
2020.  MÁJUS 26. ,  KEDD4 K O R O N A V Í R U S #teszt  #tömeges fertőződés  #virtuális gyülekezés

Újabb munkahelyi gócpont
Rövid időn belül már a második csíkszeredai cégnél történt tömeges megfertőződés
• Újabb csíkszere-
dai cégnél alakult ki 
csoportos megfer-
tőződés, ezúttal egy 
malomipari vállalat 
tíz alkalmazottjánál 
igazolták a koronaví-
rus jelenlétét. Ebben 
az esetben is a saját 
költségre elvégezte-
tett tesztek derítettek 
fényt a problémára.

ISZLAI KATALIN

H argita megye legnagyobb 
pékipari vállalatának 
csíkszeredai székhelye a 

második vállalat Csíkszéken, ahol 
tömeges megfertőződés történt – 
erősítette meg lapunknak Albert 
László, a Harmopan Rt. ügyvezető 
igazgatója. Mint mondta, az esetekre 
a múlt héten derült fény.

Két gyanús esettel kezdődött

Az egyik alkalmazottjuk két héttel 
korábban pihenőszabadságot vett 
ki, ám amikor egy hete vissza kellett 
volna térjen dolgozni, jelezte, hogy 
nem érzi jól magát, ezért inkább ott-
hon maradt. Csütörtökön viszont egy 
másik alkalmazott, aki az előbbivel 
azonos részlegen dolgozik, mandu-
lagyulladásra panaszkodott, ezért 
a vezetőség úgy döntött, hogy saját 

költségre elvégeztetik a koronaví-
rus-teszteket mindkettőjük esetében. 
Miután pozitív eredményt kaptak, 
közbelépett a Hargita Megyei Köz-

egészségügyi Igazgatóság, és letesz-
telték azokat az alkalmazottakat, 
akik ugyanazon a részlegen dolgoz-
nak, illetve olyanokat is, akik kap-

csolatba kerülhettek velük. Végül a 
cég tíz alkalmazottjánál igazolták a 
fertőzést, és több mint tíz személyt 
otthoni elkülönítésbe helyeztek.

Állják a tesztelés költségeit 

Albert László a részletekkel kapcso-
latban elárulta, az első érintett a szép-
vízi autóbuszjárattal ingázik, négyen 
pedig Lövétéről járnak be dolgozni a 
városba, közülük egy személynek ne-
gatív lett a teszteredménye. Az igazga-
tó arra is kitért, hogy szombaton elvé-
geztek egy nagyszabású fertőtlenítést, 
és mivel a tömeges megfertőződés 
csak az egyik részleget érintette, foly-
tatni tudják a munkát. „Azt hittem, 
hogy még néhány személyt, például a 
közvetlen kontaktokat mind le-
tesztelik, illetve a négy együtt 
ingázó közül a negatív ered-
ményt mutató esetében né-
hány nap múlva megismételik 
a tesztet, de az országos mód-
szertan miatt erre nincs lehetőség. A 
protokollhoz kell tartsuk magunkat, 
minden belépéskor és kilépéskor elvé-
gezzük a szűrést, lázat mérünk, de a 
tünetmenteseket nem lehet kiszűrni. 
Ezért átvállaljuk a tesztelés költsége-
it minden alkalmazottunk esetében, 
aki el szeretné végeztetni a tesztet. A 
fogyasztókat továbbá megnyugtatom, 
hogy szakemberek szerint a fertőzés 
nem terjed élelmiszereken keresztül, 
a higiéniai és egészségbiztonsági elő-
írásoknak pedig eleget teszünk, nincs 
ok aggodalomra” – hangsúlyozta Al-
bert László. A vállalat egyébként a 
Facebook közösségi oldalon is köz-
zétett egy állásfoglalást az esetekkel 
kapcsolatosan.

Tíz fertőzött a Harmopan Rt. csíkszeredai székhelyén. A vállalat átvállalja 

a tesztelés költségeit minden alkalmazottuk esetében, aki el szeretné végeztetni
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Székelyföldi koronavírus-mérleg
A vasárnapi jelentős növekedés után visszaesett 
hétfőre az új koronavírus-fertőzések száma Hargita 
megyében, mindössze két személynél igazolták a vírus 
jelenlétét – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
közleményéből. Ezáltal 117-re emelkedett a járvány 
kezdete óta a térségben igazolt esetek száma. Egy sze-
mély elhunyt, 22-en meggyógyultak, 94 személyt pedig 
a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban 
tartanak megfigyelés alatt. Intézményes karanténban 
már csak 34-en, otthoni elkülönítésben viszont 1795-en 

tartózkodnak a megyében. Nem emelkedett hétfőn az 
esetek száma Maros megyében, ahol 661 fertőzöttet 
azonosítottak a járvány kezdete óta. Közülük 520-an 
meggyógyultak, 64-en pedig elhunytak. Kovászna 
megyében sem növekedett az esetek száma, a járvány 
kezdete óta 230 személy szervezetében mutatták ki a 
fertőzést a térségben. Országos szinten 213 új korona-
vírusos esetet regisztráltak hétfő délig, ezzel 18 283-ra 
nőtt az igazolt esetek száma Romániában. Eddig 11 630 
beteg gyógyult meg, illetve 1197 hunyt el az országban.

