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Külföldre angol nyelvű eredménnyel
A laboratóriumban jelezni kell, ha határátlépéshez szükséges a koronavírusteszt
• Számos ország-
ba már csak negatív 
koronavírusteszttel 
utazhatnak be mától 
a román állampolgá-
rok, fontos azonban 
tudni, hogy a csak ro-
mán nyelven kiállított 
teszteredményt nem 
fogadják el a külföldi 
határátlépéskor. A 
laboratóriumokban a 
vizsgálat igénylése-
kor jelezni kell, hogy 
külföldi utazáshoz 
kell a teszt, és hasz-
nos mielőbb időpon-
tot foglalni a vizsgá-
latra, ugyanis egyes 
laboratóriumok már 
most is a kapacitásuk 
határán állnak.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Legalább 20 európai állam füg-
gesztette fel teljesen vagy kor-
látozta a román állampolgárok 

belépését országa területére az elmúlt 
napokban. Jó néhány országban a fel-
tételekhez – azaz többnyire negatív 
koronavírusteszt meglétéhez – kötött 
határátlépés mától lép érvénybe. 

Fontos azonban tudni, hogy 
ezekben az országokban csak an-
gol, illetve az adott állam hivatalos 

nyelvén kiállított koronavírusteszte-
ket fogadnak el. Éppen ezért már a 
koronavírustesztre történő időpont-
kéréskor érdemes megérdeklődni, 
hogy angol nyelvű fordítást kiállít-e 
a laboratórium. 

Elutazás előtt a csak román nyel-
ven kiállított koronavírustesztről 
hiteles angol nyelvű fordítást kell 
készíttetni, azzal már remélhetőleg 
be lehet lépni az adott országba, a 
biztos azonban az, ha eleve angol 
nyelven is kiállítja a laboratórium 
a teszt eredményét – tudtuk meg 
Adrian Pănescutól. A Hargita Me-
gyei Prefektusi Hivatal szóvivője 
megerősítette, hogy az egészségügyi 

minisztérium által nyilvánosságra 
hozott jegyzékben ugyan négy Har-
gita megyei laboratórium szerepel, 
amelyben teszteket végeznek, ám 
kérésre csak a székelyudvarhelyi 
kórházi laboratóriumban, illetve a 
Prodia magánlaboratórium kiren-
deltségeinél végzik el a vizsgálatot, 
ugyanis a megyei egészségügyi 
igazgatóság, illetve a csíkszeredai 
kórház laboratóriumát lefoglalja a 
koronavírus-fertőzöttek és az ő kon-
taktszemélyeik tesztelése.

Kérni kell 

A székelyudvarhelyi kórház igaz-
gatóját nem sikerült elérnünk, így 
azt nem tudjuk, hogy az intézmény 
kérésre angol nyelven kiállítja-e 

a koronavírusteszt eredményét, a 
csíkszeredai, székelyudvarhelyi és 
gyergyószentmiklósi kirendeltség-
gel is rendelkező Prodia ügyvezető 
igazgatója, Szabó Sándor azonban 
megerősítette, hogy ők angol nyel-
vű fordítást is mellékelnek a teszt-
eredményhez. Ezt azonban kérni 
kell, noha a vizsgálat elvégzésekor 
ők is megkérdezik a klienstől, hogy 
szüksége van-e az angol nyelvű 
fordításra. A tesztkötelezettséget 
előíró országokba történő beuta-
záshoz szükséges fordítás 20 lejbe 
kerül, ehhez természetesen még 
hozzájön maga a vizsgálat költsé-
ge, azaz 280 lej a 48–72 órán belül 
kiállítandó eredményre, illetve 350 
lej, ha mindez gyorsított eljárással 
történik. A vizsgálatra fontos időben 

bejelentkezni, ugyanis a laboratóri-
um már most is kapacitása határán 
áll, az igények pedig várhatóan nőni 
fognak a külföldi országok által a 
román állampolgárok számára elő-
írt tesztkötelezettség miatt.

Beutazási feltételek

A külügyminisztérium tájékoztatása 
szerint a romániai lakosság körében 
népszerűbb célországok közül több 
is csak negatív koronavírusteszt bir-
tokában engedélyezi a szabad beu-
tazást területére.

