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Még nem kell karanténtól tartani
A Hargita megyei települések felében vannak már aktív fertőzöttek
• Nagy feszültséget 
szült Kápolnásfaluban, 
hogy egy koronavírus-
sal fertőzött személyt 
azonosítottak a hatósá-
gok, hiszen mindenki 
attól tart, hogy karan-
ténba kell helyezni a 
községet. Utóbbi nem 
azt jelenti, hogy teljes 
kijárási tilalmat alkal-
maznak, ilyen esetben 
a korlátozások specifi-
kusak települések sze-
rint. Mint megtudtuk, a 
Hargita megyei telepü-
lések felében vannak 
aktív fertőzöttek.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

K ülföldről hazatérő személy-
nél igazolták múlt héten a 
koronavírus-fertőzést az 

udvarhelyszéki Kápolnásfaluban, 
jelenleg pedig karanténban van az 
egész családja – tudtuk meg Be-
nedek László polgármestertől, aki 
hozzátette az utóbbi napokban nem 
azonosítottak újabb betegeket.

Komolyan kell venni

Benedek László azt is elmondta la-
punknak, hogy a hatályos jogszabály 
szerint akkor kerülhet karanténba 
egy település, ha ezer lakosonként 
három személynél igazolják a kórt, 

vagyis ez náluk hét személyt jelent. 
Persze egyelőre messze állnak ettől a 
helyzettől. Éppen ezért azt tanácsol-
ja a lakóknak, hogy a pánik helyett 
fi gyeljenek magukra és tartsák be az 
érvényben lévő óvintézkedéseket. Ér-
dekességként megjegyezte, az utóbbi 
időszakban egyre kevesebben vették 
fi gyelembe a járványügyi helyzetre 
vonatkozó előírásokat, ám ez a beteg-
ség megjelenése után megváltozott. 
Utóbbit ő maga is ellenőrizte.

Karanténról, bővebben

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal sajtószóvivője 
megerősítette: akkor alkalmazható a 
településekre, esetleg körzetekre vo-

natkozó intézkedés, ha az utóbbi két 
hétben jelentősen megnőtt a megbe-
tegedéses esetek száma, vagyis ezer 
lakóból legalább háromnál igazolták 
a fertőzést. Ezekbe nem számítanak 
bele a kórházban, szanatóriumban, 
esetleg öregotthonokban lévő szemé-
lyek. Az adott körzetre vagy település-
re alkalmazott karantén ugyanakkor 
hasonló a korábban életbe léptetett 
országoshoz, vagyis csak a munkál-
tatótól kapott igazolással mehetnek 
el munkahelyükre a lakók. Természe-
tesen egészségügyi ellátás céljából, 
mezőgazdasági munkát végezni vagy 
éppen bevásárolni is el lehet menni 
otthonról a saját felelősségre kitöltött 
igazolással és a megfelelő óvintézke-
dések betartása mellett. Előfordulhat 

az is, hogy a hatóságok korlátozzák 
majd a településen áthaladó forgal-
mat. A munkálatok nem állnak le a 
karanténhelyzet miatt, továbbá a be-
szállítók is beléphetnek a településre, 
de a testhőmérsékletüket szigorúan 
ellenőrzik érkezéskor és távozáskor.

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője 
azzal pontosította a leírtakat, hogy a 
lakosság fegyelmezetlensége, és az 
óvintézkedések be nem tartása mi-
att is el lehet rendelni a karantént. 
Hasonló a helyzet akkor is, ha a ha-
tóságok nem tudják ellenőrizni a tele-
pülést. Arra is kitért, hogy valójában 
minden településen a helyi specifi ku-
mokhoz alkalmazkodva kell megszer-
vezni a karantént szükség esetén. Ez 

azt jelenti, hogy ezekhez igazodva tör-
ténnek korlátozások. Nem mindegy 
ugyanis például, hogy egy zsáktele-
pülésről van-e szó, vagy egy olyanról, 
amelyen országút halad át.

Nincs még nagy gond

Tar Gyöngyi kifejtette, nagyon gyor-
san eldőlhet, hogy központi jóváha-
gyással karanténba helyeznek egy 
települést, ezt pedig előre azért nem 
közlik a sajtóval, hogy elkerüljék a fer-
tőzés terjedését. Közölte, Hargita me-
gyében egyelőre egyetlen településen 
sem kellett hasonló intézkedést hozni, 
bár felsőbb utasításra egy bizottság 
már tárgyalt arról, hogy Csíkmind-
szenten, illetve Etéden alkalmazzák-e. 
Mivel ellenőrzés alatt tudták tartani a 
fertőzést, ezért is döntöttek végül úgy, 
hogy nincs szükség karanténra.

