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Összeegyeztethető a jogokkal
Karanténtörvény: nincs elkobzás, nem kerülnek állami gondozásba a gyermekek
• A most elfogadott 
karanténtörvény lehe-
tőséget teremtett az 
egyéni szabadságjogok 
betartására úgy, hogy 
a közegészségügyi 
rendelkezések se sé-
rüljenek, a járványügyi 
rendelkezéseket is be-
tartsák – értékelt Vass 
Levente orvos, Maros 
megyei parlamenti kép-
viselő, akivel a kedden 
életbe lépő karantén-
törvény előírásairól 
beszélgettünk.

SIMON VIRÁG

Mint ismert, a nép ügyvédje 
és az alkotmánybíróság 
is úgy értékelte, hogy a 

tünetmentes betegek esetében a 
szabadságjogok megsértését jelen-
ti a kórházban való tartás és az ott-
honi elkülönítés vagy karanténba 
helyezés.  Ennek eredményeképp 
az alkotmánybíróság úgy döntött, 
hogy csak akkor lehetséges ilyen 
intézkedés a közegészségügyi cé-
lok eléréséért, ha erről a parlament 
rendelkezik.

Objektív vizsgálat

Vass Levente elmondta, hogy az 
elfogadott törvény értelmében a 
tünetmentes, de bizonyítottan ko-
ronavírusos betegek kórházba való 
beutalásáról az orvos fog dönteni. 

A törvény lehetővé teszi, hogy 48 
órára a kórházban tartsák a fertőző 
betegeket, egészen addig, amíg pár 
fontos vizsgálatot elvégeznek raj-
tuk és kiderül, hogy tulajdonkép-
pen milyen az egészségi állapotuk. 
„Az objektív, klinikai vizsgálat 
során a különböző látleletekből, 
radiológiai vizsgálatból kiderül-
het, hogy mennyire támadta meg 
a beteg szervezetét a vírus, milyen 
elváltozásokat okozott. Ha valaki-
nek nincsenek tünetei, attól még 
megtörténhet, hogy a tüdejében 
olyan folyamatok zajlanak, ame-
lyek a tüdő kapacitásának csökke-
néséhez vezetnek és arra utalnak, 
hogy a  tüdőben egy gyulladásos 
folyamat zajlik. Lehet, hogy a 25 
százalékos tüdőkapacitás-csökke-
nést a beteg nem érzi, de ez a vírus 
képes arra, hogy rövid időn belül 
rohamosan lerombolja a beteg ál-
lapotát” – vázolta a szakember. 
Hozzátette, az orvosnak kötelessé-
ge, mint más betegségek esetében 
is, elmondani, hogy mi derült ki a 
vizsgálat során, ezeket be kell ve-

zetni a kórlapba és el kell mondani 
a páciensnek, hogy ajánlott vagy 
sem 48 óra leteltével is a kórház-
ban maradni megfigyelés alatt. A 
beteg dönthet úgy, hogy az egész-
ségét kockáztatva szeretne távozni 
egy általa megjelölt helyre, saját 
környezetébe, elkülönítve.

Hiányosság is van

Vass Levente elmondta, hogy a tör-
vény értelmében, ha a tünetmentes 
beteg úgy dönt, hogy mégis haza-
megy, 14 napot otthon kell marad-
nia, ezt a hatóságok ellenőrzik. Ez 
időre betegszabadságra jogosult.  
„Az otthoni elkülönítést úgy le-
hetne még jobban betartatni, ha 
minden tömbházfelelős, minden 
polgármesteri hivatal tájékoztatva 
lenne ezekről az esetekről, ha fel-
hívnák a lakóközösségek fi gyelmét, 
hogy a szomszédjukban fertőző 
beteg van és saját egészségük érde-
kében a megfelelő intézkedéseket 
tartsák be. Nálunk ez nincs szabá-
lyozva, de az egészségügyi minisz-

térium másodlagos rendelkezések-
kel meg tudja ezt tenni” – mutatott 
rá Vass Levente.

Pozitív teszt hiányában

Szintén a járványügyi szakorvosok 
dönthetnek úgy, hogy 24 órára, 
amíg a teszt eredménye megérke-
zik,  karanténba helyezzenek egy 
személyt, aki piros zónaként meg-
jelölt területről érkezik vagy kap-
csolatba került olyan személyek-
kel, akik bizonyítottak fertőzők. 
A teszteredmények függvényében 
lehet arról dönteni, hogy egy nap 
leteltével mi történik az érintettel. 
Ha az érintet személynek nincs le-
hetősége otthoni elkülönítésbe vo-
nulni, akkor a helyi hatóságok kell 
biztosítsanak számára megfelelő 
helyet. A bizonyítottan fertőzött és 
a fertőzésgyanús személy bírósá-
gon fellebbezhet a 48 órás kórházi 
beutalás vagy az otthoni elkülöní-
tés ellen, de mindenképpen a kór-
házban vagy otthon kell megvárnia 
a bíróság döntését.

