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Már 115 eset Hargita megyében
Átszállítottak tíz csíki koronavírus-fertőzöttet a székelyudvarhelyi kórházba
• Miközben országos 
szinten csökkenőben 
a koronavírussal fertő-
zött személyek száma, 
Hargita megyében 
napok óta növekszik 
az esetszám. Közben 
pénteken a széke-
lyudvarhelyi kórházba 
szállítottak tíz olyan 
csíkszéki koronaví-
rus-fertőzöttet, akik 
egyéb betegségekben 
is szenvednek. A hét-
végén további betege-
ket szállítottak Széke-
lyudvarhelyre.

ISZLAI KATALIN

A száz fertőzött túllépése 
nyomán sajtótájékoztatón 
számolt be a Hargita me-

gyei helyzetről pénteken Ion Proca 
prefektus, Borboly Csaba, Harg-
ita Megye Tanácsának elnöke, Tar 

Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság 
vezetője és Konrád Judit, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház menedzsere. Ion 
Proca prefektus a sajtótájé-
koztató elején kihangsúlyoz-
ta, hogy a megnövekedett 

esetszám ellenére nincs ok pá-
nikra, a megyei hatóságok irányí-
tás alatt tartják a történéseket. Tar 
Gyöngyi a részletekkel kapcsolato-
san kifejtette, a jelenlegi növekedés 
a fertőzés második hullámának 

tekinthető a megyében, amely má-
jus 15-étől kezdődően alakult ki. 
Hozzátette: az első megfertőződé-
sek már a szükségállapot feloldása 
előtt bekövetkeztek, mivel a lakos-
ság már azt követően lazábban vet-
te az előírásokat, hogy kimondták: 

alkotmányellenesek a kijárási kor-
látozások megszegése miatt kirótt 
bírságok, illetve Klaus Iohannis 
államfő bejelentette a május köze-
pi enyhítéseket. Az új esetek zöme 
Csíkszéket érintette, ahol mára több 
gócpont alakult ki, egy munkahe-
lyi és három közösségi, utóbbiak 
jellemzően a hátrányos helyzetben 
élő lakosság körében. Az igazgató 

arra is kitért, hogy mivel Hargita 
megyében a székelyudvarhelyi vá-
rosi kórház a Covid-19 háttérkórház, 
oda szállítanak át minden olyan fer-
tőzöttet, aki a vírusfertőzés mellett 
más betegségekben is szenved. Tar 
Gyöngyi ugyanakkor kihangsúlyoz-

ta, hogy mivel korábban kevés eset 
volt a megyében, a lakosság fogé-
kony a megbetegedésre, ezért fon-
tos betartani az óvintézkedéseket 
és a távolságtartás szabályait. Csü-
törtök éjjelig egyébként 3770 tesz-
tet végeztek el a megyében, egyes 
személyek esetében többet is. Ez azt 
jelenti, hogy a megye lakosságának 
körülbelül egy százalékát tesztelték 

eddig az országos módszertannak 
megfelelően.

Konrád Judit a továbbiakban ar-
ról beszélt, hogy pénteken 65 iga-
zolt fertőzöttet és 9 fertőzésgyanús 
személyt ápoltak jelenleg a csíksze-
redai kórház fertőző betegségeket 

kezelő és tüdőgyógyászati osztálya-
in. Közülük 10 olyan személyt, akik-
nek egyéb betegségeik is vannak, 
őket szállították át a székelyudvar-
helyi kórházba.

Borboly Csaba kérdésünkre arról 
is beszélt, hogy az értesüléseknek 
megfelelően valóban beszivárgott a 
víz csütörtökön a csíksomlyói mo-
duláris kórházba, de azóta felvették 

a kapcsolatot a brassói kivitelező-
vel, és elhárították a problémát.

Csíkszéken növekvő 
esetszámok

Hargita megyében összesen már 115 
személy szervezetében igazolták 
a koronavírus jelenlétét a járvány 
kezdete óta: csak tegnap tíz újabb 
személynél mutatták ki a Covid-19 
betegséget okozó vírust – derült 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hi-
vatal vasárnapi közleményéből. A 
vírusfertőzés következtében eddig 
egy személy elhunyt, 22-en megy-
gyógyultak, 92 személyt pedig a 
csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban tartanak megfi gyelés 
alatt. Tegnap kora este azt is meg-
tudtuk, hogy a csíkszeredai kórház-
ban 64 beteget ápoltak, 28-at pedig 
Székelyudvarhelyen tartanak meg-
fi gyelés alatt. 