A települések felében 
aktív esetek

Adrian Pănescu arról is beszélt, hogy 
a Hargita megyei települések felében 
vannak aktív fertőzöttek, ennek az 
eloszlásnak is köszönhető, hogy nem 
kellett nagyobb szigort alkalmazni. 
„Az emberek fegyelmezetlen-
sége miatt terjed a legköny-
nyebben a vírus, ezért az 
óvintézkedések betartására 
kell fektetni a hangsúlyt, ha 
azt szeretnénk, hogy javuljon 
a helyzet” – hangsúlyozta Tar 
Gyöngyi. Éppen ezért arra kér 
mindenkit, hogy szólítsák meg 
társaikat is, ha ők nem viselkednek 
megfelelően, hiszen mindenkinek 
érdeke, hogy ne terjedjen el a kor. 
„Most össze kell fogni, közösségben 
kell gondolkodni. Nekünk sem jó, ha 
kényszerintézkedésekkel kell meg-
szüntessük az egyes gócpontokat” – 
így az igazgatónő. 

A Hargita megyei települések 
felében vannak aktív 
fertőzöttek, ám az élet nem 
állhat meg
▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B A R A B Á S  Á K O S

A usztria a hétvégén jelentette be, 
hogy hétfőtől szigorítja a román 

állampolgárokkal szemben támasztott 
beutazási feltételeket: mint ahogy teg-
nap jeleztük, az új szabályozás szerint 
a román állampolgárok akkor léphet-

nek be szabadon az alpesi 
országba, ha olyan negatív 
eredményű koronavírustesz-
tet tudnak felmutatni, amely 
az eddigi négy nap helyett a 
beutazást megelőző legfel-

jebb három napban készült. 
A teszteredményt angol vagy német 
nyelven kell bemutatni. Görögország 
is szigorít: az athéni kormány rendele-
te értelmében mától 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 dokumentum-
ban kell bemutatni, amelynek tartal-
maznia kell az illető személyes adatait is. 
A román külügyminisztérium közölte, a 
teszteredmény felmutatása nem zárja ki 
a görög hatóságok által kért online kér-
dőív (Passenger Location Form - PLF) ki-
töltésének kötelezettségét, illetve a szú-
rópróbaszerű tesztelés lehetőségét sem.

A járvány terjedése szempontjából 
nem biztonságos országnak nyilvá-
nította Romániát és Bulgáriát Itália. 
Roberto Speranza egészségügyi mi-
niszter közölte, ez azt jelenti, hogy 
a két országból beutazókra kéthetes 
karantén-kötelezettség vonatkozik. 
Olaszország most először rendelt el 
karantént európai uniós tagállamból 

érkezőkkel szemben. Roberto Spe-
ranza bejelentette, mindazok, akik az 
utóbbi tizennégy napban Romániában 
vagy Bulgáriában tartózkodtak, és 
visszatérnek Olaszországba, az érke-
zésüktől számított tizennégy napban 
karantén-kötelezettség alá esnek, 
akár olasz, akár más állampolgársá-
gú beutazóról legyen szó. „A járványt 
még nem sikerült legyőzni, továbbra 
is óvatosság és fi gyelem a jelszó” – 
mondta az egészségügyi miniszter. 
Hozzátette, ugyanez az óvintézkedés 
vonatkozik a schengeni övezeten és az 
Európai Unión kívüli európai ország-
ra is. Olaszország június 3-án nyitotta 
meg külső határait. A fertőzöttek szá-
mának növekedése nyomán az olasz 
egészségügyi hatóságok ismét óvin-
tézkedéseket vezettek be először a 
Bangladesből beutazók, majd további 
országok utasai esetében. A korlátozás 
jelentős horderejűnek számít, a nyu-

gat-európai országban élő románok 
száma ugyanis meghaladja a másfél 
milliót, mindemellett számottevő az 
olaszországi bolgár közösség lélekszá-

ma is. „Feketelistára” tette a Romániá-
ból érkezőket Ciprus is, ahol az innen 
beutazókat egyáltalán nem fogadják 
turisztikai szempontból.

Számos ország feketelistára tette Romániát
• A romániai járványhelyzet romlása miatt egyre több or-
szág szigorítja a beutazást az innen beutazókkal szemben. 

Gyorsul a járvány terjedése
A tesztek számához képest lényegesen megemelkedett tegnap az egy nap 
alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániában: 1104 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 45 902. Ugyanakkor az ország 
területén eddig 2206 elhalálozást jegyeztek, 25 794 személyt gyógyultnak 
nyilvánítottak, 3440 tünetmentes beteget pedig hazaengedtek. Eddig 1 
110 534 koronavírustesztet végeztek és dolgoztak fel országszerte, 7574-et 
tegnap, vagyis ezúttal a tesztek 14,57 százaléka bizonyult pozitívnak. Hargita 
megyében négy újabb koronavírus-fertőzés igazolását követően 464-re 
nőtt a járvány kezdete óta azonosított esetek száma, 13 haláleset történt, 81 
fertőzöttet a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban kezelnek vagy 
tartanak megfigyelés alatt, 4-en pedig otthoni elkülönítésben tartózkodnak. 
Maros megyében szintén néggyel nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzött 
személyek száma tegnap, a járvány kezdete óta 918 fertőzéses esetet vettek 
nyilvántartásba. Kovászna megyében nem igazoltak újabb fertőzést tegnap, a 
kezdetektől 398 fertőzést azonosítottak a térségben.




