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Nehéz hetek jönnek
Koronavírus-járvány: a miniszter borúlátó

SIMON VIRÁG

A kórházlátogatást követő saj-
tótájékoztatón az egészség-
ügyi miniszter megemlítette, 

hogy akkor is, ha ezer fölé emelke-
dik a napi esetszám – tegnap már 
1030 új esetet jeleztek országszer-
te –, egyelőre nincs kilátásban a 
szükségállapot visszavezetése. Azt 
is kihangsúlyozta, hogy elsősor-
ban ott fognak korlátozásokat be-
vezetni, tehát lakótelepeket vagy 
egész településeket lezárni, ahol a 
helyi vészhelyzeti bizottság ezt fon-
tosnak tartja. „Nem egyetlen nap 
adatai alapján döntik ezt el, hanem 
fi gyelembe vesznek heti, kétheti 
adatokat. A helyi bizottság ismeri 
legjobban a helyzetet, ők javasol-
hatják, hogy zárjunk le települé-
seket, negyedeket. Egyelőre ilyen 
esetről nem számolhatok be. Amit 

elmondhatok, hogy az esetszámok 
ugrásszerű növekedéséhez hozzá-
járul az a kéthetes időszak, amikor 
minden tünetmentes fertőzött azt 
csinált, amit kedve tartott. Az egész 
eddigi munkánkat, igyekezetünket  
semmissé tették azok, akik tagad-
ják a koronavírus létét, és azok, 
akik semmibe veszik az egészség-
ügyi előírásokat. Most azonban 
újra szabályoztuk azt, hogy aki  
fertőzött, annak kórházba, majd 
otthoni karanténba kell vonulnia. 
Arra számítunk, hogy két nehéz 
hét vár ránk, de azután csökkenni 
fognak a számok. Lehet,  hogy lesz-
nek olyan kórházak,  amelyek nem 
tudnak betegeket fogadni, és ak-
kor őket máshova kell beutalnunk. 
Szinte biztos, hogy lesznek olyan 
egészségügyi intézmények, ahol 
szakemberhiány lesz és máshon-
nan kell orvosokat, asszisztenseket 
hoznunk. Reméljük, hogy helyt tud 
állni az egészségügyi rendszer, fo-

gadni tudja mind a fertőzötteket, 
mind a krónikus betegeket” – fo-
galmazott eléggé pesszimistán a 
szaktárca vezetője. 

Kórházba kell vonulniuk

Országszerte mintegy 4000 személy 
szabadságra készülve készítette el a 
koronavírustesztet. Az egészség-
ügyi miniszter szerint nekik 
is kórházba kell vonulniuk 
legalább 48 órára, majd 
otthoni elkülönítésbe. A 
közegészségügyi alkalma-
zottak számukra is elvégzik 
a járványügyi felmérést, hogy 
megtudják, kivel találkoztak. Ami a 
teszteléseket illeti, Nelu Tătaru azt 
mondta, jelenleg az országban 133 
helyen végeznek PCR típusú tesz-
teket, naponta 19–20 ezret, és ha 
három váltásban dolgoznának az 
alkalmazottak, akkor napi 28 ezer 
tesztet is el lehetne végezni. 

A miniszter szerint két hét múlva 
az esetszámok csökkenésére 
lehet számítani
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• Azoknak is kórházba kell vonulniuk legalább 48 órára, akik saját kérésükre végez-
tették el a koronavírustesztet és az pozitív lett – nyilatkozta Marosvásárhelyen Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter, aki villámlátogatáson volt a Maros Megyei Sürgősségi 
Kórházban. Az illetékes kifejtette: két nehéz hét előtt áll az egészségügyi rendszer.

U gyanakkor az ország területén 
eddig 2101 elhalálozást jegyez-

tek, 27-tel többet, mint egy nappal 
korábban – közölte szerdai jelenté-
sében a stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS). A hivatalos tájékoztatás 
szerint az elmúlt 24 óra alatt 1030 fer-
tőzöttet diagnosztizáltak, összlétszá-
muk jelenleg 40 063. Ezt megelőzően 
kedden 994-gyel, hétfőn 681-gyel, 
vasárnap 767-tel, szombaton 889-cel, 
pénteken 799-cel, csütörtökön 777-
tel, múlt szerdán 641-gyel emelkedett 
az újonnan azonosított betegek szá-
ma Romániában. A GCS adatai sze-
rint a július 20-a 10 óra és 21-e 10 óra 
között eltelt 24 órában 19 férfi  és 8 nő 

elhalálozását jelentették. A Co-
vid-19 betegséggel diagnosz-
tizált személyek közül 24 
663-at gyógyultnak nyilvá-
nítottak (számuk egy nap-

pal korábban 24 454 volt), 
2693 tünetmentes beteget pedig 

hazaengedtek 10 nappal a fertőzés 
azonosítása után. Jelenleg összesen 
5179 beteget ápolnak az ország külön-
böző kórházaiban, intenzív osztályon 
293 személyt kezelnek (egy nappal 
ezelőtt 297). Eddig 1 009 273 korona-
vírustesztet végeztek és dolgoztak 
fel országszerte, 24 877-et az elmúlt 
24 órában. Egy nappal korábban a 
mintavételek száma 984 396-nál, azt 
megelőzően pedig 967 192-nél tartott.

