött van, 11 halott eddig. 
Albániában teljes kijárási tilalom van, 
senki nem mehet ki az utcára. Nagyon 
nagy a szigor. Ha valaki mégis meg-
próbálkozik kimenni, azonnal vissza 
zavarják a lakásba. Az albán kormány 
megadott nyilvánosan egy telefonszá-
mot, és ha valakinek szüksége van éle-
lemre, hívja és az adott címre rendőrök 
vagy katonák viszik ki. 

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország

Nem értem azokat, akik még mindig hazafele tartanak




