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• A csíkszeredai kór-
ház kardiológiai osztá-
lyán elvégzett további 
tesztek újabb hét sze-
mély esetében mutattak 
ki koronavírus-fertő-
zést. Eközben az esetek 
fokozott növekedése 
országos szinten és 
Székelyföldön is folyta-
tódott a hétvégén.

Már húsz személy fertőződött meg 
koronavírussal a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház kardiológiai 
osztályán – derült ki az egészségügyi 

intézmény legutóbbi tájékozta-
tójából. E szerint csütörtök 
este zárult az osztályon a 
teljes személyzet és minden 
beteg tesztelése PCR-teszttel 
az esetleges újabb koronaví-

rus-fertőzések kimutatására. 
Az eredmények a korábbi 13 után to-
vábbi hét esetben igazoltak fertőzést: 
egy páciensnél és hat alkalmazottnál 

(5 asszisztens és egy takarító). Az érin-
tett pácienst a Székelyudvarhelyi Váro-
si Kórházba szállították át, az alkalma-
zottak pedig a kórház koronavírusos 
betegeket ellátó osztályaira vannak 
beutalva. Egy személynél jelentkez-
tek a Covid-19 betegség enyhe tünetei, 
a többiek tünetmentesek. A kórház 
kardiológiai osztályán tehát péntekig 
összesen 20 személy fertőződött meg 
koronavírussal: 4 páciens és 16 alkal-
mazott (egészségügyi asszisztensek, 

ápolók, takarítók, orvosírnokok). A 
teszteket megismétlik a betegek és az 
osztály munkatársai esetében is. A 
kórháznak a koronavírus-fertőzöttek 
ellátását végző osztályaira pénteken 
61 beteg volt beutalva, közülük 46-an 
igazoltan koronavírus-fertőzöttek, a 
többiek a betegség gyanújával kerültek 
kórházba. A külső kórházi egységben, 
ahol a tünetmentes és enyhe tüneteket 
mutató fertőzötteket helyezték el, jelen-
leg 13 személy kap ellátást. 

Növekvő számok
Folytatódott az esetszámok növekedése Hargita megyében, ahol újabb 
nyolc fertőzést igazoltak vasárnap, ezzel 271-re emelkedett a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított esetek száma – derült ki a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. A betegek közül 167-en meggyó-
gyultak, nyolc személy elhunyt, 96 aktív fertőzöttet pedig a csíkszeredai 
és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigyelés alatt. Intézmé-
nyes karanténban már csak négyen, otthoni elkülönítésben pedig 931-en 
tartózkodnak a megyében. Az esetek száma Maros megyében is növekedett 
tegnap, 3 új fertőzés beigazolódását követően 717-re emelkedett a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított koronavírus-esetek száma. Kovászna 
megyében négy új megbetegedéssel 264-re nőtt az eddigi esetek száma. 
Országosan ismét több mint háromszázzal nőtt az egy nap alatt regisztrált 
koronavírus-fertőzések száma, az összes eset immár meghaladta a 24 ez-
ret. Az ország területén eddig 1512 elhalálozást jegyeztek, 16 911 személyt 
pedig gyógyultnak nyilvánítottak és hazaengedtek a kórházból. (I. K.)

Nem lassul a járvány terjedése

Megszavazták a hosszabbítást
Folytatódhat az aláírásgyűjtés az SZNT nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésére
• Az Európai Parla-
ment brüsszeli plená-
ris ülésének késő esti 
szavazásán a korona-
vírus okozta járvány 
miatt jóváhagyták az 
európai polgári kez-
deményezésekhez 
szükséges aláírások 
összegyűjtésére, azok 
tagállami ellenőrzé-
sére és igazolására 
vonatkozó határidők 
visszamenőleges 
meghosszabbítását 
tartalmazó bizottsági 
javaslatot – közölte 
az uniós parlament 
pénteken.

A 653 szavazattal, tíz ellen-
szavazat és két tartózkodás 
mellett jóváhagyott javaslat 

szerint hat hónappal hosszabbodna 
meg a gyűjtési időszak azon kezde-
ményezéseknél, amelyek esetében 
a támogató nyilatkozatok gyűjtése 
2020. március 11-én már folyamat-
ban volt. Ebbe a kategóriába tarto-
zik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által indított, a Kohéziós politika 

a régiók egyenlőségéért és a regio-
nális kultúrák fenntarthatóságáért 
indított polgári kezdeményezés is. 
A nemzeti régiókról szóló európai 
polgári kezdeményezés azt a célt 
szolgálja, hogy uniós szintű jogsza-
bály szülessen azon régiók kiemelt 
támogatásáról, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyelvi 
sajátosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól.

Könnyített feltételek

Az elfogadott javaslat értelmében a 
tagállamok kérhetik az ellenőrzési 
és igazolási szakasz meghosszabbí-
tását egytől három hónapig terjedő 
időszakkal, ha egyébként nem tud-
nák időben elvégezni a feladatot. A 
javaslat fenntartja a gyűjtési időszak 
meghosszabbításának lehetőségét 
arra az esetre, ha a közegészségügyi 

helyzet nem normalizálódik idén 
szeptember 11-éig vagy ismét kijárá-
si tilalmat vezetnek be. A hosszabbí-
tások időtartama esetenként három 
hónap, de a gyűjtésre összesen leg-
feljebb 24 hónap állhat rendelke-
zésre. Az eredeti javaslathoz képest 
az EP úgy könnyítené a további ne-

hézségek esetére fenntartott intéz-
kedések életbe léptetésének feltéte-
leit, hogy azok jóváhagyásához az 
eredetileg előírt tagállami többség 
vagy az unió lakosságának legalább 
35 százalékát képviselő tagállam he-
lyett a tagállamok negyedét írja elő.

A képviselők azt is megenged-
nék, hogy a polgári kezdeménye-
zések szervezői videókonferenciák 
keretében vehessenek részt a meg-
hallgatásokon vagy a találkozókon.

Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-kép-
viselője a javaslat jelentéstevőjeként 
azt mondta, az EP-nek mindent 
meg kell tennie azért, hogy 
a részvételi demokrácia 
legfontosabb uniós eszköze 
minél hamarabb egyértelmű 
szabályok mellett és a régi 
hatékonysággal visszatérjen 
a rendes kerékvágásba. A 
polgárok részvétele elenged-
hetetlen az unió megerősíté-
séhez” – fogalmazott a képviselő.

A pénteki jóváhagyást követően 
az Európai Parlament tárgyalást 
kezd az általa javasolt módosítások-
ról a tagállamokat tömörítő tanács-
csal azzal a céllal, hogy a folyamat 
gyors lezárását követően már júli-
usban hivatalosan is jóvá lehessen 
hagyni a hosszabbítást. A tanács jú-
nius 17-én módosítás nélkül hagyta 
jóvá a bizottsági álláspontot. Ha a 
parlament és a tanács megállapodik 
a hosszabbítás végleges formájáról, 
akkor a hivatalosan is jóváhagyott 
ideiglenes intézkedések 2022 végéig 
maradnak érvényben.

Hat hónappal hosszabbodhat 
meg a világjárvány miatt 
ellehetlenült aláírásgyűjtés

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     KOCSIS BOLDIZSÁR JÁNOS

aláírásgyűjtés




