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Szigorúbb ellenőrzések jönnek
Drasztikusan nőhet a fertőzöttek száma? – Mától ismét jöhet az elkülönítés

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

M iközben egy kiszivárgott ta-
nulmány rendkívül pesszi-
mista forgatókönyvet vázol 

fel a koronavírus-járvány terjedésé-
vel kapcsolatosan, és szeptemberre 
akár egymillió fertőzöttet is vizionál, 
ismét felmerült, hogy a hatóságok 

helyi szinten vezethetnek be 
korlátozásokat – akár karan-
tént is – azokon a vidékeken, 
ahol gócpontok alakultak ki. 
Ludovic Orban miniszterel-
nök tegnap kijelentette: amint 

ma hatályba lép a járvány idején 
a fertőzöttek, illetve fertőzésgyanús 
személyek elkülönítését lehetővé te-
vő, karanténtörvényként emlegetett 
jogszabály, a kormány minden esz-
közt felhasznál a járvány elleni haté-
kony küzdelemben, hogy megóvja a 
polgárok egészségét és életét.

Új intézkedések

„Amint a törvény hatályba lép, dön-
tünk minden olyan intézkedésről 
és akcióról, amelyet az új törvény 
lehetővé tesz” – mondta a kormány-
fő, hozzátéve, hogy nem akarnak to-
vábbi korlátozásokat bevezetni, sem 
olyan intézkedéseket, amelyek ne-
gatívan érintik a gazdaságot. Ennek 
nyomán vélhetően már ma összeül a 
kormány, hogy döntsön a szükséges 
intézkedésekről. Azt ugyanakkor ki-
hangsúlyozta, hogy amíg nem kezd 
ismét csökkenni a fertőzöttek száma, 
nem lehet szó további lazításokról, 

vagyis a vendéglátóhelyek belső terei 
zárva maradnak. Azt is megjegyezte, 
hogy szigorú ellenőrzéseket rendelt 
el mindenhol, ahonnan rendellenes-
ségről érkezett hír, és felszólította az 
ellenőrző szerveket, hogy spontán 
módon, váratlanul végezzék az elle-
nőrzéseket, mivel egyes, főleg ten-
gerparti teraszok tulajdonosai előre 
megkapták a fi gyelmeztetést a terve-
zett ellenőrzésről. Közölte, a súlyos 
kihágások elkövetőinek akár a mű-
ködési engedélyét is felfüggeszthetik.

Rossz irányba alakulnak 
a dolgok

Eközben Raed Arafat katasztrófavé-
delemért felelős belügyi államtitkár 
arról beszélt, hogy rossz irányba 
alakulnak a dolgok, mivel folyama-
tosan nő az aktív esetek száma, ke-
vesebben gyógyulnak ki a kórból, 
mint ahány embernél kimutatják 
a vírust. Arafat szerint fennáll a 
veszélye, hogy beigazolódjék az a 
forgatókönyv, amely szerint szep-
temberre már egymillióra nőhet 
a fertőzöttek száma Romániában, 
amennyiben az emberek nem visel-
nek szájmaszkot a zárt nyilvános 
terekben és nem kerülik el a zsúfolt 
helyeket. Hozzátette, előfordulhat, 
hogy helyi szintű karantént vezet-
nek be azokban a régiókban, ahol 
fertőzési gócok alakulnak ki. Mint 
kifejtette, az is megtörténhet, hogy 
egyes helyeken parkokat zárnak be, 
illetve a vendéglátóhelyek teraszai-
nak működését is korlátozhatják.

Az Arafat által említett tanulmány 
az Országos Katasztrófavédelmi Bi-

zottság számára készült, és az áll ben-
ne, hogy augusztus elsejére 20 és 24 
ezer közötti aktív eset lehet, illetve azt 
is tartalmazza, hogy indokolt lehet a 
szükségállapot ismételt bevezetése. 
A dokumentum rámutat: a fertőzések 
száma exponenciálisan nő, egy hét 
alatt 54,3 százalékkal emelkedett az 
aktív esetek száma, ez pedig heteken 
belül robbanásszerű növekedéshez 
vezethet, ha a távolságtartás a jelen-
legi szinten marad. Ennek kapcsán 
Ludovic Orban miniszterelnök úgy fo-
galmazott, sok előrejelzés van, és áp-
rilis-májusra is borúlátó előrejelzések 
születtek, amelyek nem váltak valóra.

