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Sok az új fertőzött Brassóban
Brassó megye 113 új koronavírusos 
esettel messze a leginkább fertőzött 
megyének számít Erdélyben, 
országos szinten itt regisztrálták a 
legtöbb pozitív esetet csütörtökön. 
Kolozs megyének sikerült kicsit 
visszaszorítania a vírus terjedését, 
a csütörtöki adatok szerint csupán 
22 új esetet regisztráltak, ellenben a 
fertőzöttek összlétszáma vészesen 
közelít az ezerhez, jelenleg 970 
koronavírusos beteget tartanak 
nyilván a megyében. Temes me-
gyében 39, Hunyad megyében 33 új 
fertőzöttet regisztráltak, míg Arad, 
Fehér és Beszterce-Naszód megye 
tartja a korábbi szintet 15, 18, illetve 
17 új esettel. Ellenben megduplá-
zódott az új fertőzöttek száma 
Bihar megyében, a szerdai 9 helyett 
csütörtökön már 16 fertőzöttet 
jelentettek. Hargita megyében van 
még jelentős növekedés, miután 
szerdán nem jeleztek új megbete-
gedést, csütörtökön már egyből 9 
új esetet vettek nyilvántartásba. 
Máramaros megyében szintén nőtt 
a megbetegedések száma, csütör-
tökön már 11 új esetet észleltek a 
hatóságok. Szeben megye 9, Maros 
7 új fertőzöttel tartja a korábbi 
szintet. Tíz alatt van az új esetszám 
Krassó-Szörény (4) és Szilágy (2) 
megyében, míg Szatmár és Kovász-
na megyéből csütörtökön egyetlen 
koronavírusos megbetegedést sem 
jelentettek.

Boc: nincs „világvége”
Nyolc, koronavírussal fertőzött 
személyt regisztráltak a kolozsvári 
polgármesteri hivatal alkalma-
zottai között, mindegyik jól érzi 
magát – erősítette meg a Libertatea 
videóműsorába bejelentkezve Emil 
Boc polgármester. Az elöljáró sze-
rint újabb 20 alkalmazott otthoni 
elkülönítésben van. Elmondta, 
nincs törvényi keret arra, hogy az 
intézmény valamennyi alkalma-
zottját teszteljék, a jogszabályok ezt 
csak a tüneteket mutatók esetében 
teszik lehetővé. „Tudnunk kell, 
hogy ez nem világvége” – jelentette 
ki a polgármester, aki szerint a me-
gyei közegészségügyi igazgatóság 
elvégzi a szükséges epidemiológiai 
vizsgálatokat, kontaktkutatást, és 
rendszeresen fertőtlenítenek. A 
bejáratnál lázat mérnek, az alkal-
mazottak maszkban dolgoznak, és 
az ügyintézés online és telefonon 
zajlik, tette hozzá az elöljáró, aki 
elmondása szerint személyesen 
egyetlen fertőzöttel sem érintke-
zett. Korábban Emanuel Ungurea-
nu USR-s szenátor azzal vádolta a 
polgármesteri hivatal vezetőségét, 
hogy a fertőzöttek számának 
növekedése ellenére nem tesztelteti 
az alkalmazottakat, és ezek, ha tü-
neteket észlelnek, saját zsebükből 
kell fi zessék a mintavételt.
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Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munkála-
tokat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös ára-
kon. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

NÖVELNÉK AZ ÁLLAMI SEGÉLYEKET A JÁRVÁNY OKOZTA GAZDASÁGI VÁLSÁG MIATT

Védeni kellene a munkahelyeket

A válság közepette elsősorban azokat kellene támogatni, akik dolgoznak, és csak azután növelni a segélyeket 

A járvány miatti gazdasági 
válság közepette a munkahe-
lyek védelme, új munkahelyek 
létesítése kellene hogy legyen 
az elsődleges szempont, és 
csak azután a segélyek növe-
lése – vélekedik Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere 
annak kapcsán, hogy a szená-
tus megszavazta: növelnék az 
állami segélyeket.

 »  BÍRÓ BLANKA

M egszavazta a szenátus azt a 
tervezetet, amely több mint 
tíz év után jelentősen nö-

velné a szociális referenciamutatót 
(ISR), ami alapján kiszámolják az 
állami segélyek többségét. Közben 
egy másik tervezetre is rábólintott a 
felsőház, eszerint a munkanélküli 
támogatás a szociális referenciamu-
tató 100 százaléka lehetne a jelenle-
gi 75 százalék helyett. Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy – szociológus vég-
zettségű – polgármestere úgy véli, a 
jelenlegi helyzetben a munkahelyek 

védelme, új munkahelyek létesítése 
kellene hogy legyen az elsődleges 
szempont, és csak azután a segélyek 
növelése. A szenátus által elfogadott 
tervezet szerint a szociális referenci-
amutatót a jelenlegi 500 lejről 1200 
lejre emelnék, ami a különböző álla-
mi segélyek jelentős növelését vonja 
maga után. Ez alapján számolják ki 
például a munkanélküli-segélyt, a 
szociális segélyt, a családi pótlékot 
és a fűtéstámogatást is. A tervezetben 
az is szerepel, hogy a kormánynak 
évente az infl ációhoz kell igazítania 
a mutató értékét. A kezdeménye-
zők azzal érvelnek, hogy amióta a 
szociális referenciamutató alapján 
számolják a különböző juttatásokat, 
vagyis 2008 óta, annak értéke nem 
változott. Azóta viszont emelkedtek a 
bérek és az árak, így a kedvezménye-
zettek vásárlóereje és életminősége 
sokat romlott. Másrészt arra is hivat-
koznak, hogy a koronavírus-járvány 
miatt sokan elveszítették a munkahe-
lyüket, és még sokan juthatnak erre 
a sorsra. A másik tervezet, amelyet 
szintén megszavazott a szenátus, a 
munkanélküli-segély kiszámításá-
nak módszertanát változtatná meg. 
Jelenleg akik legalább egy évig befi -

