
Ismét csökkent az új esetek száma 

Ahogy az már megszokott, a vasárnap végzett kevés teszt száma miatt 
tegnap is kevesebb új koronavírus-fertőzésről érkezett bejelentés: 24 óra 
alatt a fertőzöttek száma 413-mal nőtt, az igazolt fertőzöttek száma így 
32 948. A halottak száma 24 óra alatt 17-tel nőtt, ezzel összesen 1901 sze-
mély halt bele a koronavírus-járvány szövődményeibe. Intenzív osztályon 
235 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 24 óra alatt 6655, ezzel 
az összes tesz száma 854 241-re nőtt. Eközben Erdélyben újabb fertőzés-
góc alakult ki: a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság 14 alkalmazottjának 
tesztje lett pozitív. Hárommal nőtt a fertőzöttek száma Hargita megyében 
hétfőre, így a járvány kezdete óta azonosított esetek száma 383 – derül 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. Maros megyében 
eddig összesen 818, Kovászna megyében pedig 331 személynél mutatták 
ki a Covid-19 nevű betegséget okozó új típusú koronavírust.
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Bonyolult és drága mulatság
Előre kell időpontot kérni, és sokba kerül a határnál kért koronavírusteszt

SIMON VIRÁG

A romániai aktív koronavíru-
sos esetek folyamatos nö-
vekedése miatt több ország 

szigorítást vezetett be, arra kötelez-
ve az innen kiutazókat, hogy labo-
ratóriumi vizsgálattal bizonyítsák, 
nem fertőződtek meg a vírussal. 
Míg a Görögországba utazóknak 
egyetlen, legtöbb 72 órával koráb-
ban elvégzett koronavírustesztet 
kell felmutatniuk, a Magyarország-
ra igyekvőknek legtöbb 5 nappal 
korá bbi, 48 ó ra idő kü lö nbsé ggel 
elvé gzett ké t negatí v teszttel kell 
rendelkezniük. Az á tutazó kra má s 
szabá lyok é rvé nyesek. Fontos tud-
nivaló az is, hogy csak a PCR-tesztet 
(RT-PCR: reverz transzkripciós poli-
meráz láncreakció) fogadják el, ami 
az aktuálisan zajló fertőzést vagy 
annak hiányát állapítja meg. 

A teszthez az orr- vagy szájga-
rat-nyálkahártyáról vesznek mintát, 
a vizsgálat a betegséget okozó vírus 
örökítőanyagát (RNS) mutatja ki, 
amely igazolja a vírus jelenlétét a 
légutakban.

Csak magánlaboratóriumokban

Bár az egészségügyi minisztérium 
közzétette azoknak a központoknak 
a névsorát és elérhetőségét, ahol eze-

ket a teszteket a lakosság kérésére el-
végzik, ezek az adatok nem felelnek 
meg a valóságnak. Maros megyében 
a volt orvosi egyetem, a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórház és a Maros Me-
gyei Kórház van megjelölve, azonban 

egyik helyen sem végeznek a lakosság 
kérésére koronavírusteszteket. Mint a 
Maros Megyei Egészségügyi Igazga-
tóság illetékese a Székelyhonnak el-
mondta, a megyében csakis a magán-

laboratóriumokban végzik el ezeket 
a határon is elfogadott teszteket. Az 
egyik ilyen központ a Galenus, ahol 
a teszt ára 280 lej, és 72 óra alatt lesz 
meg. Hétfőn reggel péntekre lehetett 
időpontot kérni.

Kórházban is lehet

Az egészségügyi minisztérium  hon-
lapján feltüntettet adatok szerint 
Hargita megyében az egészségügyi 

igazgatóság, a Csíkszeredai Sürgős-
ségi Kórház és a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház végez koronavírus-
teszteket, valamint a Prodia labora-
tórium. Itt az adatok részben voltak 
tévesek, hiszen a Csíkszeredai Sür-
gősségi Kórháznál nem vállalnak 
egyedi kérésekre teszteket, az egész-
ségügyi igazgatóság pedig nem ezzel 
foglalkozik. De a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház laboratóriumában el-
végzik a határnál szükséges teszte-

ket, egy vizsgálat ára 280 lej, 48 óra 
alatt lesz kész. Megtudtuk, általában 
egy hétre előre lehet előjegyzést kér-
ni, tegnap délben már csak jövő hét-
főre adtak időpontot.

Három helyszínen vesznek 
mintát

A Prodia Laboratórium igazgatója, 
Szabó Sándor a Székelyhonnak el-
mondta, hogy Csíkszeredában, Szé-
kelyudvarhelyen, Gyergyószentmik-
lóson végzik el a vizsgálatokat, és 
előjegyzés alapján lehet jelentkezni 
a helyszíneken. A vizsgálat 280 lejbe 
kerül, ha szeretnék angol nyelven 
kérni, akkor plusz 20 lej. Alapvetően 
a vizsgálat eredménye 72 óra alatt 
lesz meg, ha valaki sürgősséggel kéri 
(aznap vagy másnap reggelre), akkor 
350 lejt kell fi zetni. Megtud-
tuk azt is, hogy az elvégzett 
vizsgálatok száma változó, 
mert időnként sportolókat 
is tesztelnek, de más labo-
ratóriumoknak is vállalnak 
vizsgálatot. Volt olyan nap, 
hogy 120 tesztet is elvégeztek, de ezt 
nem tudják mindennap megtenni, 
mert a vizsgálat egy részét manuá-
lisan végzik szakemberek, és csak a 
másik részét végzi a gép – tájékoz-
tatott az illetékes.  A laboratórium 
honlapján külön mobilszámokon 
lehet bejelentkezni a tesztelésekre. 
Csíkszeredában tegnap délelőtt már 
csak július 20-ára lehetett időpontot 
kérni, Székelyudvarhelyen pedig jú-
lius 21-ére. Gyergyószentmiklóson 
kedden és csütörtökön végeznek 
vizsgálatokat, hétfőn még lehetett 
keddre időpontot kapni.

