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Várnunk kell az újabb lazításra
A járvány terjedésének gyorsulása miatt nem lépnek ma életbe az enyhítések
• Mivel az elmúlt 
két hétben az eddig 
meglépett lazítások 
nyomán növekedés-
nek indult a koronaví-
rus-fertőzések száma, 
egyelőre letehetünk a 
lazítások újabb, mától 
esedékes szakaszáról.

B A L O G H  L E V E N T E

Szigorúbb szankciókra számít-
hatnak azok a cégek, amelyek 
rendezvényeiken nem tartják be 

a koronavírus-járvány terjedésének 
megelőzését szolgáló intézkedéseket – 
egyebek közt erről döntött az országos 
katasztrófavédelmi bizottság hétfőn 
este, miután az is eldőlt, hogy a jár-
vány terjedésének felgyorsulása miatt 
nem léptetik hatályba a mától esedé-
kes lazításokat. Nelu Tătaru egészség-
ügyi miniszter hétfőn este jelentette 
be, hogy a járványügyi szakemberek a 
július elsejére tervezett újabb lazítások 
elhalasztását javasolják, így azok nem 
lépnek most hatályba.

Fő az elővigyázatosság

Ludovic Orban miniszterelnök ennek 
kapcsán tegnap arról beszélt, hogy 
az új megbetegedések számának nö-
vekedése miatt döntöttek a halasztás 
mellett, amelyet a mai kormányülé-
sen is támogat. Kijelentette: a számok 
továbbra is elővigyázatosságra kény-
szerítenek, és koncentrálni, valamint 
mozgósítani kell a járvány terjedésé-

nek megakadályozását szolgáló in-
tézkedések alkalmazása érdekében. 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
hétfőn este elmondta, Romániában 
nem a járvány második hulláma 
kezdődött el, hanem az első nem fe-
jeződött be. Úgy értékelte, a szigorú 
óvintézkedések miatt sikerült elkerül-
ni az Olaszországban vagy Spanyol-
országban tapasztalt tömeges meg-
betegedéseket, de most a két hónapos 
bezártság árán elért eredményeket 
veszélyeztetik azok a felelőtlen vagy 
fegyelmezetlen emberek, akik nem 
tartják be az elemi távolságtartási és 
higiéniai szabályokat.

Mint ismeretes, mind a vendéglá-
tóipar, mind a fogyasztók azt remél-
ték, hogy július elsejétől megnyit-
hatnak a vendéglátóhelyek beltéri 

részei is, de a közegészségügyi szak-
emberek szerint ez túl kockázatos 
lenne, olyan körülmények között, 
amikor már az eddigi lazítások miatt 
is jelentősen megnőtt a fertőzések 
száma – magyarázta a miniszter. A 

rendőrség a tengerparton és a hegy-
vidéki üdülőtelepeken több mint 
1300 – átlagosan 350 lejnyi bírságot 
rótt ki azokra a vadkempingezőkre, 
illetve a kerthelyiségeket elárasz-
tó népes társaságok tagjaira, akik 

megsértették a gyülekezési és távol-
ságtartási szabályokat.

Szigorú szankciók

A katasztrófavédelmi bizottság 
hétfőn este úgy döntött, működési 
engedélyének felfüggesztését koc-
káztatja az a cég, amely az általa 
szervezett eseményen, rendezvé-
nyen nem tartja be a hatóságok által 
a koronavírus terjedésének fékezése 
érdekében elrendelt óvintéz-
kedéseket. A dokumentum 
értelmében egyelőre válto-
zatlan marad azoknak az or-
szágoknak a jegyzéke, ame-
lyekből hazatérve nem kell 
karanténba vagy lakhelyi el-
különítésbe vonulni. Az idős- 
otthonok, elhelyezőközpontok 
a megyei közegészségügyi igazga-
tóságok által jóváhagyott program 
szerint működhetnek, és az alsóbb 
ligákban szereplő, valamint az 
amatőr labdarúgócsapatok számára 
is engedélyezettek a közös edzések, 
legtöbb 10 fős csoportokban, az él-
vonalbeli csapatokra vonatkozó, az 
egészségügyi és a sportminiszter 
közös rendeletében megszabott in-
tézkedések betartásával.

