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Ok az aggodalomra
Koronavírus: meredeken emelkedik a járványgörbe

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus romániai megje-
lenése óta még soha nem állt 
olyan magasan a járvány-

görbe, mint az elmúlt napokban, 
derül ki az Országos Közegészség-
ügyi Intézet által a koronavírus-fer-
tőzések számának alakulásáról, az 
elhalálozásokról, a korcsoporton-
kénti, nemek szerinti megoszlásról 
kedden közzétett statisztikai jelen-
tésből, amely a július 13–19. közti 
hét eseteit elemzi.

Az utolsó hét történései

Az utolsó hét esetszámai megköze-
lítik az ötezret, miközben az előző 
fertőzéshullám csúcsán, április el-
ső felében is csak 2500 körül volt az 
egy hét alatt igazolt legtöbb fertőzés 
országszerte. A Covid-19 járvány 
leginkább az ország déli, délke-
leti régióiban tombol: az említett 
időszakban az összes igazolt fertő-
zésnek majdnem a felét – 43,4 szá-

zalékát – Bukarestből, illetve négy 
megyéből (Argeș, Brassó, Galați 
és Prahova) jelentették, a korona-
vírushoz köthető halálesetek 42,6 
százalékát pedig Argeș és Prahova 
megyéből, Bukarestből, valamint 
Galați és Temes megyéből. 

Az Országos Közegészségügyi 
Intézet heti jelentése szerint átlag-
ban tíz fertőzöttből egy egészség-
ügyi dolgozó. A megbetegedés ará-
nyaiban a 40–49 éves korosztály 
körében a leggyakoribb, a korona-
vírushoz köthető elhalálozás pedig 
a 60 éven felüli korosztályban. Az 
elhunytak 78,5 százaléka 60 évnél 
idősebb – az életüket vesztők 94 
százalékának valamilyen krónikus 
alapbetegsége volt. A férfi ak eseté-
ben gyakrabban tragikus kimene-
telű a fertőzés: a statisztika szerint 
az elhunytak 59 százaléka férfi .

Esetszámok és arányok 
Székelyföldön

A székelyföldi megyékben az elmúlt 
héten, illetve az elmúlt két hétben 
az országos átlagnál kevesebb Co-

vid-fertőzést igazoltak. Az esetszá-
mokat tekintve a három megye kö-
zül Maros megye vezet, ahol július 
13–19. között 48, az azt megelőző 
héten pedig 54 koronavírus-fer-
tőzést igazoltak. Hargita megye a 
második helyen áll, mindkét héten 
41–41 esetszámmal. Kovászna me-
gyében az utóbbi héten 38, azt meg-
előzően pedig 32 esetet igazoltak 
ugyan, a legkisebb esetszámmal 
mégis ez a megye vezet a fer-
tőzés előfordulásának gya-
koriságát tekintve, ugyanis 
a három megye közül Ko-
vászna megyének a legala-
csonyabb a népessége, alig 
több mint 200 ezer. Hargita 
megyéé valamivel több mint 
300 ezer, Maros megyéé pedig jócs-
kán túllépi a félmilliót, így az utób-
bi két megyében 30-nál kevesebb, 
Kovászna megyében valamivel 
több mint 30 volt a százezer lakos-
ra jutó igazolt fertőzések száma 
az elmúlt héten. Koronavírushoz 
köthető haláleset összesen 5 volt a 
három megyében két hét alatt, ám 
ezekből 4 az utóbbi héten: 2 Hargita 
megyében, 1 Kovászna megyében 
és 1 Maros megyében – derül ki 
az Országos Közegészségügyi In-
tézet heti jelentéséből. Az említett 
időszakban a legtöbb fertőzést or-
szágszerte Argeș megyében (689), 
illetve Bukarestben (611) jegyezték 
fel, a halálesetek számában ugyan-
csak Argeș megye (18) áll az élen, 
a második helyen viszont Prahova 
megye, ahol az igazolt fertőzések 
számához (313) képest viszonylag 
sok volt a haláleset (12).
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A koronavírus-fertőzések alakulása

