
Június elsejétől már csak azok a cégek 
kérhetik a kényszer szabad ságra biztosított 
bértámogatást, amelyek a korlátozások 
miatt nem működhetnek
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Kényszerszabadságon
Forgalomnövekedés kell, hogy működjenek a támogatások
• A márciusi adatokhoz képest megháromszorozó-
dott a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak 
száma Hargita megyében április végéig. Az aggoda-
lomra okot adó kérdés azonban az, hogy a kényszer-
szabadság idejére biztosított állami bértámogatások 
korlátozása után a cégek visszaveszik vagy elbo-
csátják a szóban forgó alkalmazottakat: azaz milyen 
mértékben sikerül újraindítani a gazdaságot.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M egközelítette a 15 000-et a 
kényszerszabadságra kül-
dött alkalmazottak száma 

a szükségállapot első teljes hónapjá-
nak végéig, azaz április utolsó nap-
jáig Hargita megyében. Ez három-
szoros növekedést jelent a márciusi 
adatokhoz képest. Az áprilisban fel-
függesztett munkaszerződésekről 
május végéig kellett jelentést ten-
niük a cégeknek a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező és Szakképző 
Ügynökségnél, és kérhették az ál-
lami bértámogatást a szóban forgó 
alkalmazottak számára. Április vé-
géig ezt 2002 vállalkozás tette meg 
összesen 14 451 dolgozója esetében 
– tájékoztatta lapunkat az adatokról 
Tiberiu Pănescu, a megyei munka-
erő-elhelyező ügynökség vezérigaz-
gatója. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy ez a szám magában foglalja a 
márciusban kényszerszabadságra 
küldött 4071 dolgozó jelentős részét 
is, hiszen nem valószínű, hogy őket 
áprilistól már újra foglalkoztatni 
tudták a nehéz helyzetbe került cé-
gek. A koronavírus-járvány miatti 
kényszerleállások okán szabadságra 
küldött alkalmazottak alapbérének 
75 százalékát támogatásként bizto-
sítja az állam. Az e célból Hargita 
megye számára áprilisban kiutalt 
összeg meghaladja a 23 millió lejt, 
ez több mint tízszerese a márciusi 
értéknek.

Megmarad a bértámogatás

A kényszerszabadságok idejére 
biztosított állami bértámogatást 
szabályozó, a Hivatalos Közlöny-
ben pénteken megjelent sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében 
június elsejétől már csak azon 
vállalkozások, egyéni vállalkozók 
(PFA-k) esetében biztosítja az állam 
a támogatást, amelyek a járvány-
megelőzést szolgáló korlátozások 
miatt továbbra sem indíthatják új-
ra tevékenységüket. Ezek viszont 
egészen addig jogosultak lesznek a 
juttatásra, amíg a tevékenységükre 
vonatkozó korlátozások meg nem 
szűnnek. Ugyanakkor – a korábbi, 
egymásnak ellentmondó előírások 
keltette zavart eloszlatva – tisztá-
zódott az is, hogy nem a szükség-
állapot végéig – azaz május 15-éig 
–, hanem május végéig biztosítja az 
állam a 75 százalékos bértámoga-
tást minden kényszerszabadságra 
küldött alkalmazott esetében. 

Ami a június elsejétől biztosított 
bértámogatásokat illeti, Tiberiu 
Pănescu reményei szerint a szak-
minisztérium a tevékenységi te-
rületet meghatározó kódok – azaz 
CAEN-kódok – alapján határozza 
majd meg, hogy mely vállalkozá-
sok kaphatják meg a juttatást. Erre 
azokban az esetekben lesz majd 
szükség, amikor egy vállalkozás 
olyan tevékenységet is folytat, 
amelyre nem vonatkozik a korláto-
zás, illetve olyat is, amelyre igen. 
Az ügynökség vezérigazgatója pél-

daként egy olyan panzió esetét hoz-
ta fel, amely vendéglőt is működtet 
– előbbi tevékenységre ugyanis 
június elsejétől már nem, utóbbira 
azonban továbbra is érvényesek 
maradnak a korlátozások.

Az állam az alkalmazások ösz-
tönzése érdekében is bevezet, illetve 
megnövel különböző juttatásokat – 
tudtuk meg a megyei munkaerő-el-
helyező ügynökség vezetőjétől. 
Ezek egyike szintén bértámogatás: a 
kényszerszabadságról visszavett al-
kalmazottak bérének 45 százalékát 
biztosítja az állam három hónapig, 
azzal a feltétellel, hogy a munkaadó 
további hat hónapig nem bocsáthat-
ja el az említett dolgozót. A másik 
állami támogatást 29 évesnél fi ata-
labb vagy 50 évnél idősebb munka-
vállaló alkalmazása esetén kérheti 
a munkaadó. Ez az eddigi havi 2250 
lej helyett 2500 lejt jelent majd 12 hó-
napon keresztül, azzal a feltétellel, 
hogy a támogatás megszűné-
se után még 12 hónapig nem 
bonthatja fel alkalmazottja 
munkaszerződését a mun-
káltató. Ahhoz azonban, 
hogy a juttatások meghozzák 
a várt eredményt, a gazdaság 
mielőbbi újraindulására van szük-
ség, valós forgalomnövekedés nél-
kül ugyanis kérdéses, hogy a cégek 
vállalják-e a legkevesebb kilenc hó-
napos alkalmazási kötelezettséget 
a 45 százalékos bértámogatásból 
három hónap alatt összeálló 1,35 
fi zetésért cserébe. Tiberiu Pănescu 
szerint elképzelhető, hogy a cégek, 
amelyek kényszerszabadságra küld-
ték alkalmazottaik egy részét, koc-
kázatmentesebbnek tartják majd 
azt a megoldást, hogy bértámogatás 
igénylése nélkül – így az ezzel járó 
kötöttségeket is elkerülve – veszik 
vissza a dolgozókat. Arra a kérdésre, 
hogy miként alakul a munkaerőpiac 
újraindulása, várhatóan az ügynök-
séghez július végéig beérkező júniu-
si adatok adnak majd választ.

