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MEGHALADJA AZ ÁPRILISI TETŐZÉSI SZINTET A JÁRVÁNY JELENLEGI TERJEDÉSE ROMÁNIÁBAN – FOKOZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

Egyre több a fertőzött, késik a karanténtörvény
Több napon keresztül rekordokat 
döntött az új koronavírus-fertőzöttek 
száma Romániában, ahol a jelek 
szerint a járvány másodszori tető-
zése zajlik. Közben a képviselőház 
elfogadta a fertőzöttek elszigetelését 
lehetővé tévő jogszabályt, a szenátus 
azonban erre a hétre halasztotta a 
végszavazást.

 » ROSTÁS SZABOLCS

B ár tegnap némileg csökkent, tovább-
ra is magas az egy nap alatt regiszt-
rált koronavírusos esetek száma az 

országban, összlétszámuk immár meg-
haladta a 32 500-at. A bukaresti stratégiai 
kommunikációs törzs vasárnapi jelentése 
szerint az elmúlt 24 óra alatt 456 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, ezt megelőzően azonban 
szombaton 698-cal – ami az eddigi rekord 
–, pénteken 592-vel, csütörtökön 614-gyel, 
szerdán 555-tel emelkedett az újonnan azo-
nosított betegek száma Romániában. Ez azt 
jelenti, hogy a járvány terjedési ritmusa a 
múlt héten meghaladta az áprilisi első tető-
zéskor feljegyzett szintet. A Covid-19 beteg-
séggel diagnosztizált személyek közül 1884 
elhalálozást jegyeztek, 23 387-et kiengedtek 
a kórházból: 21 545-öt gyógyultnak nyilvá-
nítottak, 1842 tünetmentes beteget pedig 
hazaengedtek 10 nappal a fertőzés azo-
nosítása után. Ugyanakkor 532 személyt 
saját kérésükre engedtek haza; intenzív 
osztályon jelenleg 243 személyt kezelnek. 
Eddig 847 586 koronavírustesztet végeztek 

és dolgoztak fel országszerte, szombaton a 
mintavételek száma 838 953-nál tartott. Kü-
lönben a hatóságok szombaton első ízben 
közölték, hogy a járvány kezdete óta 493 
585 embert teszteltek.

Orban ellenőrzéseket rendelt el
Ludovic Orban miniszterelnök az egészség-
védelmi intézkedések betartásának szigo-
rúbb ellenőrzését kérte szombaton azon a 
távkonferencián, amelyen a kormány kép-
viselői mellett a prefektusok és az ellenőr-
zési hatáskörrel bíró intézmények vezetői 
vettek részt. Rámutatott, intenzívebb elle-
nőrzésekre van szükség a tömegközleke-
dési eszközökön és a játszótereken, és az 
ellenőrzések szigorítását kérte a piacokon, 
vásárokon, teraszokon, benzinkutaknál és 
klubokban. Orban leszögezte: bár több íz-
ben tárgyaltak a szállodai, étterem- és ven-
déglátó ágazat (HoReCa) képviselőivel a 
vendéglők beltéri helyiségeinek újranyitá-

sáról, az új koronavírusos megbetegedések 
számának növekedése miatt még halaszt-
ják az erre vonatkozó döntést. A kormányfő 
ugyanakkor élesen bírálta a parlamentben 
többséggel rendelkező Szociáldemokrata 
Pártot (PSD), mert erre a hétre halasztotta 
a végszavazást a karanténtörvényről. Ez 
azért problémás, mivel jelenleg senkit sem 
lehet elkülönítésre kényszeríteni, mert az 
alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte 
az erről szóló miniszteri rendeleteket. A 
joghézagot felszámolni hivatott, a jobbkö-
zép kisebbségi kormány által múlt hétfőn 
elfogadott törvénytervezetet a baloldali 
parlamenti többség élesen bírálja. Robert 
Cazanciuc PSD-s szenátor tegnap úgy fo-
galmazott: ha a törvényhozás a kormány-
párti változatot fogadná el, a hatóságok 
mindenkit összegyűjthetnének az utcáról, 
és elzárhatnának, aki nyilvános helyen el-
tüsszenti magát.