Az előző fertőzéshullám csúcsán, április első felében jegyzett esetszám július közepére majdnem megduplázódott
▴  FORRÁS: ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZET /  INFOGRAFIKA:  TÓTH SZILÁRD

Újabb moduláris kórházat építenek
A csíksomlyói után újabb moduláris kórházat építenek Csíkszere-
dában, a Nagy Laji dombján, amelynek kapacitása a korábbinak 
csaknem háromszorosa. Egyebek mellett erről döntött a megyei 
tanács testülete a július 21-ei rendkívüli ülésen – jelezte közlemény-
ben Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata. A 22 konténerből 
álló létesítménnyel biztosítani szeretnék, hogy a csíki fertőzötteket 
ne kelljen a megye más kórházaiba szállítani. A harminc férőhelyes 
ideiglenes kórházban a fertőzöttgyanús eseteket helyeznék el. A 
tanácsülésen 11,3 millió lejt foglaltak be a megyei tanács költségve-
tésébe a jövedéki adó visszaosztásából. A megyei tanács ebből több 
mint nyolcmillió lejjel a megyei utak munkálatait finanszírozza. Mint 
a közleményben sorolják, többek között a Ditró és Gyergyótölgyes 
közötti 127-es jelzésű út felújítását kezdik el a Tölgyes és Recefalva 
közötti szakasszal. A 135-ös út Etéd – Siklód – Maros megye határa 
közti szakaszán a támfalak és átereszek mellett az út alapját is sze-
retnék befejezni. A 123-as út Csíkszentmártontól az egerszéki eltérőig 
húzódó szakaszán négy hidat építenek. A 123F út Csiba és Oltfalu 
közötti szakaszának korszerűsítését szintén folytatják, akárcsak a 
járdák építését a megyei utak mentén Gyergyóalfaluban, Székely-
szentkirály és Oroszhegy között, valamint Csíkszentkirályon. 

• RÖVIDEN 

• Az esetszámokat tekintve ugyan Maros megye áll az első helyen a székelyföldi me-
gyék közül a koronavírus-fertőzöttséget tekintve, de a százezer lakosra jutó megbete-
gedések Kovászna megyében a legmagasabbak. A népességi adatokat is figyelembe 
véve Hargita megye a koronavírushoz köthető elhalálozások számában áll a hármas 
lista első helyén, de ez az adat járványtani szempontból kevésbé mérvadó, ugyanis a 
három megyében összesen négyen haltak meg koronavírusban az elmúlt héten.

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

H atályba lépett tegnaptól a koro-
navírus-fertőzöttek és a fertő-

zésgyanús személyek elkülönítését 
szabályozó karanténtörvény, a kor-
mány pedig már reggel ülésezett, 
amelyen határozatot fogadott el ar-
ról, kik esnek a jogszabály hatálya 
alá. Eközben az is kiderült, milyen 
feltételeknek kell teljesülniük ah-
hoz, hogy egy adott területen ismét 
karantént rendeljenek el.

A kormányrendelet értelmében 
azok kerülnek karanténba, akik 
fertőzött személyekkel kerültek köz-
vetlen kapcsolatba. A karanténról 
minden egyes esetben a területileg 
illetékes tisztiorvosi szolgálat dönt, 
és kivételes esetekben időlegesen 
felfüggeszthető. Elkülönítésbe kell 
vonulniuk azoknak is, akik olyan 
országokból vagy régiókból térnek 
haza, ahol az előző 14 napban a száz-
ezer főre jutó fertőzések aránya meg-
haladja az ugyanazon időszakban 
mért romániait.

