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Nő a nyomás a laborokon
Kétnyelvű koronavírustesztek a székelyudvarhelyi kórházban

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H argita megyében három te-
lepülésen végeznek kérésre 
koronavírustesztet, a csík-

szeredai, székelyudvarhelyi és gyer-
gyószentmiklósi kirendeltséggel 
rendelkező Prodia magánlaborató-
riumában, illetve a székelyudvar-
helyi kórházban. Előbbiben kérésre 
mellékelnek angol nyelvű fordítást 
is a koronavírusteszt eredményéről, 
hogy az külföldi határátlépéskor 
is használható legyen, de a héten 
a székelyudvarhelyi kórházban is 

rendszeresítik a kétnyelvű korona-
vírusteszteket. A határátlépéshez 
szükséges, angol nyelven is olvas-
ható dokumentumra egyre nagyobb 
az igény megyeszerte. 

A tesztelésre már nem egyszerű 
időpontot foglalni, különösen ak-
kor, ha valakinek sürgősen szük-
sége van a teszteredményre – ami 
nem ritka, tekintve hogy több euró-
pai ország is váratlan gyorsasággal 
vezette be a tesztkötelezettséget a 
Romániából érkezők esetében. A 
Prodiánál már tesztelési kapacitá-
suk határán állnak, ezt már kedden 
megerősítette lapunknak a labora-
tórium ügyvezető igazgatója.

Bizonytalanság

Egy Budapestre készülő férfi  arról 
számolt be lapunknak szerdán, 
hogy a Prodia kirendeltségénél 
már nem kapott időpontot a teszt-
hez szükséges mintavételre erre 
a hétre. A székelyudvarhelyi kór-
háznál sikerült előjegyeztetnie ma-
gát úgy, hogy vasárnapi indulása 
előtt a magyarországi belépéshez 
szükséges két koronavírustesztet 
elvégeztethesse. A vizsgálatra leg-
alább harmincan várakoztak, és 
ő csak a mintavételkor tudta meg, 
hogy a teszteredményt csak ro-
mán nyelven állítják ki, amit nem 
fogadnak el a magyar hatóságok 
a határátlépéskor – panaszolta el, 
megjegyezve, hogy az egyetlen le-
hetősége az maradt, hogy hivatalos 
fordítást készíttet az igazolásról. A 
második teszteredmény esetében 
viszont tanácstalan, ugyanis azt a 
pénteki mintavételt követő 48 órán 
belül várja, de még abban sem biz-
tos, hogy az eredeti, román nyelvű 
dokumentumot megkapja a gépe 
vasárnapi, kora délutáni indulása 
előtt.

Kétnyelvűvé teszik 
az igazolást

A székelyudvarhelyi kórház főigaz-
gatója, Lukács Antal megnyugtató 
hírrel szolgált azok számára, akik 
külföldi utazásuk miatt jelent-
keznek az intézménynél korona-

vírustesztre. Mint megtudtuk, a 
kórházban éppen szerdán délelőtt 
döntöttek arról, hogy kétnyelvűsí-
tik a koronavírusteszt formanyom-
tatványát, azaz a román szöveg 
alatt angolul is feltüntetik a szük-
séges információkat, így az megfe-
lel majd a határátlépésnél szüksé-
ges feltételeknek is. A teszt árát ez 
nem módosítja, továbbra is 280 lej-
be kerül majd a laborvizsgálat el-
végzése – mondta el Lukács Antal. 

A kérésre elvégzendő koronaví-
rustesztek számát azonban korlá-
tozni fogják, ugyanis szerdán már 
több mint harmincan ér-
keztek mintavételre és zsú-
foltság alakult ki a rendelő 
előtt – közölte az igazgató. 
Hozzáfűzte, a kórház szá-
mára továbbra is a korona-
vírusos betegek, illetve az ő 
kontaktszemélyeik tesztelése 
jelenti a prioritást, a kérésre elvég-
zendő tesztek számát – napi tízet, 
tizenötöt – szabadon maradó kapa-
citásukhoz igazítják. 

A kórházigazgató a jövőre néz-
ve azt is elmondta, hogy számí-
tásba vették egy, a jelenleginél 
nagyobb teljesítményű RT-PCR 
laborberendezés (amellyel a ko-
ronavírusteszteket végzik) beszer-
zését, elsősorban nem is a kérésre 
elvégzendő tesztek miatt, hanem 
azért, mert számítani lehet arra, 
hogy ez a koronavírus-időszak 
nem ér véget idén.

A Romániából érkezőkkel szemben 
külföldön bevezetett belépési 
korlátozások miatt megugrott a 
koronavírustesztek iránti igény
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• A székelyudvarhelyi kórházban is rendszeresítik a kétnyelvű koronavírustesz-
teket, angol nyelven is feltüntetik az igazoláson a szükséges információkat, hogy 
határátlépésnél is használható legyen a dokumentum. Az elmúlt napokban érezhe-
tően megnőtt a tesztigénylők száma, több laboratórium is kapacitása határán áll.

