
Vásárláskor kötelező a maszk viselése 
az üzletekben. Nem mindenki alkalmazkodik
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Vita és félelem a kisboltokban
Nem könnyű betartatni a kötelező maszkviselést
• Noha zárt helyisé-
gekben kötelező az 
arcmaszk viselése, 
a kisboltok vásárlói 
ezt sokszor elfelejtik, 
vagy szándékosan 
mellőzik. Sokakat az 
sem tart vissza ettől, 
hogy úgy tudják, ezért 
nemcsak őket, hanem 
az üzlet működtetőit is 
megbírságolhatják. Az 
eladók gyakran tehe-
tetlenek, és tartanak 
az ellenőrzésektől.

KOVÁCS ATTILA

A bevásárlóközpontok, áruhá-
zak bejáratainál biztonsági 
őrök ellenőrzik az arcmaszk 

viselésére vonatkozó kötelezettség 
betartását a vásárlók körében, a ki-

sebb üzletekben viszont erre 
nincs lehetőség, mivel sok 
esetben csak egyetlen eladó 
dolgozik. A szabályok így 
szinte maguktól lazulnak – 
a rendszeresen visszajáró, 

ismerős vásárlók közül sokan 
gondolják úgy, hogy ott nincs szük-
ségük maszkra, van, aki elfelejti 
magával vinni. Ilyen körülmények 
között nem egyszerű az eladók hely-
zete, sokszor hiába fi gyelmeztetik a 
vásárlókat, azok pedig különböző 

ürügyekkel magyarázkodnak. Ta-
núi voltunk olyan esetnek, amikor 
egy boltba betérő férfi  azzal magya-
rázta a maszk hiányát, hogy nincs 
rá pénze, viszont egy csomag ciga-
rettát vásárolt. Az eladó kérdésére, 
hogy melyik a fontosabb, azt mond-
ta, hogy a cigaretta. 

Egy kisboltban dolgozó eladó el-
mondta, most úgy próbálják betar-

tatni az előírásokat, hogy a maszk 
nélkül érkezőket nem szolgálják ki, 
ebből viszont néha vita keletkezik. 
Vannak üzletek, ahol a tulajdono-
sok kilátásba helyezték az alkalma-
zottaknak, hogy ha a maszk nélkül 
betérő vásárlók miatt a céget meg-
bírságolják a hatóságok, azt nekik 
kell kifi zetniük. Az eladók emiatt at-
tól tartanak, hogy havi keresetüknél 

is nagyobb összeget kell törleszteni-
ük pénzbírság esetén.

A mulasztókat bírságolják

A Hivatalos Közlönyben május 15-
én megjelent 2020. évi 55-ös számú 
törvény előírásainak megfelelően 
a veszélyhelyzet idején kötelező 
az arcmaszk viselése minden zárt 

helyiségben tartózkodó személy 
számára, az 5 évesnél kisebb gyer-
mekeket, a légzési elégtelenséggel 
diagnosztizált személyeket és né-
hány különleges helyzetet kivé-
ve. Az előírást megszegők 500-tól 
2500 lejig terjedő pénzbírságra 
számíthatnak. 

A Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivője, Gheorghe Filip 
elsőre nem tudott egyértelmű vá-
laszt adni arra a kérdésünkre, hogy 
a kisboltokban, ahol nincs bizton-
sági őr, csak egy eladó, megbírsá-
golható-e a cég amiatt, ha ott maszk 
nélküli vásárlót találnak a hatósá-
gok. A vonatkozó jogszabály ilyen 
esetre nem tér ki, a szóvivő ugyan-
akkor kollégáival történt egyezte-
tés után megerősítette, hogy csak a 
vásárló vonható felelősségre a mu-
lasztásért, az üzletek alkalmazot-
tai, tulajdonosa nem. „A törvény az 
egyén felelősségét hangsúlyozza, az 
alkalmazottaknak fel kell hívniuk a 
fi gyelmet a szabályokra, de azok be-
tartására nem tudják kötelezni a vá-
sárlókat. A maszk viselésének hiá-
nya miatt az ezt elmulasztó személy 
megbírságolható” – pontosított. Azt 
is megkérdeztük, hogy számíthat-e 
pénzbírságra az, aki egy bevásár-
lóközpont vagy áruház bejáratánál 
történt ellenőrzés után leveszi a 
maszkot és anélkül sétálgat bent. A 
szóvivő szerint ilyen esetben egyér-
telmű a szabályszegés, és a hatósá-
gok ennek megfelelően járnak el.