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

H osszas vita után az ellenzéki, 
de a parlamentben többségben 

lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) ve-
zetősége megszavazta tegnap, hogy 

a párt támogassa a kormány 
által kidolgozott törvény-
javaslatot, amelyben azt 
szabályoznák, milyen kö-
rülmények között lehet ka-
ranténba vagy elkülönítésbe 
utalni a koronavírus-fertő-
zött személyeket. A PSD or-
szágos végrehajtó testülete 
tegnap délelőtt ült össze, és 

végül a többség megszavazta 
azt, hogy a szenátusban támogassák 
a jogszabály elfogadását – de csak 
újabb módosításokkal. Ennek nyo-

mán a felsőház jogi bizottsága tegnap 
délután ismét összeült, hogy kidol-
gozza a szükségesnek vélt módosítá-
sokat. Marcel Ciolacu, a párt ügyvivő 
elnöke az ülést követően elmondta: 
megszavazzák a felsőházban a tör-
vényt, de csak azután, hogy Ludovic 
Orban miniszterelnök és Nelu Tăta-
ru egészségügyi miniszter elmegy a 
parlamentbe, hogy elmagyarázza, 
miről szól a jogszabály, illetve hogy a 
kormány miért késlekedett a kidolgo-
zásával. Arra is emlékeztetett, hogy a 
jogszabályt még az igazságügyi tárca 
sem véleményezte.

Kárhoztatott jogkorlátozások

A PSD elnökségi üléséről kiszivárgott 
információk szerint Marcel Ciola-
cu, a párt ügyvivő elnöke a tervezet 
szenátusi támogatását javasolta, arra 

hivatkozva, hogy amennyiben a kor-
mánynak továbbra sem lesz eszköz a 
kezében a járványhelyzet kezelésére, 
Klaus Iohannis államfő ismét szük-
ségállapotot hirdethet ki. A párt több 
vezető politikusa azonban a tervezet 
leszavazása mellett foglalt állást, 
mondván: ha támogatják azt, akkor 
a pártot azzal vádolhatják meg, hogy 
kiállt a polgárok jogainak csorbítása 
mellett. Többen a karanténba zárt 
személyek javainak a fertőzés meg-
előzése érdekében történő lefoglalá-
sát és megsemmisítését lehetővé tevő 
cikkelyt kifogásolják, mondván: az 
sérti a magántulajdonhoz való jogot. 
Mint arról beszámoltunk, a kormány 
azt követően dolgozta ki a tervezetet, 
hogy az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek minősítette a minisz-
teri rendelettel bevezetett karantént, 
és kimondta: az alapvető jogokat 
korlátozó intézkedések csakis a parla-
ment által elfogadott törvények útján 
hozhatók meg. A képviselőház csü-
törtökön vitatta meg a tervezetet, és a 
PSD-s többség számos ponton módo-
sította a jogszabályt, a szenátusnak 

pedig szombaton kellett volna szavaz-
nia róla, ezt azonban elhalasztották, a 
PSD szerint azért, hogy kiiktassák be-
lőle a még benne maradt, alkotmány-
ellenes jogkorlátozó elemeket.

Korlátozások jöhetnek?

Sajtóértesülések szerint egyébként a 
kormány arra készül, hogy a járvány 
terjedésének megelőzése érdekében 

szigorúbb korlátozásokat vezessen 
be, és a szükségállapot újbóli beveze-
tése sem kizárt. Ugyanakkor ez nem 
lenne érvényes az ország egész terü-
letére, csupán azokon a településeken 
vagy azokban a megyékben, ahol rob-
banásszerűen nőtt az új esetek száma. 
Raed Arafat államtitkár ezzel kapcso-
latosan kijelentette: előfordulhat, 
hogy a hatóságok egyes helyszíneken 
ismét korlátozásokat vezetnek be.

Kiutazás előtt laboratóriumi 
vizsgálattal kell bizonyítani, 
hogy nem fertőződtek meg 
a vírussal

▴  FOTÓ: ÁRVAI  KÁROLY/MTI

Karanténtörvény: feltételhez kötött PSD-támogatás
• Hajlandó a Szociáldemokrata Párt megszavazni a 
karanténtörvényt, de csak azzal a feltétellel, hogy a 
kormányfő és az egészségügyi miniszter a szenátus 
előtt magyarázza el, miért szükséges. 

• Szerdán éjféltől a jelenleginél sokkal költségesebb lesz Magyarországra utazni, 
de akik az elkövetkező időszakban Görögországban szeretnének nyaralni, azoknak is 
mélyebben bele kell nyúlniuk a zsebükbe. A határnál kötelező lesz felmutatni a nega-
tív koronavírustesztet, ennek ára pedig egyenként legalább 280 lej.