Nem kobozzák el a javakat

A szenátusban törölték a törvényter-
vezetből azt a rendelkezést, amely 
a javak, áruk elkobzását tette volna 
lehetővé. Ez azt jelenti, hogy azt az 
árukészletet, amellyel koronavírus-
sal fertőzött emberek dolgoztak, az 
állam nem tudja  elkobozni. „Orvos-
ként azt tudom mondani, hogy ilyen 
esetekben a javak elkobzása nem in-
dokolt, de fontos a javak átfésülése, 
ellenőrzése. Különösen ha hússzállít-
mányról, élelmiszerről van szó, akkor  
szükségesek  olyan óvintézkedések, 
amelyek a lakosság  egészségének 
megőrzését szolgálják” – vélekedett.

Téves volt az információ

Vass Levente szerint bár a sajtóban 
szárnyra kapott és terjedt, már az 
eredeti, a liberálisok által kidolgozott 
törvénytervezetben sem volt arról szó, 
hogy a szülők megbetegedése, kórház-
ba vonulása esetén a kiskorú gyerme-
keket állami gondozásba veszik. Az 
eredeti törvénytervezet szerint a har-
madfokú rokonok is elláthatták volna 
a kiskorúakat. A törvény értelmében 
pedig a szülők dönthetnek úgy, 
hogy a harmadfokú rokonra 
is, vagy közvetlen barátra, ne-
tán dadus felügyeletére bízzák 
a gyermeket. Ha ez nem áll a 
szülők rendelkezésére, csak 
akkor dönthetnek arról, hogy 
gyermekvédelem vagy más ál-
lami hatóság veszi át a kiskorúakat. 
A parlamenti képviselő szerint fontos, 
hogy megvan a törvény, és ennek ér-
telmében a mostani koronavírusos 
helyzetet, de más fertőző betegségek 
okozta helyzetet is lehet szabályozni. 
Vass Levente szerint egy olyan tör-
vény született egészségügyi szakem-
berek és jogászok közreműködésével, 
amellyel be lehet tartani az  alkotmá-
nyos jogokat, szabadságjogokat, de az 
egészségügyi rendelkezéseket is.

Büntetőfeljelentést tett a csíkszent-
mártoni rendőrségen Tőke Ervin, 

az Erdélyi Magyar Szövetség csík-
szeredai egyeztető tanácsának tag-
ja, mert a Calea Neamului Egyesület 
május végén a koronavírus-járvány 
miatti korlátozásokat megszegve tar-

tott megemlékezést az úzvöl-
gyi temetőben. Tőke Ervin 
kérdésünkre azt mondta, 
ismeretlen tettesek ellen tett 
feljelentést, mivel a járvány 
közepén, amikor még kijárási 
korlátozások voltak érvény-
ben, a Mihai Tîrnoveanu ve-

zette egyesület Úzvölgyében, 
Csíkszentmárton területén tartott egy 
rendezvényt, ahol 80 és 100 közötti 
személy gyűlt össze. A feljelentéshez 
a helyszínen készült, az egyesület el-
nökének, illetve Dormánfalva polgár-

mesterének közösségi oldaláról szár-
mazó fotókat, valamint a rendezvény 
nyomán készült sajtóbeszámolókat 
is csatolt. Azt is megkérdeztük, szá-
mít-e arra, hogy büntetőeljárás indul 
a feljelentés nyomán. Tőke azt mondta: 
mindaddig, amíg nem bizonyosodik 
meg ennek ellenkezőjéről, úgy érzi, 
bíznia kell a jogállamban. Abban re-
ménykedik, hogy a törvény mindenki 
számára törvény, még azok számára 
is, akik valószínűleg komoly háttérrel 
rendelkezve követik el magyarellenes 
tetteiket. A korábban is több román 
nacionalista megmozdulást szerve-
zett Calea Neamului Egyesület elnöke 
május 28-án a hősök napja alkalmából 
utazott többedmagával a temetőhöz, 
hogy megemlékezzenek „ott nyugvó 
őseikről”. Tîrnoveanunak Brassó me-
gyeiként több megyehatárt is át kellett 

lépnie, ehhez bejegyzésében tett kije-
lentése szerint a lakhelyelhagyási nyi-
latkozatban „történelmi túrát” jelölt 
meg az utazás okaként. (Kovács Attila)

Vass Levente szerint egy jó 
törvényt sikerült elfogadni

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Tîrnoveanu és társai 
úzvölgyi rendezvénye. 
Történelmi túra volt?

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Feljelentés Tîrnoveanuék úzvölgyi rendezvénye miatt
12 tonnányi 
elektromos hulladék
Nagyszabású elektronikai-
hulladék-gyűjtést szerveztek 
szombaton Gyergyószent-
miklóson, ahol 12 tonnányi 
felesleg került ki a helyiek 
otthonaiból: régi elektro-
mos tűzhelyek, televíziók, 
számítógépek és tartozékaik, 
hűtőszekrények, porszívók, 
lámpák. A leadott készülé-
keket szétválogatják, majd 
újrahasznosítás céljából az or-
szág több feldolgozópontjára 
viszik. Ezúttal legalább ötven 
gyergyószentmiklósi kérte, 
hogy otthonától elvigyék az 
ilyen jellegű hulladékot, az 
elkövetkező időszakban min-
denkitől elszállítják.
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