Kötelező a védőmaszk használata 
a nyilvános beltéri helyeken, 
bevásárlóközpontokban, 
tömegközlekedési eszközökön és 
a munkahelyen
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ROSTÁS SZABOLCS

V árhatóan másodszorra is elha-
lasztja a liberális kormány a 

gyermeknevelési pótlék megduplá-
zásáról szóló, a parlament által még 
tavaly megszavazott törvény vég-
rehajtását. Ludovic Orban minisz-
terelnök egy hétvégi tévéinterjúban 
ismételten értésre adta, hogy nem 
támogatja az intézkedést, amelyet 

szerinte a gazdaság jelenlegi álla-
pota sem tesz lehetővé. „A támoga-
tás megkétszerezése a parlament 
szuperpopulista döntése volt, amely 
fenntarthatatlan, gazdaságilag meg-
alapozatlan. Az intézkedés költség-
vetésre gyakorolt hatása jelenleg 7,3 
milliárd lej lenne. Honnan találjunk 
ekkora összeget?” – tette fel a kérdést 
a kormányfő a România hírtelevízió-
nak szombaton este adott interjúban. 
Orban úgy vélte, egy év leforgása 
alatt lehetetlenség kétszer megdup-

lázni a gyermeknevelési pótlékot. 
Szerinte a kormány annak függvé-
nyében „próbálja” megemelni a tá-
mogatást, hogy mennyit enged meg a 
költségvetés és a gazdaság állapota.

Nyugdíjemelés

Hasonlóképpen vélekedett a minisz-
terelnök a szeptemberben esedékes 
nyugdíjemelésről is, előrebocsátva: 
az öregségi juttatás olyan mértékben 
fog emelkedni, „amennyit elbír a gaz-
daság”. „A nyugdíjak emelkedni fog-
nak. Hogy mennyivel, az a gazdaság 
állapotától függ, továbbá attól, hogy 
milyen mértékben leszünk képesek 
folyósítani az illetményt jövőre és a 
következő években” – jelentette ki a 
tévéinterjúban Orban, hangsúlyozva 
a fenntarthatóság elvét. Közölte, kor-

mánya féléves jelentést fog nyilvános-
ságra hozni a költségvetés helyzeté-
ről, és ennek, valamint a nemzetközi 
intézmények prognózisai alapján fog 
dönteni a nyugdíjemelésről.

Mint ismeretes, a parlamentben ta-
valy júniusban megszavazott, Klaus 
Iohannis államfő által júliusban ki-
hirdetett nyugdíjtörvény alapján a 
nyugdíjpont – amelynek alapján ki-
számolják az öregségi járandóságokat 
– értéke idén szeptemberben 1775 lejre 
nő. Ez azt jelentené, hogy a nyugdíjak 
ősszel 40 százalékkal haladnák meg a 
tavaly szeptember 1-jén 15 százalékkal 
megemelt járandóságot. Az Európai 
Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap 
többször – még a koronavírus-járvány 
okozta válság előtt – arra fi gyelmezte-
tett, hogy ez az intézkedés kockázatot 
jelent a közpénzügyek fenntartha-

tósága szempontjából. Ugyanakkor 
a gyermeknevelési pótlék megkét-
szerezését előíró törvénynek már 
februárban hatályba kellett volna 
lépnie, a parlament által tavaly – a 
kormányzó liberálisok (PNL) ellen-
kezése közepette – megsza-
vazott jogszabályt Iohannis 
január közepén hirdette ki. 
Bár az államfő akkor azt 
mondta, hogy a kormány-
nak megoldást kell találnia 
az előírtak végrehajtására, 
az Orban-kabinet augusztusra 
halasztotta a pótlék megduplázásá-
nak gyakorlatba ültetését. A törvény 
értelmében 300 lejre nőne a 2 és 18 év 
közötti gyerekeknek járó gyermek-
nevelési pótlék összege, a kétévesnél 
kisebb, illetve a fogyatékkal élő gye-
rekek pedig 600 lejt kapnának.

A miniszterelnök szerint a gyerekpénz megduplázása „szuperpopulizmus”
• A parlament „szuperpopulista” döntésének tekinti 
Ludovic Orban kormányfő a gyermeknevelési támogatás 
megkétszerezését, amire szerinte nincs költségvetési 
fedezet. A miniszterelnök továbbra sem beszél a szep-
temberre tervezett nyugdíjemelés mértékéről.

Országos adatok
Meghaladta a 18 ezret az 
elmúlt 24 óra alatt az igazolt 
koronavírus-fertőzöttek szá-
ma az országban, eddig 1185 
elhalálozást jegyeztek – közölte 
tegnapi jelentésében a bukaresti 
stratégiai kommunikációs törzs. A 
hivatalos tájékoztatás szerint egy 
nap alatt 213-mal több fertőzöttet 
diagnosztizáltak, összlétszámuk 
18 070. Ezt megelőzően szom-
baton 145-tel, pénteken 127-tel 
emelkedett az újonnan azonosí-
tott betegek száma Romániában. 
Maros megyében 661, Kovászna 
megyében pedig 230 személy 
szervezetében mutatták ki az új 
típusú koronavírust. Az országban 
április 29-én tetőzött a járvány 
több mint 7700 nyilvántartott 
aktív esettel, számuk azóta 5500 
alá csökkent.