Koronavírus Székelyföldön
Hat újabb koronavírus-fertőzés igazolását követően 290-re emelkedett 
tegnap a járvány kezdete óta Hargita megyében azonosított esetek 
száma – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. 
Kétszázan már meggyógyultak, nyolc személy elhunyt, 82 aktív fertő-
zöttet pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tarta-
nak megfigyelés alatt. Maros megyében tegnapig 725 koronavírussal 
fertőzött beteget vettek nyilvántartásba a járvány kezdete óta. A Maros 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság adatai szerint 632-en meggyógyul-
tak és elhagyták a kórházat, illetve 67 koronavírussal összefüggésbe 
hozható elhalálozás történt. Kovászna megyében 271-en fertőződtek 
meg eddig a járvány kezdete óta. Országos szinten ugyanakkor nagyon 
sok, több mint négyszáz új koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántar-
tásba tegnap. Ezzel 25 286-ra nőtt a romániai esetek száma, a gyógyul-
také 17 906-ra, az elhunytaké pedig 1565-re.

Kedvezményes gyógykezelés nyugdíjasoknak
Az ország tizenhárom gyógykezelési központjában szerdán újraindul-
tak az államilag támogatott gyógyfürdős kúrák a nyugdíjasoknak.
A leszerződött gyógyfürdőkben országosan összesen 3154 szálláshely 
van egy turnusra, azonban a világjárvány miatt csak 2108-at használ-
hatnak fel. Kötelező a járványtani szűrés, a kezelések alatt védőfelsze-
relést kell használni. A minisztérium közleménye szerint erre az évre a 
kormány 59 926 gyógykezelési jegyet hagyott jóvá, ezek finanszírozá-
sára 370 millió lejt irányoztak elő. 

• RÖVIDEN 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

„Annak ellenére, hogy nem áll mó-
dunkban részletes információkat 
közölni, hiszen csak megyei leosz-
tásban hoznak nyilvánosságra ada-
tokat a járványhelyzetről, fontosnak 
tartom elmondani: igaz, hogy váro-
sunkban is megjelent a fertőzés. Több 
személy van beutalva a csíkszeredai 
és székely udvarhelyi kórházba” – je-
lentette be csütörtökön Nagy Zoltán. 
A polgármester hangsúlyozta, nem 
magas az aktív fertőzöttek száma, tíz 
körülire tehető – ez változik a tesztelé-

sek és a gyógyulások függvényében. 
Ugyanis van már olyan, aki a keze-
lésnek köszönhetően meggyógyult és 
hazatérhetett családjához.

Nincsenek gócpontok

A településvezető cáfolta a városban 
elterjedt hírt, miszerint Gyergyó-
szentmiklóson fertőzési gócok ala-
kultak ki. „Négy, öt utcában vannak 
azok a családok, amelyeknél fertő-
zötteket azonosítottak, közvetlen 
hozzátartozóik pedig otthoni meg-
fi gyelés alatt vannak 14 napig. Az 
országos és a helyi rendőrség, vala-
mint a csendőrség naponta többször 

ellenőrzi őket, hogy ne hagyják el 
otthonaikat” – tette hozzá.

Fokozott óvatosságra intenek

A fertőzések számának növekedése 
miatt fokozott elővigyázatosságra 
van szükség, ajánlott kerülni a zsúfolt 
helyeket, ahol sok ember megfordul – 
hívta fel a fi gyelmet a polgármester, 
elmondva, hogy helyi szinten nem 
hozhatnak az országosnál 
szigorúbb óvintézkedéseket. 
„Mindenkinek egyénileg a 
saját döntése, hogyan jár el, 
komolyan veszi-e a helyze-
tet. Én úgy gondolom, hogy 
akkor kell az egészségünkre vi-
gyáznunk, amikor az még megvan.” 
Azokat, akiken a fertőzés tüneteit 
észlelik, vagy a teszt kimutatja, hogy 
megfertőződtek, a csíkszeredai vagy 
a székelyudvarhelyi kórházba viszik, 
egyelőre nincs szükség arra, hogy a 
gyergyószentmiklósi egészségügyi 
intézményben kezeljék őket.

Covid-fertőzések Gyergyószentmiklóson is
• Nem hivatalosan napok óta lehet tudni, hogy Gyer-
gyószentmiklóson is igazoltak koronavírus-fertőzése-
ket, hivatalos megerősítés azonban csak csütörtökön 
történt. Nagy Zoltán polgármester érdeklődésünkre 
elmondta, tízre tehető a fertőzöttek száma, de gócok 
nem alakultak ki a városban. 