KORPOS ATTILA

A z eseményen Füleki Zoltán, 
Csíkszereda alpolgármestere a 

mobilalkalmazás fontosságával kap-
csolatban kifejtette: „a SzeredApp mö-
gött vállalkozások és intézmények 
kapnak helyet, de elsősorban olyan 

kreatív fi atalok, akik bebi-
zonyítják, hogy meg lehet 
valósítani az ötleteket és 
ambíciókat”. Hozzátette, 
az applikáció által a városi 

önkormányzat a lakosság 
minőségi és azonnali tájékoztatását 
tartotta szem előtt, amely sikeres 
volt az elmúlt egy évben.

Urbán Erik, az Erdélyi Ferences 
Rendtartomány főnöke szerint az 
egyház – felismerve az idők jeleit – 
támogatja az eff ajta médiajelenlétet. 

„A telefonos alkalmazás lehetőséget 
biztosít a csíksomlyói kegyhelynek, 
hogy az még inkább jelen legyen a 
korszerű eszközökön és a modern 
világban” – fogalmazott. A tarto-
mányfőnök kifejtette, a közös meg-
egyezés szerint segíteni szeretnének 
azoknak, akik – ha virtuálisan is, de 
– el szeretnének jutni Csíksomlyóra, 
vagy csak időről időre informálódni 
szeretnének az aktuális programok-
ról. A koronavírus-járvány miatti 
sajátos búcsú kapcsán hozzátette, a 
csoportos zarándoklat helyett idén 
a média adta lehetőségeket használ-
ják a hívek, ebben pedig a telefonos 
applikáció is segítségükre lesz. „A 
hívek a szívüket küldjék el idén Csík-
somlyóra, a médián keresztül pedig 
alkossunk egy nagy lelki családot” 
– összegezte a ferences. „Az alkal-
mazás által a csíki és Csík környéki 
lakosok információigényét szerettük 

volna egységesíteni” – erre már Nagy 
Lajos, a fejlesztő cég ügyvezetője 
mutatott rá. Jelezte, az ötezres felhasz-
nálóbázis Csíkszereda legnépszerűbb 
helyi mobilalkalmazásává tette a Sze-
redAppot, ezért is szeretnék kihasznál-
ni ennek az előnyeit. „A fi zikai távollét 
hiányában virtuális úton szeretnénk 
hozzájárulni a búcsú lelkületéhez, 
ezért egy külön felületet hoztunk lét-
re az applikáción belül a »Csíksomlyó 
2020« fül alatt”. Itt megtalálhatók az 
aktuális hírek, búcsútörténet, prog-
ram- és énekfüzet, valamint be lehet 
majd kapcsolódni a szentmisébe is. 
Egy bejelentkezési felület is rendelke-
zésre áll, ahol a zarándokolni vágyók 
virtuálisan be tudnak jelentkezni mi-
nimális személyes adatok megadásá-
val. Nem titkolt módon a csoportosan 
és keresztaljával érkező hívek hiá-
nyát próbálja ez a felület betölteni – 
hangsúlyozta az ügyvezető.

Ahol „összegyűlhet” a tömeg a búcsúra
• A SzeredApp telefonos alkalmazás fejlesztői megegyeztek a ferencesekkel egy vir-
tuális tájékoztató platform létrehozásáról. A részleteket a Csíksomlyón hétfőn tartott 
sajtótájékoztatón ismertették.

„Otthoni elkülönítésben 108-an, 
míg intézményes karanténban 21-
en vannak a város közigazgatási 
területén” – ismertette Ráduly. A 
városvezető ezúttal nem részletezte 
a koronavírusos esetek és a fertőzés 
által érintett települések helyzetét. 
Mint kifejtette, a városvezetés elsőd-
leges célkitűzése most egy karantén-
központ létrehozása a tünetmentes 
páciensek számára, hogy a kórhá-
zakat tehermentesíteni tudják. „A 
Zsögödfürdőn található, a Caritas 
által birtokolt épületre gondoltunk. 
Több szempont is mellette szól: a 
várostól elzárt részen található, a 
csendőrség hatékonyabban tudja 
biztosítani a helyszínt, továbbá ko-
rábban is voltak itt elhelyezve karan-
ténban levő személyek” – részletezte 

a polgármester. Szó esett még a város 
észak-dél irányú elkerülő útjáról is, 
ahol szombaton újra megnyitották a 
forgalmat. „A terveket tartani tud-
tuk, az aszfaltozást be tudtuk fejez-
ni az elkerülő úton és a körforgalom 
környékén” – tette hozzá. A 
beruházásokkal kapcsolat-
ban Ráduly megjegyezte: 
Csíkszereda lehet az egyik 
nagy gazdasági nyertese az 
elmúlt időszaknak. „Mikor 
a gazdaság növekedett, mi 
tudatos gazdaságpolitikát folytat-
tunk és tartalékoltunk. Lám, a köz-
pénzeket a válság alatt beruházáso-
kon keresztül tudjuk visszajuttatni 
a helyi gazdaságba” – hívta fel a fi -
gyelmet. 

Korpos Attila

Tünetmentesek Zsögödfürdőn?
• Tünetmentes páciensek fogadására alkalmas vá-
rosszéli karanténközpontról, gazdaságpolitikáról és 
a város új, észak-dél irányú elkerülő útjáról számolt 
be hétfői, a helyi katasztrófavédelmi bizottság ülését 
követő sajtótájékoztatóján Ráduly Róbert Kálmán.