Megóvható majd az elkülönítés
A képviselőházban csütörtökön este elfo-
gadott, a járványhelyzetben és biológiai 
veszély esetén elrendelhető intézkedéseket 
sorjázó karanténtörvény többek között elő-
írja, hogy az intézkedéseknek minden eset-
ben arányosaknak kell lenniük az adott 
helyzettel, és megkülönböztetés nélkül kell 
alkalmazni ezeket. A törvény tartalmazza 
a karantén és az elkülönítés fogalmának 
meghatározását: a karantén a fertőző be-
tegségek terjedésének fékezését célzó in-
tézkedés, és a fertőzésgyanús személyek 
vagy a kórokozó-hordozók esetében ren-

delhető el. Nekik erre a célra kialakított 
létesítményekben, otthonukban vagy egy 
általuk bejelentett helyen kell tölteniük a 
karanténidőszakot. A karantén elrendelé-
séről minden esetben indoklással ellátott 
határozatot kell kibocsátania a közegész-
ségügyi igazgatóságnak. Az elkülönítés a 
fertőző betegségben szenvedő személyek 
vagy kórokozó-hordozók lakhelyi vagy 
kórházi elkülönítését jelenti egészségi ál-
lapotuk nyomon követése és/vagy kezelés 
céljából. „A kezelés csak indokolt esetben 
alkalmazandó és csak az érintett beteg 
hozzájárulásával” – írja elő a tervezet. Az 
intézményes vagy otthoni karantén azon 
személyek esetében rendelhető el, akik fer-
tőzésgyanúsnak minősülnek, járványügyi 
szempontból fokozott biztonsági kocká-
zatot rejtő térségből érkeznek, illetve akik 
közvetlen kapcsolatba kerültek igazoltan 
fertőzött személyekkel. Az otthoni karantén 
szabályait megszegő személyeket intézmé-
nyes karanténba helyezik, és viselniük kell 
az ezzel járó költségeket. Ambrus Izabella, 
az RMDSZ parlamenti képviselője elmond-
ta, a szövetség javaslataként csak annak a 
személynek kell karanténba vonulnia, aki 
közvetlen kapcsolatba került a fertőzöttel. 

„A tünetmentes betegek kórházi beutalásá-
ra csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
objektív klinikai vizsgálat eredményeként 
olyan elváltozásokat fedeznek fel, amely 
az illető fertőzőbetegségre jellemzőek” – 
közölte a brassói politikus. A képviselők 
által – Raed Arafat belügyminisztériumi 
államtitkárral folytatott egyeztetés nyo-
mán – elfogadott javaslatok ugyanakkor 
lehetőséget biztosítanak a karantén és az 
elkülönítés elrendelésére vonatkozó dön-
tés megóvására is. Az óvásokat sürgősségi 
eljárással kell tárgyalni, és a döntéshozatal 
legtöbb 24 órát halasztható, az indoklást 
pedig a határozathozatalt követő 48 órán 
belül kell közölni.

 » Az elkülönítés a fertőző 
betegségben szenvedő személyek 
vagy kórokozó-hordozók lakhelyi 
vagy kórházi elkülönítését jelenti 
egészségi állapotuk nyomon kö-
vetése és/vagy kezelés céljából.

A kormányzati illetékesek felszólítására országszerte fokozták az ellenőrzéseket

Tánczos Barna szenátornál is kimutatták a fertőzést

Megfertőzte a koronavírus Tánczos Barna Hargita megyei szenátort – jelentette be szom-
baton egy időben az RMDSZ és maga a politikus. Tánczost kétoldali tüdőgyulladással 
diagnosztizálták, mintát vettek tőle, és pozitív lett a koronavírustesztje. „Szuper, profi  
egészségügyi csapat vesz körül. Kezdjük a kezelést. Meggyógyulok és megy minden 
tovább” – írta a szenátor a közösségi oldalán. Hozzátette, a hangulata jó és nem fáj 
semmĳ e. Tánczos a román parlament harmadik törvényhozója, akinél kimutatták a ko-
ronavírus-fertőzést, elsőként a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora, Vergil 
Chițac kapta el a fertőzést március első felében. Constantin Avramról, az ellenzéki ALDE 
képviselőjéről két hete derült ki, hogy koronavírusos. Tánczos Barna a bukaresti felsőház 
múlt heti ülésein online vett részt, szavazatait pedig telefonon adta le.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A határbelépés szigorításáról döntött a 
magyar kormány, az intézkedések ked-

