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Kiutalták  a pótlékokat
Több mint 300 hargitai kórházi alkalmazottnak jár a bérkiegészítés 
• Megkapták a Har gita 
megyei COVID-kórhá-
zak a koronavírusos 
betegek ellátását vég-
ző alkalmazottaknak 
járó 2500 lejes veszé-
lyességi pótlékokat. A 
képviselőház a bérki-
egészítésre jogosultak 
körének kiterjesztésé-
ről döntött szerdán.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Hargita megyében több mint 
háromszáz kórházi alkalma-
zott számára utalta ki a 2500 

lejes veszélyességi pótlékot múlt 
héten a megyei egészségbiztosítási 
pénztár. A vonatkozó törvény értel-
mében a koronavírusos betegek ellá-
tásában, diagnosztizálásában, keze-

lésében közvetlenül részt vevő 
egészségügyi dolgozók – az 
orvosoktól a kisegítőszemély-
zetig – jogosultak a szükség-
állapot idejére a havi 2500 

lejes bruttó összegre, amelyre 
nem vonatkozik a társadalombizto-
sítási járulékfi zetési kötelezettség. 
Hargita megyében két kórházban ke-
zelnek koronavírusos betegeket, az 
ezekben dolgozó alkalmazottak egy 
része kapta meg az első havi veszé-
lyességi pótlékot.

Hányan kaptak?

Mint arról Duda Tihamér, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérigazgatója tájékoztatott, a 
székelyudvarhelyi kórházban 176, 
a csíkszeredai kórházban pedig 
141 – tehát összesen 317 – dolgo-
zó számára utalták ki a 2500 lejes 

juttatást. „Mindenki jogosult, aki 
hozzájárul a betegek szállításához, 
kezeléséhez, esetleges vizsgálata-
ihoz, napi ellátásához” – fogalma-
zott. Elmondta, a jogosultak listáját 
a kórházmenedzserek állították ösz-
sze, ezt határozatban továbbították 
az egészségbiztosítási pénztárnak, 
és ennek alapján történtek a kiutalá-
sok. A székelyudvarhelyi kórháznak 
e célra 440 000 lejt utalt ki a megyei 
egészségbiztosítási pénztár, a me-
gyei sürgősségi kórháznak pedig 352 
500 lejt, azaz összesen 792 500 lejt 
kapott a két, koronavírusos betege-
ket ellátó egészségügyi intézmény. 
Ez volt az első ilyen jellegű kifi zetés, 
így tehát a március közepétől május 
közepéig tartó szükségállapot első 
hónapjára járó veszélyességi pótlé-
kot kapták meg a kórházi dolgozók.

Bővült a jogosultak köre

A veszélyességi pótlékra jogosultak 
körét szabályozó sürgősségi kor-
mányrendeletet szerdán, döntéshozó 
kamaraként kiegészítette a képviselő-
ház. A döntés értelmében a bérkiegé-
szítést biztosítják a szociális és közös-
ségi ellátási rendszer azon dolgozói 
számára is, akik közvetlenül részt 
vesznek az idős emberek, gyerekek, 
fogyatékossággal élők és más, kiszol-
gáltatott csoportok gondozásában. 
Az ilyen jellegű tevékenységet végző 
magánszolgáltatók a megyei szociális 
kifi zetési és felügyelőségi ügynökség-
hez intézhetnek kérést a veszélyessé-
gi pótlék elszámolása ügyében. 

A vonatkozó szabályozások ér-
telmében a koronavírusos betegek 
szállításában, ellátásában részt ve-
vő mentős személyzet számára az 
egészségügyi minisztérium utalja 
ki a veszélyességi pótlékot. A bér-
kiegészítésre ugyanakkor jogosul-

tak a laborvizsgálathoz szükséges 
mintavételt végző népegészség-
ügyi igazgatósági alkalmazottak, 
a karanténban lévő, pozitívan di-
agnosztizált személyek megfi gye-
lését végző személyzet, a koronaví-
rus-teszteket végző laborszemélyzet 
– még azon állategészségügyi igaz-
gatósági alkalmazottak is, ahol az 
intézmény saját real-time PCR labor-
készülékével koronavírus-teszteket 
végeznek. Biztosítják a pótlékot a 
koronavírussal diagnosztizált el-
huny betegek esetében a kórszövet-
tani, laboratóriumi vizsgálatokat 
végző személyzetnek is, illetve 
a felsorolt, koronavírussal össze-
függő tevékenységeket a védelmi 
minisztérium alárendeltségében 
működő intézményekben dolgozó 
katonai és polgári személyzetnek. 
Megkapják továbbá a juttatást az em-
lített területeken dolgozó alkalma-
zottak is, akik munkavégzés közben 
megfertőződtek.