Drasztikusan nőhet az eset-
szám, amennyiben az emberek 
nem viselnek szájmaszkot a zárt 
nyilvános terekben
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„Általános tendencia, hogy hétvé-
gente kevesebb tesztet végeznek or-
szágos szinten. Az elmúlt hétvégén a 

többi megyéhez képest több 
tesztet végeztek nálunk. Az 
országosan növekvő szá-
mok ellenére a vasárnapi 
három új eset Hargita me-
gyére nézve egyelőre nem 

rossz, de rajtunk múlik, hogy 
holnap vagy holnapután ez mennyi-
vel fog növekedni” – emelte ki Füleki 

Zoltán. Csíkszereda alpolgármestere 
felhívta a fi gyelmet, hogy mostanra 
már bárhol jelen lehet a fertőzés, 
nem tudhatjuk, hogy az üzletben 
vagy az ismeretségi körünkben ki 
lehet vírushordozó. „Nem kell min-
denféle álhírnek igazat adni. Félni 
és tartani kell a fertőzéstől. Nyoma-
tékosan kérem Csíkszereda polgára-
it, hogy az előírt szabályokat tartsák 
be!” – hangsúlyozta. Hozzátette, 
az országban újból megugrottak az 
esetszámok, és senkinek nem lenne 
kellemes, ha az április-májusi intéz-
kedéseket újból be kellene vezetni 
országos vagy helyi szinten. 

Haladó beruházások

Az alpolgármester elmondta, a ko-
ronavírus ellenére a csíkszeredai 
tanintézményeket érintő munkála-
tok megfelelő ütemben haladnak. 
Jelenleg tíz tanintézetnél dolgoz-
nak, de további hat intézmény fel-
újítása is előkészítő fázisban van. A 
héten két újabb intézmény esetében 
írják alá a szerződést: a Cimbora 
Napközi Otthon kivitelezési terve és 
a Kós Károly Szakközépiskola mű-
helyének építése is zöld utat kap – 
számolt be. Hozzátette, előrelátha-
tóan szeptemberig befejeződnek a 

Tulipán és Aranyalma napköziket, 
illetve a Nagy Imre Általános Isko-

lát és az Octavian Goga bentlakását 
felújító beruházások.

Alpolgármester: óvakodjunk az álhírektől, és tartsuk be a szabályokat
• A lakosság vonatkozásában vonta le a hétvégi, kiugró 
pozitív koronavírusos esetszámok következtetéseit Csík-
szereda alpolgármestere hétfőn. Ezenkívül a városi tanin-
tézmények felújításának aktuális helyzetét is ismertette.

Megújult külsővel várja majd a szeptemberi 
kezdést a Tudor lakótelepi Aranyalma napközi

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Növekvő esetszámok
Hárommal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma tegnap Hargita megyé-
ben, ezzel 424-re emelkedett a járvány kezdete óta a térségben azonosított 
esetek száma – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményé-
ből. Közülük eddig 324-en hagyták el gyógyultan a kórházakat, 13 haláleset 
történt, 73 aktív fertőzöttet pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban kezelnek vagy tartanak megfigyelés alatt. Tünetmentesség 
esetén eddig 14 személy kérte, hogy távozhasson a kórházból, az ő kezelé-
sük otthon folytatódik. Maros megyében hattal, Kovászna megyében pedig 
tízzel nőtt a koronavírussal fertőződtek száma tegnap, így Maros megyében 
866-nál, míg Kovászna megyében 369-nél tart a járvány kezdete óta igazolt 
fertőzések száma. Országos szinten 681 új fertőzöttel 38 139-re nőtt az ese-
tek száma tegnap. A járvánnyal összefüggésbe hozható halálesetek száma 
12-vel 2038-ra nőtt, a fertőzöttek közül pedig 25 213 személyt engedtek ki 
a kórházból. Közülük 22 747-et gyógyultnak nyilvánítottak, 2466-an pedig 
tünetmentesek, így ők tíz nap után elhagyhatták a kórházat. 972 beteget 
saját kérésre engedtek ki, noha pozitív lett a tesztjük. 

• Készülnek a hatóságok arra, hogy a karanténtör-
vény mai hatályba lépését követően meghozzák azo-
kat az intézkedéseket, amelyek révén a fertőzöttek, 
illetve fertőzésgyanúsak elkülönítésével visszaszorít-
ható a koronavírus-járvány terjedése.