Helyi karantén

Raed Arafat belügyi államtitkár a 
Giurgiu megyei Cartojani települé-
sen helyi szintű karantént rendelt el, 
ugyanis itt ezer lakosra háromnál több 
koronavírusos beteg jut. A Mediafax 
hírügynökség beszámolója szerint a 
településen 32 lakosnál mutatták ki a 
koronavírus jelenlétét, és a szakem-
berek szerint a vírus közösségi terje-
déssel tudott teret hódítani. Keddhez 
hasonlóan szerdán sem igazoltak 
újabb koronavírus-fertőzést Hargita 
megyében, így továbbra is 424 a jár-
vány kezdete óta a térségben igazolt 
koronavírus-fertőzések száma – derült 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
közleményéből. Közülük eddig 327-en 
hagyták el gyógyultan a kórházakat, 
13 haláleset történt, 67 fertőzöttet pedig 
a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban kezelnek vagy tartanak 
megfi gyelés alatt. Tünetmentesség 
esetén eddig 17 személy kérte, hogy tá-
vozhasson a kórházból, az ő kezelésük 
otthon folytatódik. Maros megyében 7 
új koronavírusos személyt azonosítot-
tak, ezzel 878-ra nőtt a járvány kezdete 
óta igazolt fertőzések száma. Eddig 753 
páciens távozott gyógyultan a kórhá-
zakból, 74-en elhunytak, 49 személyt 
tartanak megfi gyelés alatt a kórhá-
zakban, és 120 tünetmentes fertőzött 
került otthoni elkülönítésbe.

Több mint ezer új fertőzött
• Meghaladta az ezret az elmúlt 24 órában az egy nap 
alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániá-
ban, összlétszámuk pedig 40 000 fölé kúszott. 

A z elmúlt húsz évben kétszer is a 
világ fi gyelmének középpontjá-

ba került svéd szent Brigitta. Előbb 
1999-ben, amikor II. (Szent) János 
Pál pápa – Sziénai Szent Katalinnal 
és Avilai Nagy Szent Terézzel együtt 
– Európa védőszentjének nevezte 
ki, legutóbb pedig 2018-ban, amikor 

Ferenc pápa felkereste az ál-
tala alapított Brigitta-rend 
tallini kolostorát.

Emléknapján gondolha-
tunk a családanyára, aki 

nyolc gyermeket hozott a vi-
lágra. Közülük Katalin, a nyomdoka-
iban járva, a svéd egyház kanonizált 
szentjévé vált. Emlékezzünk a Bri-
gitta-rend alapítójára, Skandinávia 
népszerű szentjére, észak misztiku-
sára, a svédek nemzeti szentjére, aki 
igazán ismerte a szenvedést. Erejét 
a keresztből és Jézus áldozatának 
misztikus értelmezéséből nyerte. 

Brigitta (1313–1373) hivatása egy 
olyan korban teljesedett ki, amikor 
rokona, a király elveszítette hódító 
szándékú csatáját és sok katonáját 
Oroszországban; Szent Péter örök vá-
rosi széke helyett Avignonban vesz-
tegelt V. Orbán pápa, ugyanakkor 
laza volt az egyházfegyelem is. No-
ha férjének halála után, özvegyként 
Alvastra kolostorában élt és a misz-
tika útján fejlődött, nagy hatással 
volt az egyházi és világi vezetőkre. 
Látomásait svéd nyelven írták le, és 
előbb kéziratban terjedtek. Nyom-
tatásban először 1492-ben jelentek 
meg. Magyar nyelven 2017-ben ad-
ták ki a Mennyei kinyilatkoztatások 
című, írásait és látomásait tartalma-
zó kötetben. A mának is szólók közül 
kiemeljük: „Isten nem mutat igaz-
ságosságot irgalom nélkül, és nincs 
nála irgalom igazságosság nélkül”. 
(Molnár Melinda)

Mit üzen ma Szent Brigitta?

Vírushívők kontra vírustagadók 

Ahhoz, hogy feloldjuk végre a világméretűvé duzzadt ellentétet, azt 
javaslom a vírustagadóknak, legyenek nagyvonalúak, és tiszteljék meg 
azzal a vírushívőket (hangsúlyozom, mindössze nagyvonalúságból), hogy 
nyilvános zárt helyeken maszkot viselnek, kerülik a tömeget, nem tüsszen-
tenek rá embertársukra, gyakran mosnak kezet, stb. Nem egyébért, de így 
védhetik azokat, akik mégis úgy gondolják, hogy a vírus márpedig létezik. 
Ha ez megtörténik, akkor a vírustagadók keze tisztább lesz, a vírushívők 
pedig kisebb eséllyel kaphatják el a szerintük világjárványt okozó új típu-
sú koronavírust. Így mindenki jól jár(hat). (Kozán István)
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