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AGGASZTÓ ÜTEMBEN TERJED A JÁRVÁNY AZ ORSZÁGBAN, TEGNAP A TESZTEK TÖBB MINT HÉT SZÁZALÉKA BIZONYULT POZITÍVNAK

Számos ország feketelistára tette Romániát
Gyorsuló ütemben terjed a koronaví-
rus-járvány Romániában, a fertőzé-
sek száma naponta megdönti az elő-
ző nap feljegyzett csúcsot, és rendre 
legalább másfélszerese az előző két 
hét napi átlagának. Ugyanakkor egy-
más után foganatosítanak beutazási 
korlátozásokat a különböző országok 
a román állampolgárokkal vagy az 
innen oda utazókkal szemben.

S zámszerűleg csökkent, ám aránya-
iban nőtt az elmúlt 24 órában re-
gisztrált koronavírusos esetek szá-

ma az országban, összlétszámuk immár 
meghaladta a 44 500-at. Ugyanakkor az 
ország területén eddig 2187 elhalálozást 
jegyeztek, 22-vel többet, mint egy nappal 
korábban – közölte tegnapi jelentésében 
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A 
hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 
óra alatt 1120 fertőzöttet diagnosztizáltak, 
összlétszámuk jelenleg 44 798, az aktív 
fertőzöttek száma 16 968. Ezt megelőző-
en szombaton 1284-gyel – ami az eddigi 
rekord –, pénteken 1119-cel, csütörtökön 
1112-vel, szerdán 1030-cal, kedden 994-
gyel emelkedett az újonnan azonosított 
betegek száma Romániában. Fontos ada-
lék, hogy az említett 1120 személynek 
korábban nem volt pozitív teszteredmé-
nye. Az újonnan diagnosztizáltakon kívül 
ugyanakkor 379 páciensnek lett ismét po-
zitív az eredménye.

Se lazítás, se országos szigorítás
A Covid–19-betegséggel diagnosztizált 
személyek közül 25 643-at gyógyultnak 
nyilvánítottak (számuk egy nappal ko-
rábban 25 373 volt), 3572 tünetmentes be-
teget pedig hazaengedtek 10 nappal a fer-

tőzés azonosítása után. Jelenleg összesen 
6662 beteget ápolnak az ország kórhá-
zaiban, intenzív osztályon 351 személyt 
kezelnek (egy nappal ezelőtt 315). Eddig 
1 102 901 koronavírustesztet végeztek 
és dolgoztak fel országszerte, 15 098-at 
az elmúlt 24 órában, vagyis most a tesz-
tek 7,41 százaléka bizonyult pozitívnak 
(szombaton 5,70, pénteken 4,96 százalé-
ka). Románia területén 2062 koronavírus-
sal fertőzött személy tartózkodik otthoni 
elkülönítésben, 3665 pedig intézményi 
karanténban. A fertőzésgyanús szemé-
lyek közül 11 011 van lakhelyi, 9 pedig 
intézményi vesztegzár alatt. Ludovic Or-
ban kormányfő a hétvégén megerősítette: 
a hatóságok nem szándékoznak lazítani 
a korlátozásokon, de újabb szigorításo-
kat sem terveznek bevezetni, és főként a 
gazdaság működését nem óhajtják aka-
dályoztatni. „Ellenkezőleg: hétről hétre 
a gazdaság újraindítását célzó intézke-
déscsomag gyakorlatba ültetésén dol-
gozunk” – szögezte le a miniszterelnök, 
aki ismét felhívta a lakosság fi gyelmét az 
egészségügyi óvintézkedések betartásá-
nak fontosságára.

Ausztria, Itália és Görögország 
is szigorít
A romániai járványhelyzet romlása mi-
att egyre több ország szigorítja a beu-
tazást az innen beutazókkal szemben. 
Ausztria tegnap jelentette be, hogy má-
tól szigorítja a román állampolgárokkal 
szemben támasztott beutazási felté-
teleket: az új szabályozás szerint a ro-
mán állampolgárok akkor léphetnek be 
szabadon az alpesi országba, ha olyan 
negatív eredményű koronavírustesz-
tet tudnak felmutatni, amely az eddigi 
négy nap helyett a beutazást megelő-
ző legfeljebb három napban készült. A 
teszteredményt angol vagy német nyel-

ven kell bemutatni. Ennek hiányában, 
saját költségükön, az eddigi 14 nap 
helyett 10 napos karanténba kell vonul-
niuk. Ha a karantén ideje alatt negatív 
eredménnyel tesztelik, a karantént fel-
függesztik. Amennyiben a Romániából 
érkező utazó nem tud felmutatni a ha-
táron negatív tesztet, vagy nem tudja 
bizonyítani, hogy van megfelelő hely, 
ahol karanténba vonulhat, nem léphet 
Ausztria területére. Egyébként teljesen 
felfüggesztették a Románia és Ausztria 
közötti repülőjáratokat.

Az athéni kormány rendelete értel-
mében keddtől fel kell mutatniuk a 
reptéren az érkezés előtt legtöbb 72 
órával elvégzett, negatív PCR-tesztet a 
Romániából és Bulgáriából repülőgép-

pel Görögországba utazóknak. A tesztet 
akkreditált laborban kell elvégezni, és 
az eredményt angol nyelvű dokumen-
tumban kell bemutatni, amelynek tar-
talmaznia kell az illető személyes ada-
tait is. A román külügyminisztérium 
közölte, a teszteredmény felmutatása 
nem zárja ki a görög hatóságok által 
kért online kérdőív (Passenger Location 
Form – PLF) kitöltésének kötelezettsé-
gét, illetve a szúrópróbaszerű tesztelés 
lehetőségét sem.