den éjfélkor lépnek hatályba – jelentette be 
tegnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Románia a sárga jelzés-
sel besorolt országok közé került, az innen 
Magyarországra belépő magyar és román 
állampolgárokra egyaránt kéthetes karan-
tén vár. A budapesti kormány az operatív 
törzs javaslatára döntött arról, a korona-
vírus-járvány súlyossága szempontjából 
három – vörös, sárga és zöld – kategóriába 
sorolja az államokat és ennek megfelelően 
korlátozza az onnan érkezők határátlépé-
sét.

Gulyás Gergely ismertette: a zöld kate-
gória esetében a fertőzöttség és a kockázat 
is alacsony, a belépés vállalható. A sárga 
kategóriába azok az országok tartoznak, 
amelyekben kevésbé súlyos a helyzet, a vö-
rösbe pedig azok, ahol súlyos. Külön sza-
bályok vonatkoznak a magyar állampol-

gárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem 
magyarokra. Magyar állampolgár zöld jel-
zésű országból kontroll nélkül léphet be. 
Sárga vagy piros jelzésű országból belépve 
a határon egészségügyi ellenőrzés alá ve-
tik és 14 napos karanténba kell vonulnia. 
Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 
napban 48 óra időkülönbséggel két negatív 
koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően 
felmutatni. A sárga jelzésű országból érke-
ző magyar állampolgár az első koronavírus 
tesztet követően szabadulhat a karanténból, 
míg vörös jelzésű ország esetében két nega-
tív tesztre van ehhez szükség. A sárga jelzé-
sű ország nem magyar állampolgárai ese-
tén ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, 
mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű 
országból történő belépésre viszont nincs 
lehetőség. A tranzitforgalom és az áruforga-
lom a szabályok alól kivételt képez, továbbá 
a hivatalos út is, ugyanakkor az egészség-
ügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is 
sor kerülhet. A miniszter hozzátette: ahogy 
korábban is, a magyarországi karantén sza-

bálya alól felmentést a rendőrség adhat, a 
kérelmet angol vagy magyar nyelven kell 
kérelmezni. Sárga kategóriába tartozik ma 
a tagállamok közül Bulgária, Portugália, 
Románia és Svédország, továbbá az unión 
kívüli országok közül az Egyesült Királyság, 
Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína 
és az Egyesült Államok. Vörös kategóriába 
tartozik az európai országok közül Albánia, 

Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, 
Koszovó, Észak-Macedónia, továbbá Mol-
dova, Montenegro és a környező országok 
közül egyedüliként Ukrajna, valamint az 
említett kivételekkel az ázsiai, az afrikai és 
a dél-amerikai országok is. Horvátország-
ban a fertőzöttek száma alacsony a növe-
kedés ellenére is, ezért egyelőre a zöld kate-
góriában van – mondta Gulyás Gergely.

Elkülönítés vár szerdától a Romániából Magyarországra beutazó polgárokra

Szigorít Görögország is a turistákkal szemben

Kizárólag negatív koronavírusteszt felmutatásával engedik be Görögország területére 
szerdától a promachonasi határátkelőnél belépésre jelentkező turistákat – hívja fel a 
fi gyelmet szombati közleményében a bukaresti külügyminisztérium. Azoknak a tu-
ristáknak, akik Promachonasnál lépnének be Görögország területére, egy legtöbb 72 
órával korábban végzett molekuláris vírusteszt eredményével kell igazolniuk, hogy nem 
fertőzöttek. A tesztet akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni, az eredményről 
szóló igazolásnak pedig angol nyelvűnek kell lennie, és tartalmaznia kell az illető nevét, 
valamint személyi igazolványának vagy útlevelének számát. A teszteredmény felmutatása 
nem zárja ki a görög hatóságok által kért online kérdőív (Passenger Location Form – PLF) 
kitöltésének kötelezettségét, illetve a szúrópróbaszerű tesztelés lehetőségét sem.
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