A juttatás azoknak jár, akik 
köz vet lenül részt vesznek a 
ko ro na vírusos betegek diagnosz-
tizálásában, ellátásában, 
szállításában

▴  FORRÁS: MTI

Csíkszék
ju

tta
tá

s

Újabb lazítások
Számos, a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozást 
felold a kormány hétfőtől – 
jelentette be csütörtökön Klaus 
Iohannis államfő, miután Ludo-
vic Orban miniszterelnökkel és 
több miniszterrel is egyeztetett. 
Az államfő figyelmeztetett: 
mivel még csütörtökön is közel 
kétszáz új fertőzöttet regisztrál-
tak, nem lehet a járvány jelentős 
csökkenéséről beszélni, tehát 
továbbra is óvatosnak kell lenni. 
Ugyanakkor a járványhelyzet 
mégis lehetővé tesz számos 
lazítást. Így június elsejétől, 
hétfőtől megnyithatnak a 
vendéglátóhelyek teraszai, és 
megnyitnak a tengerparti stran-
dok, de itt is két méternek kell 
lennie a napozóágyak között. 
Iohannis közölte: újraindul a 
nemzetközi közúti és vasúti 
forgalom is, de ezek is csak a 
biztonsági előírások betartá-
sával. Hozzátette: a szabadtéri 
rendezvények is elkezdődhet-
nek, legfeljebb 500 nézővel, de 
a nézők között megfelelő távol-
ságot kell tartani, és a higiéniai 
szabályokat is be kell tartani. 
Újrakezdődhetnek a szabadtéri 
sporttevékenységek, kivéve a 
közvetlen érintkezést igénylő 
sportágakat. Az államfő azt is 
elmondta: hétfőtől szabadon 
utazhatunk a települések között, 
anélkül, hogy ehhez kijárási 
nyilatkozatot kellene kitölteni. A 
lazítások kapcsán Raed Arafat 
katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár még szerdán 
este az Antena 3 hírtelevíziónak 
elmondta: a jelenlegi állás sze-
rint stabil a járványhelyzet, de 
még nem teljesen „megoldott”, 
mivel még kell némi idő ahhoz, 
hogy bizonyosak legyenek arról, 
sikerül ellenőrzés alatt tartani a 
vírus terjedését. Arafat szerint 
június 15-éig megléphető azon 
intézkedések többsége, amelyek 
a normális élethez közelítik az 
embereket, ugyanakkor a koc-
kázatosnak talált tevékenységek 
továbbra is tiltottak lesznek, 
ezek engedélyezéséről 15-étől 
születhet döntés.
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R áduly megerősítette a városveze-
tés álláspontját az idei csíksom-

lyói búcsú kapcsán is: a csíkszeredai 
városvezetés határozott álláspontja 
szerint a szombati pünkösdi búcsút 
mindenkinek otthonról kellene követ-
nie. „Hogy minél több emberhez el-
jusson a hír, minden tömbháznál és a 

térségbeli lakóhelyek plakátfelületére 
kiragasztjuk az erről szóló közlemé-
nyünket. Én magam is fájdalommal, 
de otthonról leszek kénytelen követni 
a búcsús szentmisét. Arra kérek min-
denkit, hogy hozzám hasonlóan a 
városlakók is így járjanak el” – kérte 
határozottan a polgármester.

A városvezető szerint az Erőss Zsolt 
Aréna szomszédságába költöztetett 
zöldség- és gyümölcspiac eddigi mű-
ködése zavartalan és biztonságos. Épp 

ezért úgy határozott a bizottság, hogy 
jövő héttől az eddigi háromnapos mű-
ködést kiterjesztik a hét többi munka-
napjára is, így a piac hétfőtől péntekig 
lesz nyitva, 9–18 óra között. „A tanin-
tézményeket felszereltük kézfertőtle-
nítőkkel, utánpótlás is rendel-
kezésre áll” – jelentette be 
Ráduly. Hozzátette, szomba-
ton megérkeznek a már ko-
rábban megrendelt ózonge-
nerátorok is az intézmények 
hatékonyabb fertőtlenítésére, továbbá 
a város minden iskola számára biztosí-
tott digitális távhőmérőket. A keddi, a 
járvány miatt elrendelt szünet, illetve 
online tanítás utáni első iskolai oktatá-
si napra felkészülve hétfőn beindítják 
a fűtést is az adott tanintézményekben.  

Ráduly arra kér, otthonról kövessük a szentmisét
• A helyi katasztrófavédelmi bizottság ülését követően 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere ha-
tározottan minden hívőt és zarándokot arra kért, hogy 
a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szomba-
ton otthonról kövesse a pünkösdi búcsús szentmisét.

Lélekben vegyünk részt a csíksomlyói búcsún!
A térségünket is sújtó világjárvány 
következtében az elmúlt két és fél hó-
napban az életünk megváltozott. Mér-
téktartás, körültekintés és felelősség 
– válaszoltuk egyhangúlag az új helyzetben. Ez jellemezte családjainkat, 
közösségünket. Csíksomlyó őreként városunk a Kárpát-medence legje-
lentősebb keresztény ünnepére készül, a járványhelyzetre való tekintettel 
rendhagyó módon. Fájó szívvel minden zarándokot arra kérünk, hogy 
maradjon otthon, ezúttal családja, szerettei körében lélekben vegyen részt 
a 2020-as csíksomlyói pünkösdi búcsún. Ha testben nem is, lélekben le-
gyünk itt, legyünk együtt. Mértéktartással, körültekintően, felelősséggel. 
Most ez a fontos, fontosabb, mint az elmúlt három évtizedben bármikor. A 
hungarikummá lett csíksomlyói pünkösdi búcsú fél egykor kezdődő ünnepi 
szentmiséjét idén a Duna Televízión, az Erdélyi Mária Rádión, a Marosvásár-
helyi Rádión és a SzeredApp okostelefonos alkalmazáson keresztül lehet 
élőben követni. Nézzük, hallgassuk, éljük át közösen Csíksomlyó misztéri-
umát. Köszönjük, hogy velünk tartanak! Áldott pünkösdöt kívánunk!

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
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