Róma: nem biztonságos Románia
A járvány terjedése szempontjából nem 
biztonságos országnak nyilvánította Ro-
mániát és Bulgáriát Itália. Roberto Spe-

ranza egészségügyi miniszter közölte, ez 
azt jelenti, hogy a két országból beuta-
zókra kéthetes karanténkötelezettség 
vonatkozik. Olaszország most először 
rendelt el karantént európai uniós tag-
államból érkezőkkel szemben. Roberto 
Speranza bejelentette, mindazok, akik 
az utóbbi tizennégy napban Romániá-
ban vagy Bulgáriában tartózkodtak, és 
visszatérnek Olaszországba, az érke-
zésüktől számított tizennégy napban 
karanténkötelezettség alá esnek akár 
olasz, akár más állampolgárságú be-
utazóról legyen szó. „A járványt még 
nem sikerült legyőzni, továbbra is óva-
tosság és fi gyelem a jelszó” – mondta 
az egészségügyi miniszter. Hozzátette, 
ugyanez az óvintézkedés vonatkozik a 
schengeni övezeten és az Európai Unión 
kívüli európai országra is. Olaszország 
június 3-án nyitotta meg külső határa-
it. A fertőzöttek számának növekedése 
nyomán az olasz egészségügyi hatósá-
gok ismét óvintézkedéseket vezettek be 
először a Bangladesből beutazók, majd 
további országok utasai esetében. A kor-
látozás jelentős horderejűnek számít, a 
nyugat-európai országban élő románok 
száma ugyanis meghaladja a másfél mil-
liót, mindemellett számottevő az olasz-
országi bolgár közösség lélekszáma is. 
„Feketelistára” tette a Romániából érke-
zőket Ciprus is, ahol az innen beutazó-
kat egyáltalán nem fogadják turisztikai 
szempontból.

A román hatóságok tegnap frissítették 
a magas járványügyi kockázatot jelentő 
országok lajstromát, az innen érkezők 14 
napos karantén letöltésére kötelesek. Az 
érintett országok között található többek 
között Bosznia és Hercegovina, Koszovó, 
Észak-Macedónia, Maldív-szigetek, Mol-
dova, Montenegró, Oroszország, Szerbia, 
Egyesült Államok.

Se ki, se be. Az érintett településeken a fertőzöttek magas száma miatt rendelték el a karantént

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

A hatóságok karantén alá vonták teg-
nap a bánsági Facsád (Făget) városát 

és a hozzá tartozó három települést – je-
lentette be tegnap a Temes megyei pre-
fektúra. Az intézkedést azzal indokolták, 
hogy az utóbbi napokban 47 új korona-
vírus-fertőzött lakost azonosítottak, és 
sok személy került közvetlen kontaktus-
ba velük. A helyi katasztrófavédelmi bi-
zottság határozatát rendelettel erősítet-
te meg az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője. A településre csak 
a teherszállítók mehetnek be, illetve on-
nan ki, valamint azok a nem helybéli 
személyek, akik gazdasági tevékenysé-
get folytatnak, vagy a belügyi, védelmi, 
energetikai, közegészségügyi, közélel-
mezési vagy mezőgazdasági területen 
fejtik ki aktivitásukat, illetve egyetemi 
felvételire utaznak. A hatóságok gondos-
kodnak a rászorulók ellátásáról.

Facsád immár a harmadik település Ro-
mániában, ahol karantént rendelnek el a 
járványhelyzet súlyossága miatt. A Praho-
va megyei Gornet önkormányzata ugyan-
akkor megtámadta a bukaresti ítélőtáblán 
a község egyik települését karantén alá 
helyező határozatot. A községet képvise-
lő ügyvéd, Bogdan Dumitru azt kéri Raed 
Arafattól, az Országos Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (DSU) vezetőjétől, hogy sür-
gősen kezdeményezze a Covid–19-esetek 
felmérését annak érdekében, hogy ponto-
san megállapítsák, a karantén elrendelé-
sekor a fertőzöttek aránya meghaladta-e 
az Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP) által meghatározott küszöbérté-
ket. Ez ügyben az ügyvéd a „közösség pol-
gárainak hangulatára és csüggedtségére” 
hivatkozik. 

A Bogdan Dumitru által a sajtó rendel-
kezésére bocsátott dokumentumok sze-
rint a helyi hatóságok 500 ezer euró er-
kölcsi és anyagi kártérítést kérnek Gornet 
községnek, mert – mint mondják – a más 
településen lévő munkáltatók kitiltották 
a falu munkavállalóit, és így több mint 
450 ember maradt munkahely nélkül, a 
község polgárait nem fogadják a szom-
széd települések boltjaiban, gyógyszertá-
raiban, teljesen elszigetelődtek, sőt még 
„meg is szólják” őket. A Prahova megyei 
katasztrófavédelmi bizottság (CJSU) szer-
dán döntött arról, hogy helyi karantén alá 
vonja Gornet községközpontját, miután a 
faluban két hét alatt 15 Covid–19-megbe-
tegedést regisztráltak. Utólag a DSU ren-
delettel erősítette meg a CJSU határoza-
tát. Facsádon és Gorneten kívül jelenleg 
a Giurgiu megyei Cartojani település van 
vesztegzár alatt a koronavírusos esetek 
magas száma miatt.

Már három település vesztegzár alatt, az egyik kifogásolja a döntést

 » A román állampolgárok ese-
tében Olaszország most először 
rendelt el karantént európai 
uniós tagállamból érkezőkkel 
szemben.