H atározatban rögzítette a kor-
mány a koronavírus-járvány 

miatt meghatározott új, az egész-
ségügyi rendszerben alkalmazandó 
szabályozásokat. A határozat értel-
mében az egészségügyi alapellátási 
rendszerben, így például a háziorvo-
si rendelőkben is, továbbá a járóbe-
teg-rendelőkben szeptember végéig 
nem kell használni az egészségügyi 
kártyát, a többi egészségügyi szol-
gáltatónál – amelyek az egészség-
biztosítási rendszerben nyújtanak 
szolgáltatásokat – viszont július el-
sejétől már a páciens egészségügyi 
kártyájával kell hitelesítsék az el-
végzett egészségügyi szolgáltatást. 
Ugyanakkor nem kötelező a szolgál-
tatás elvégzését követő három napon 
belül elszámoltatni az elektronikus 
egészségbiztosítási rendszerben 
(PIAS) az elvégzett szolgáltatást. A 
páciensek kórházi kibocsátásakor 
a szakorvosok kiállíthatnak a beteg 
számára 90 napig érvényes ártámo-
gatott és ingyenes gyógyszerrecep-
teket, ez alól csupán bizonyos, csak 
a kórházi gyógyszertárak által kiad-
ható speciális gyógyszerek képeznek 
kivételt. Ezek esetében a vények ér-
vényessége nem haladhatja meg a 30 
napot. Nincs szükség küldőpapírra a 

járóbeteg-szakrendelőkben igénybe 
vett szolgáltatások esetében, bele-
értve a rehabilitációs szolgáltatá-
sokat is. A háziorvosok szakorvosi 
javaslat hiányában is kiállíthatnak 
betegeiknek krónikus betegségek-
re gyógyszerrecepteket, felírhatnak 
orvosságokat betegeiknek az ingye-
nes és ártámogatott gyógyszerlista 
csillaggal jelölt készítményeiből is, 
és stabil kezelés alatt álló betegeik 
számára kiállíthatnak gyógyszer-
vényeket a szakorvos által a szük-
ségállapot bevezetése előtt kiállított 
javaslat alapján is. Az egészségügyi 
alapellátás és a járóbeteg-rendelés 
részét képező szolgáltatásokat, vala-
mint a pszichológiai vagy logopédiai 
rendeléseket távkonzultáció során is 
el lehet végezni – tájékoztatott az új 
határozatról a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár. Ugyanakkor 
azt is közölték, hogy az intézmény-
hez benyújtandó dokumentumokat a 
biztosítottak továbbra is eljuttathat-
ják elektronikus úton, illetve bárki 
más által, kivéve az egészségügyi 
szolgáltatók képviselőit, illetve az ott 
dolgozókat. A biztosítottaknak kül-
dendő dokumentumokat az egész-
ségbiztosítási pénztár is elküldheti 
elektronikus formában. 

Őszig kártyamentes az alapellátás

Járvány után: újrainduló városi buszjáratok
Június 2-ától beindul a tömegközlekedés Székelyudvarhelyen: a három-
ból két járat újra üzemel majd, de maszk nélkül nem szállhatnak fel az 
utasok a buszokra. Csíkszeredában is buszokra ülhetünk.
A járványvédelmi szabályok értelmében március 16-án a városvezetés 
leállíttatta a tömegközlekedést, most azonban – a járatokat működtető 
céggel történt egyeztetések nyomán – újraindulnak a buszok. A 2-es és 
a 4-es járat a megszokott menetrenddel fog közlekedni – tájékoztatott 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala –, azonban a 6-os járat egye-
lőre szünetel. Mint ismeretes, a 2-es járat a Cserehátról indul minden 
órában félkor, a 4-es járat pedig minden egész órában indul a Jézus-ká-
polnától. A keddi újraindulással a járatok útvonala nem változik. Fontos 
azonban, hogy az első időszakban a 2-es járat egész nap, míg a négyes 
egyelőre csak 17 óráig fog közlekedni. „A járatokat működtető vállalko-
zásnak és az utasoknak egyaránt az országos rendeletnek megfelelően 
több szabályt be kell tartaniuk. A buszokon a kilincseket, fogantyú-
kat, gyakran érintett felületeket minden járat végén, a végállomáson 
lefertőtlenítik. Minden nap végén pedig az összes gépjármű teljes 
fertőtlenítésen esik át” – közölte a hivatal sajtóosztálya. Az utasoknak 
ezzel szemben kötelező a védőmaszk viselése a járműveken, a nélkül 
senkit nem engednek majd felszállni. Ugyanakkor a járatokon nem 
megengedett a zsúfoltság, így ennek elkerülésére is figyelnek majd a 
buszsofőrök. A jegyárak változatlanok maradnak.
Újraindul mától a csíkszeredai tömegközlekedés is, a városi autóbusz-
járatok a korábban megszokott menetrend szerint közlekednek. Veres 
Sz. János, a Csíki Trans Kft. igazgatója felhívta a lakosság figyelmét, 
hogy a tömegközlekedési eszközökön kötelező betartani az óvintézke-
déseket, mint például a távolságtartást és a maszkviselést. Emellett 
lehetőleg szerezzék be előre a buszjegyeket a torlódás elkerülése érde-
kében. (Kovács Eszter)
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