Koronavírus-tesztelés a megyei kórházban is 

Elkezdődik a lakossági kérésre történő koronavírus-tesztelés a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórházban. A PCR-teszteket előjegyzés alapján 
végzik, minden hétköznap – jelezte közleményben az intézmény. Mint 
írják, a megnövekedett igényekre válaszolva csütörtöktől a vizsgálatot 
telefonos előjegyzés alapján, naponta 10.30 és 11.30 között végzik. Beje-
lentkezni hétköznap 8–15 óra között lehetséges a 0372-661291-es vagy 
a 0742-214951-es telefonszámon. A vizsgálat díja 300 lej, az összeget 
a kórház főépületének előcsarnokában lévő kasszánál lehet kifizetni, 
szintén naponta 10.30 és 11.30 között. A nyugtával és az igénylő szemé-
lyi igazolványával ezt követően a szintén az előcsarnokban található 
információs irodához kell menni, ahol egy, a mintavételhez szükséges 
nyomtatványt kell kitölteni. Innen irányítják az igénylőket a mintavétel 
helyszínére. Az eredmény aznap estére elkészül, aki megadja az e-mailcí-
mét, annak e-mailben közlik. Személyesen naponta 8–15 óra között lehet 
átvenni az eredményt, az információs irodában. Egyúttal kérik, hogy aki 
két tesztet szeretne, az mindkét vizsgálatra egyszerre kérjen előjegyzést. 
Az eredményt román nyelven állítja ki a kórház.

Koronavírusszámok 
Székelyföldön
Ismét hattal nőtt a korona-
vírussal fertőzöttek száma 
Hargita megyében, így 395-re 
emelkedett a járvány kezdete 
óta azonosított esetek száma 
– derült ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal közleményé-
ből. A fertőzöttek közül 298 
személy hagyta el gyógyultan a 
kórházakat, 11 személy elhunyt, 
77 aktív fertőzöttet pedig a 
csíkszeredai és a székelyud-
varhelyi kórházakban kezelnek 
vagy tartanak megfigyelés 
alatt tünetmentesség esetén. 
Eddig 9 személy kérte, hogy 
távozhasson a kórházból, az ő 
kezelésük otthon folytatódik. 
A koronavírussal összefüggő 
betegségben újabb személy 
vesztette életét – tájékoztatott 
a Maros megyei prefektúra, így 
az elhunytak száma szerdáig 
71-re emelkedett. Ugyanakkor 
nyolc új, koronavírussal fertő-
zött személyt azonosítottak az 
elmúlt 24 órában Maros megyé-
ben a szerdai adatok szerint. A 
járvány kezdete óta a bizonyí-
tottan fertőzött személyek szá-
ma 829-nél tart. A napi jelentés 
szerint eddig 723-an hagyták el 
a kórházat, 92 személy közülük 
tünetmentes, de még nem 
nyilvánították gyógyultnak, 
tehát tovább fertőzhet. Ők saját 
felelősségükre hagyták el a 
kórházat, és kötelesek még 
14 napot otthonukban tölte-
ni. Az új fertőzöttek kapcsán 
az országos módszertannak 
megfelelően ezúttal sem kö-
zöltek részleteket. A hivatalos 
tájékoztatás szerint országos 
szinten az elmúlt 24 óra alatt 
641 fertőzöttet diagnosztizál-
tak, összlétszámuk jelenleg 34 
226. Ugyanakkor az ország te-
rületén eddig 1952 elhalálozást 
jegyeztek, 21-gyel többet, mint 
egy nappal korábban – közölte 
szerdai jelentésében a stratégi-
ai kommunikációs törzs.

Meghosszabbítják 
a veszélyhelyzetet
Harminc nappal meghosz-
szabbítják a veszélyhelyzetet 
– jelentette be Klaus Iohannis 
államelnök tegnap. „Figye-
lembe véve a körülményeket, 
azt, hogy a betegek száma 
nem csökken, hanem tovább 
nő, világos, hogy 30 nappal 
meg fogjuk hosszabbítani a 
veszélyhelyzetet. (...) Hatály-
ban maradnak a jelenlegi 
korlátozások” – fejtette ki az 
elnök a Cotroceni-palotában 
adott sajtónyilatkozatában. 
Ezt megelőzően Klaus Iohan-
nis megbeszélést folytatott a 
COVID-19 járvány kezeléséről 
Ludovic Orban miniszterelnök-
kel, Raluca Turcan miniszterel-
nök-helyettessel, Marcel Vela 
belügyminiszterrel, Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszterrel és 
Raed Arafattal, az országos ka-
tasztrófavédelem vezetőjével.
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