Koronavírusos terület. Nem 
csökken a Covid-19 betegséget 
okozó új típusú koronavírus 
terjedése
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N incs megelégedve az agyag-
falvi szennyvízhálózatot épí-

tő egyik kivitelezővel Farkas Attila 
helyi lakos, aki azt nehezmé-

nyezi, hogy több utca is 
járhatatlanná vált a falu-
ban a munkálatok miatt, 
ezeket pedig már jó ide-
je nem állították helyre. 
Mint mondta, az építkező 
cég eltömítette a sáncokat 
a kitermelt földdel, amit 

sok esetben a házak, kerítések 
mellé tettek le. Az utak ugyanak-
kor kigödrösödtek, amit szintén 
rendbe kellene hozni. 

Ahol nem lehet közlekedni

Valóban azt tapasztaltuk Agyagfal-
ván, hogy van olyan utca, amely-
nek bizonyos szakaszán nem lehet 
közlekedni a nagy sár és a gödrök 
miatt. Ott is rögtön találkoztunk két 
lakóval, akik elmondták, hogy már 
három hete tartanak az áldatlan 
állapotok. Azt is nehezményezték, 
hogy a kivitelező a házaik vagy ép-

pen kerítéseik egy részét eltemetve 
hagyta ott a földet, amit nem takarí-
tottak el az említett időintervallum 
alatt. A panaszosok azt szeretnék, 
ha együttérzőbb lenne a kivitelező 
és inkább kisebb szakaszokat ásná-
nak fel, amiket utána rögtön helyre 
is állítanának.

Az esőzések akadályozták

A problémás helyszíntől nem messze 
találkoztunk a kivitelező cég mun-
katársaival, Farkas Mózes bögözi 
polgármesterrel, illetve a tervezővel 
és más érintettekkel, akik éppen te-
repszemlét tartottak a munkálat so-

rán felmerült nehézségekre keresve 
megoldást. A vállalkozás vezetője 
lapunknak elmondta, hogy tudnak 
az áldatlan állapotokról, ám a lakók 
türelmét kérik, hiszen a folyamatos 
esőzések és árvizek miatt még nem 
tudták helyreállítani az említett ut-
cákat. „Az időjárás ellen sajnos mi 
sem tudunk tenni” – fogalmazott. 
Farkas Mózes emlékeztetett, egymil-
lió euró értékű munkálatról van szó, 
amit idén be kell fejezzen a kivitele-
ző, természetesen eredeti állapotuk-
ba állítva vissza az utcákat. „Az ilyen 
munkálatok mindig kellemetlenség-
gel járnak, de ha elindul a szenny-
vízhálózat, akkor mindenkinek jobb 
lesz. Teljesen jó szándékkal vágtunk 
bele a beruházásba” – hangsúlyozta.

Kellemetlenséggel járó munkálatok Agyagfalván
• Megkeseríti néhány agyagfalvi lakó életét a szenny-
vízhálózat kiépítése, hiszen van utca, ahonnan nem vit-
te még el a kitermelt földet a kivitelező, ráadásul az út 
is járhatatlanná vált. A polgármester és a vállalkozó is a 
lakók türelmét kéri, hiszen a folyamatos esőzések miatt 
nem tudják rögtön helyreállítani az említett utcákat.

Jó lesz a vége. Az ilyen beruházások 
sok esetben zsörtölődésekkel járnak

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Ismét 400 közelében az új fertőzöttek száma
A hétvégi, kevesebb tesztből adódó csökkenést követően 
tegnapra ismét nőtt a 24 óra alatt koronavírus-fertőzés-
sel diagnosztizáltak száma: délután egy óráig 388 új 
fertőzöttről érkezett jelentés. Ezzel az igazolt fertőzések 
száma 26 970-re nőtt az országban. A gyógyultak száma 
138-cal 19 050-re nőtt, míg 1091 fertőzött tíz nap után 
is tünetmentesnek bizonyult, így szintén elhagyhatta a 
kórházat. A 24 óra alatt a fertőzés szövődményei miatt 
elhunytak száma 17, így összesen már 1651 halálos áldo-
zata van a járványnak. Intenzív osztályon 205 személyt 

ápoltak. Hanyatlás helyett tovább fokozódott a járvány-
helyzet Hargita megyében is: két koronavírus-fertőzött 
életét vesztette, és újabb négy esetet is igazoltak kedden 
a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal tájékoztatása szerint. 
Ezzel tízre nőtt a járvány halálos áldozatainak száma a 
megyében, ahol a kezdetek óta már 318 esetet azono-
sítottak. Maros megyében a fertőzöttek száma néggyel 
emelkedett az előző naphoz képest, így a megyében a 
járvány kezdete óta 736 személy esetében igazolták a 
fertőzést; 69 személy életét vesztette.