Magyarországra történő belépés-
kor csak két negatív koronavírusteszt-
tel kerülhető el a kéthetes karantén, a 
két tesztet az utazást megelőző öt nap-
ban kell elvégeztetni, és a két vizsgá-
lat között legalább 48 órának kell el-
telnie. Nem szükséges a negatív teszt 
átutazáskor, de ez nem tarthat tovább 
24 óránál, és csak a kijelölt útvonalon 
történhet, megállni is csak a kijelölt 
pihenőhelyeken lehet. 

A népszerű nyaralási úti célnak 
számító Görögországba ma hajnaltól 
már csak negatív koronavírusteszttel 
engedik belépni a román állampol-
gárokat. Oda egy teszt is elég, 
a vizsgálatot a belépést meg-
előző 72 órában kell elvégez-
tetni, és továbbra is be kell 
regisztrálni a travel.gov.gr 
oldalon található elektroni-
kus nyomtatvány kitöltésével 
az országba történő belépés 
előtt 24 órával. A görög ható-
ságok hangsúlyozzák, hogy a koro-
navírusteszt hamisítását a Görögor-
szágban érvényes törvények alapján 
büntetik.  Az európai országok által a 
román állampolgárok számára előírt 
beutazási feltételekről a www.diplo-
macy.ro/node/51880 címen elérhető 
külügyminisztériumi weboldalon tá-
jékozódhatnak az érdekeltek.

GERGELY IMRE

A hogy a Gyergyószentmiklósi 
Városi Kórház fejlesztései el-

kezdődtek, bővült az itt elvégezhető 
vizsgálatok és beavatkozá-
sok lehetősége is. Emiatt 
szükségessé vált a műté-
tek és kezelések során el-
engedhetetlen orvosioxi-
gén-ellátás növelése. Ez 
megoldódott, egy új oxi-
génfejlesztő beszerzésével 

a következő 10–15 évben min-
denképpen biztosítani tudják az in-

tézmény oxigénigényének fedezését 
– mondta el a keddi helyszíni sajtó-
tájékoztatón Ferenczi István kórház-
menedzser. Újdonság még, hogy a 
júniusban megérkezett csontsűrű-
ségmérő után átvehették a emésztő-
rendszeri videoendoszkópot is. Az 
ezzel elvégezhető vizsgálatokért ed-
dig Székelyudvarhelyre, Csíkszere-
dába vagy Marosvásárhelyre kellett 
utazniuk a gyergyószéki betegeknek. 
A kórházmenedzser ugyanakkor kö-
zölte, hogy az új gépet egyelőre nem 
helyezhetik üzembe, mivel az a dok-
tor, aki kezelni fogja, a járványügyi 
korlátozások miatt a tervezettnél 
később, hónapok múlva teheti le a 

szükséges szakvizsgáját. A kórház 
járóbetegosztályán ezzel egy időben 
gasztroenterológiai szakrendelő is 
nyílik, ami szintén egy hiánypótló 
előrelépésnek számít. 

További fejlesztések 
következnek

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere a sajtótájékoztatón kö-
zölte, hogy a 2019-ben elnyert 2 mil-
lió eurós uniós fi nanszírozás révén 
érkezett a csontsűrűségmérő és az 
emésztőrendszeri videoendoszkóp 
is, és hamarosan bemutathatják az 
agyi elektromos tevékenység mérésé-
re alkalmas EEG rezgésmérő készü-
léket is. Mivel a különböző gépekre 
több közbeszerzést kellett kiírni, az 
összesen 13 új készüléket több ütem-
ben veheti használatba a kórház. 

Kétszer kellett kiírni a közbe-
szerzést a járóbeteg-gondozó épü-

letszárny tetőterének beépítésére is. 
A másodikban hamarosan nyertest 
hirdethetnek és szerződést köthet-
nek a kivitelezővel, hogy elkezdőd-
hessen az építkezés, új szakren-
delők, laborok jöhessenek létre a 

helyiségek számának bővülésével 
– mondta el Nagy Zoltán.

Járványkövetkezmény. Számos 
európai országba már csak 
negatív koronavírusteszt 
birtokában utazhatnak be a 
román állampolgárok

▴  FOTÓ: MÁTHÉ ZOLTÁN/MTI

Új eszközökkel bővült 
az egészségügyi intézmény

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Újabb gépekkel gazdagodott a gyergyószentmiklósi kórház
• Új orvosioxigén-fejlesztőt üzemeltek be a Gyer-
gyószentmiklósi Városi Kórházban, ahol egy korszerű 
gyomortükröző készüléket is beszereztek a folyamat-
ban lévő fejlesztések részeként. Hamarosan az épület 
modernizálása, illetve bővítése is elkezdődhet.




