
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  2 . ,  K E D D A K T U Á L I S 3#enyhítés  #maszkok  #hírek

• A koronavírus-jár-
vány alábbhagyása 
után a gazdaság újrain-
dításának egyik fontos 
mozzanataként június 
elsejétől engedélyezte 
a kormány a teraszok 
megnyitását. Székely-
föld-szerte több ven-
déglátó egység is élt a 
lehetőséggel.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S  

„A kávézó bezárása érzékenyen 
érintett, ráadásul az első időszak-
ban kilátásban sem volt, hogy mi-
kor nyithatunk újra” – mondta el az 
újranyitást követő megkeresésünk-
re Dobos Anita. A csíkszeredai Frei 
Cafe ügyvezetőjének tájékoztatása 
szerint kézfertőtlenítőket és nedves 
törlőkendőt helyeztek ki a bejárat-
hoz, a mosdókat szintén ellátták 
fertőtlenítőszerekkel, továbbá min-
den alkalmazott védőmaszkot és 
kesztyűt visel. „Nem kötelezzük a 
vendégeket a lázmérésre, csak ak-
kor mérjük meg, ha valaki igényli. A 
teraszon a korábbi hat asztal helyett 
most ötöt tudtunk elhelyezni úgy, 
hogy a kötelező betartandó távolság 
legyen meg közöttük” – tudatta az 
üzletvezető. Egy másik csíkszeredai 
vendéglátó egység ügyvezetője úgy 
fogalmazott, ők az első pillanattól 
teljesen leálltak, elvitelre sem dol-
goztak. A város egyik legforgalma-
sabb kávézójaként ők is kénytele-
nek kevesebb asztallal dolgozni: a 
korábbi kilenc helyett most öt-hat 
fog elférni a teraszon.

Sorban állás 
Székelyudvarhelyen 

Az esős, hideg idő ellenére hétfőn 
délelőtt már sor alakult ki a székely-
udvarhelyi Mokka Kávéház előtt: 
a városközpontban lévő lokál több 
más étteremmel, kocsmával együtt 
már reggeltől fogadta a vendégeket. 
Székelyudvarhelyen egyébként ösz-
szesen 127 működési engedéllyel 
rendelkező lokál van, ezek felének 
van lehetősége most kinyitni, de so-
kaknál kérdéses, hogy egyáltalán ér-
demes-e, fogalmazott Nagy Levente. 
Az Udvarhelyszéki Vendéglátók Szö-
vetségének elnöke úgy véli, az egé-
szen kicsi kerthelyiséggel, terasszal 
rendelkező egységeknél a járvány-
védelmi, távolságtartási szabályok 
betartása azt jelentené, hogy csupán 
két-három asztalnál fogadhatnának 

vendéget. Így, ha számításba vesz-
szük a működéssel járó megnöveke-
dett költséget (fertőtlenítőszerek és 
védőfelszerelés beszerzése), sokak-
nak lehet, hogy meg sem éri kinyitni.

Máshol is éltek a lehetőséggel

Marosvásárhelyen is megnyíltak 
hétfőn a teraszok. A Bolyai utcában 
négy helyre is kiülhetnek azok, akik 
előre foglalnak, vagyis telefonon 
jelzik, hogy szeretnének meginni 
egy kávét. Az egyeztetést követően 
a helyszínen fel kell írniuk egy lap-
ra a nevüket és elérhetőségüket. Aki 
ezt megtagadja, az nem ülhet le – 
válaszolta érdeklődésünkre Siklódi 
Ferenc barista, a Shadow kávézó tu-
lajdonosa, aki azt is elmondta, hogy 
a terembe egyszerre csak egy sze-
mély léphet be, ha elvitelre szeretne 

valamit rendelni. Hasonlóképpen 
működtek hétfő délelőtt a főtéri te-
raszok is, a Színház téren két terasz 
is megnyitott, és a Rózsák terén is 
számos helyen várták a vendégeket.

A járványügyi korlátozások miatt 
a megszokottnál közel két hónappal 
később nyithattak a teraszok a Gyil-
kos-tó partján is. Általában az orto-
dox húsvét jelenti a nyitást, ekkor 
könyvelhetik el a tavasz legnagyobb 
forgalmát a vendéglátósok. Idén ez 
kimaradt, ahogy május elsején sem 
dolgozhattak, és a csíksomlyói zarán-
doklat elmaradását is érzik az ide-
genforgalomban érdekelt vállalko-
zók. Hétfőn azonban már kinyitottak, 
igaz, kevesebb asztallal és ülőhellyel, 
mint máskor. Az időjárás viszont nem 
volt kedvező, így csak néhány vendé-
get szolgálhattak ki a maszkban dol-
gozó pincérek.

Székelyföld

óvintézkedés

Kávézás, szabályokkal
A székelyföldi vendéglátó egységek teraszai is megnyitottak

Kávézás mindenáron. 
Hónapok óta tegnap lehetett 
először teraszozni 
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Az oktatási minisztérium öt forgal-
mazóval kötött szerződést, akik 

a hétvégén kiszállították a maszko-
kat a megyei tanfelügyelőségeknek. 
Luminița Barcari oktatásügyi állam-
titkár az Edupedu.ro oktatási szak-
portálon keresztül azt nyilatkozta, 
hogy a beszerzett maszkok ára 1,42 
lej és 1,77 lej között mozog. Országos 
szinten összesen több mint 15 millió 
védőmaszkot oszt szét az öt forgal-
mazó. Majdnem egy hónappal azt 

követően indították el a beszerzési 
eljárást, hogy kiadták a rendeletet ar-
ról, hogy az iskolák június 2-án újból 
megnyílnak, hogy felkészítsék a ta-
nulókat a vizsgákra. A minisztérium 
előzetes közzététel nélküli tárgyalási 
eljárás útján vásárolta meg a több 
mint 15 millió maszkot. 