A karanténkötelezettség alól men-
tesülnek a kamionsofőrök, a pilóták, 
a mozdonyvezetők és a vonatok 
személyzete, a hajósok, az EP-kép-
viselők és a határokon naponta át-
járó ingázók. Egyébként a hivatalos 
közlésekből kiderül, hogy abban az 
időszakban, amíg nem volt jogalap 
a fertőzöttek kórházba szállítására, 
3680 koronavírusos személyt egyál-
talán be sem vittek a kórházakba.

Kórházba szállítás megfigyelése

Ludovic Orban miniszterelnök en-
nek kapcsán tegnap leszögezte: azok 
esetében, akik vagy a gyógyulás 
előtt elhagyták a kórházat, vagy be 
sem utalták őket, a tisztiorvosi szol-
gálat elrendeli majd a kötelező házi 
karantént vagy indokolt esetben a 
kórházba szállítást. A tegnaptól ha-

tályba lépett jogszabály értelmében 
legtöbb két napra lehet megfi gyelés 
céljából kórházba szállítani egy fer-
tőzöttet, ezt követően, ha tünetmen-
tes, hazaengedhető 14 napos házi 
karanténba.

Ha sok a fertőzött, 
jöhet az egészségügyi zárlat

Egyébként Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter a törvény kapcsán arról be-
szélt, hogy ha egy adott területen egy 
bizonyos szint fölé nő az ezer főre eső 
koronavírus-fertőzöttek száma, ak-
kor elrendelhető a helyi karantén. A 
tárcavezető hétfőn este a Digi 24 hír-
televízióban elmondta: ha ezer főre 
három fertőzés esik, karan-
tén alá helyezhető az érin-
tett zóna, lakónegyed vagy 
település. Azt is elmondta, 
jelen állás szerint semmi 
sem indokolja a szeptember 
27-ére kiírt önkormányzati 
választások elhalasztását. 
Hozzátette, fontolgatják, 
hogy kétnaposra növeljék a 
megmérettetés időtartamát, hogy ne 
alakuljon ki tömeg a szavazókörök-
ben. A helyi karantén kapcsán Ludo-
vic Orban miniszterelnök ugyancsak 
hétfőn este arról beszélt, hogy bár a 
kormány nem akar megszorításokat 
bevezetni, ha a napi új esetszám el-
éri az 1000–1200-as szintet, újabb 
korlátozásokra kényszerülhetnek 
ott, ahol epidemiológiai veszély ala-
kult ki, vagyis helyi szintű karantént 
vezethetnek be. Emellett azon cégek 
működését is felfüggeszthetik, ahol 
gócpont alakult ki.

Nelu Tătaru egyébként azt 
mondta: a várakozások szerint el is 
érik a napi ezres esetszámot, azon-
ban azzal, hogy tegnap hatályba 
lépett a karanténtörvény, most már 
ismét megvannak a törvényes esz-
közök a fertőzöttek elkülönítésére, 
így sikerül visszaszorítani a fertő-
zés terjedését.

Nem ússza meg a karanténkerülő
• Tegnaptól ismét van jogi eszközük a hatóságoknak a 
koronavírus-fertőzöttek és a fertőzésgyanúsak elkülöní-
tésére. Akiket saját kérésre ki kellett engedni a kórház-
ból, vagy be sem vitték, most mindenképpen karantén-
ba vagy kórházba kerülnek.

Ezer közelében az új fertőzöttek száma
Megközelítette az ezret a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosz-
tizáltak száma: a tegnapi bejelentés szerint minden eddiginél maga-
sabb, 994 új esetet jegyeztek föl. Ezzel 39 133-ra nőtt az igazolt fertőzöt-
tek száma. 24 óra alatt minden korábbinál több, 36 újabb elhalálozást 
jegyeztek, így az elhunytak száma 2074-re nőtt. Közben továbbra is 424 
a járvány kezdete óta Hargita megyében igazolt koronavírus-fertőzések 
száma, miután kedden egyetlen új esetet sem igazoltak a térségben. 
Maros megyében 871 személy fertőződött meg a járvány kezdete óta 
koronavírussal, Kovászna megyében pedig 376.