zettek a munkanélküliségi alapba, 
a szociális referenciamutató értéké-
nek 75 százalékát kapják munkanél-
küli-segélyként, vagyis 375 lejt. Erre 
számolják rá a munkában eltöltött 
évek függvényében a jogosult utol-
só egyéves átlagbérének 3-10 szá-
zalékát. A tervezet szerint a mun-
kanélküli a referenciamutató 100 
százalékát kaphatná „alapjáraton”, 
tehát a még érvényben levő mutató 
alapján 500 lejt a 375 lej helyett, ha 
pedig a mutatót megemelik, 1200 
lejt. Ez esetben is arra hivatkoznak 
a törvényalkotók, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt sokan elveszítet-
ték a munkahelyüket, a gazdasági 
válságban hosszú idő alatt vagy 
egyáltalán nem találnak új állást. 
A képviselőháznak mind a két ter-
vezetet meg kell még szavaznia. „A 
munkaalapú és nem a segélyalapú 
társadalom sikerességében hiszek, 
így azért kellene nagyobb erőfeszí-
téseket tenni, hogy megvédje az 
állam a meglevő munkahelyeket, 
és újak létrehozását támogassa” – 
szögezte le lapunknak Antal Árpád. 
Hangsúlyozta, elsősorban azokat 
kell támogatni, akik dolgoznak, és 
csak azután növelni a segélyeket. 

 » „A munka-
alapú és nem 
a segélyalapú 
társadalom 
sikerességében 
hiszek, így azért 
kellene nagyobb 
erőfeszítése-
ket tenni, hogy 
megvédje az 
állam a meglevő 
munkahelyeket, 
és újak létreho-
zását támogas-
sa” – szögezte le 
lapunknak Antal 
Árpád. 
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 » B. K. B.

Ú j gyártótól és drágábban kapják 
a tetanusz elleni védőoltást a ha-

zai gyógyszertárak és kórházak – az 
átállás miatt akadozott az ellátás. A 
Krónikát egy érintett kereste meg, aki 
csütörtökön reggel a sepsiszentgyör-
gyi sürgősségen szembesült azzal, 
hogy nincs tetanusz (merevgörcs) 
elleni vakcina. A gyógyszertárakban 
próbálta beszerezni a védőoltást, ám 
csak sokadik próbálkozás után talált.

András-Nagy Róbert, a sepsiszent-
györgyi kórház igazgatója lapunk 
megkeresésére elmondta, országos 
szinten gondot okozott a vakcina hi-
ánya, az általa vezetett egészségügyi 
intézményben például öt napig nem 
volt, végül csütörtök délre sikerült 

beszerezni. Gondot okoz ugyanakkor, 
hogy a becsült szükséglet alapján le-
adott rendelésnek alig a 70 százalékát 
kapták meg.

Az igazgató arra is kitért, hogy egy 
új gyártó hozza be Romániába az ol-
tóanyagot, így új közbeszerzést kellett 
kiírni, és amíg a folyamat lejárt, a kór-
házban nem volt vakcina.

A gyógyszertárak szintén nehezen 
tudják beszerezni a tetanusz elleni 
oltóanyagot. „Nem hivatalosan azt a 
választ kapjuk, hogy a vakcinát nem 
feltétlenül szükséges a patikákban 
forgalmazni, mert azt a kórházak-
ban, a sürgősségen adják be. Viszont 
ha egy faluban nincs a közvetlen 
közelben kórház, indokolt esetben 
a háziorvos is felírja, sőt a gyógysze-
rész is javasolja, ha úgy ítéli meg, 

a betegnek sürgősen szüksége van 
a védelemre” – mondta el lapunk-
nak Szabó Péter, a Kovászna Megyei 
Gyógyszerészkamara elnöke. Hozzá-
tette: a gyógyszertárak is már az új 
gyártótól kapják a készítményt, szin-
tén drágábban – míg korábban 35 lej-
be került, most már 70 lej.

Mint ismeretes, a tetanuszt okozó 
baktériumok szennyezett földben, ho-
mokban, porban, rozsdás tárgyakon 
találhatók, innen szúrt vagy vágott 
seben keresztül jutnak a szervezetbe. 
A kisbabák rutinszerűen megkapják 
a tetanusz elleni védőoltást, ám na-
gyobb korban már gyengül a védelem, 
ezért emlékeztető oltásra van szük-
ség. A tetanusz a védőoltás hiányában 
az esetek 30 százalékában halálos ki-
menetelű.

Drágább a tetanusz elleni oltás, de legalább kapható

 » A gyógyszer-
tárak is már az új 
gyártótól kapják 
a készítményt, 
szintén drágáb-
ban: míg ko-
rábban 35 lejbe 
került, most már 
70 lej.