Éjjel érkeztek

Az utolsó percben indított beszer-
zési eljárás után a maszkok megér-
keztek Maros megyébe is, a tanfel-
ügyelőség péntek éjjel kettőkor vette 
át a kötelező védőfelszerelést, ezért 

szombaton a megye minden isko-
laigazgatója vagy annak delegáltja 
átvette a maszkokat – nyilatkozta 
lapunknak Illés Ildikó, a megye he-
lyettes főtanfelügyelője. Az igénylé-
seket tartalmazó táblázatot aszerint 
állították össze, hogy hány diák, pe-
dagógus, kisegítő személy tartózko-
dik a felkészítők és a vizsgák idején 
a tanintézményekben. Két részlet-
ben érkezett a szállítmány, először 
420 ezer, majd 55 ezer érkezett, és 
már szétosztották az iskolák között 
– tette hozzá Illés Ildikó.

Összesen 284 ezer védőmaszkot 
igényelt a Hargita megyei tanfel-

ügyelőség, ebből 142 ezer érkezett 
most meg, amely a felmérések sze-
rint elegendő lesz a felkészítők ide-
jére, a többi június 10-én érkezik a 
vizsgaidőszakra – tudtuk meg Deme-
ter Leventétől, Hargita megye főtan-
felügyelőjétől. „A miniszteri rendelet 
értelmében a diákok, tanárok, kise-
gítő személyek napi két maszkot kap-
nak, egyet érkezéskor, egyet 
amikor hazamennek. Mi jó 
helyzetben vagyunk, mert 
kaptunk a megyei tanács-
tól 20 ezer védőmaszkot 
adományként, és múlt hét 
végén szét is osztottuk az 
iskoláknak, ez két napig elég-
séges, de holnapig (keddig – szerk. 
megj.) mindenki megkapja a minisz-
térium által biztosított maszkokat is” 
– tájékoztatta a Székelyhon olvasóit 
Demeter Levente.

Mától napi két védőmaszkkal az iskolában
• Befejeződött a védőmaszkok beszerzési eljárása, és a hétvégén ki is szállították a 
megyei tanfelügyelőségeknek azokat, amelyeket azon diákok, pedagógusok és iskolai ki-
segítő személyek kapnak, akik mától újra bejárnak a tanintézményekbe. Napi két maszk 
jár mindenkinek, aki az iskolában tartózkodik ebben az időszakban.

Koronavírus-mérleg
Tovább nőtt a koronaví-
rus-fertőzöttek száma hétfőn 
a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal tájékoztatása sze-
rint: két új esetet igazoltak a 
térségben, ám azt az országos 
előírásoknak megfelelően ez-
úttal sem közölték, hogy mely 
települések érintettek. Ezáltal 
136-ra emelkedett a járvány 
kezdete óta Hargita megyében 
igazolt koronavírus-fertőzé-
sek száma. Közülük 43-an 
meggyógyultak, két személy 
elhunyt, 91 aktív fertőzöttet 
pedig a csíkszeredai és a szé-
kelyudvarhelyi kórházakban 
kezelnek vagy tartanak meg-
figyelés alatt. Intézményes 
karanténban kilencen, otthoni 
elkülönítésben pedig 2079-en 
tartózkodnak a megyében. A 
karanténközpontokat eddig 
1002-en hagyták el, otthona-
ikat pedig 6227-en a kéthetes 
elkülönítési időszak lejártá-
val. Maros megyében nem 
jegyeztek újabb esetet, így to-
vábbra is 680-ra tehető a jár-
vány kezdete óta a térségben 
igazolt koronavírus-fertőzések 
száma. Kovászna megyében 
egy új esetet követően 230-ra 
nőtt az eddig azonosított 
fertőzések száma. A Stratégiai 
Kommunikációs Csoport (GSC) 
hétfő déli jelentése szerint 
újabb 141 pozitív teszttel 19 
398-ra emelkedett az ország-
ban igazolt fertőzések száma. A 
betegség halálos áldozatainak 
száma 1270-re nőtt, a gyógyul-
také pedig 13 426-ra. 

Megkésve segítenek
Bár a koronavírus már február 
végén megjelent Romániában, 
három hónapot kellett várni 
arra, hogy a kormány felve-
gye a Covid-19-et az A típusú 
fertőző betegségek listájára. 
A vonatkozó 2020/423-as kor-
mányrendelet múlt héten je-
lent meg a Hivatalos Közlöny-
ben. Erre azért volt feltétlenül 
szükség, hogy a koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizál-
tak a betegszabadság idejére 
megkapják jövedelmük 100 
százalékát, mint ahogy ez 
például a TBC-seknek is jár. 
A többi betegség esetében 
ugyanis csak 75 százalékos 
térítést utalnak – eddig a ko-
ronavírus-fertőzöttek is csak 
ennyi betegpénzt kaptak. „Ez 
félmegoldás. A kormány meg-
késett a lista módosításával. 
Akkor adta azt ki, amikor a 
járvány már lecsengőben, 
és már csak néhány esetben 
lehet alkalmazni” – szö-
gezte le megkeresésünkre 
Vasile Neagovici, a Sanitas 
egészségügyi szakszervezet 
Kovászna megyei elnöke. 
Hangsúlyozta, beadványban 
kérik, hogy a rendeletet visz-
szamenőleg is alkalmazzák, 
különben a szakszervezet a 
bírósághoz fordul.

• RÖVIDEN 




