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Nyaralás:  belföld vagy külföld?
Egyesek a karanténtól tartanak, másoknak pénzügyileg megterhelő a tesztelés

KORPOS ATTILA

„Várható volt, hogy a nálunk foglalt 
nyaralások egy részét nem tudják 
igénybe venni az üdülők. Érdekes 
módon a legtöbben nem a vírustól, 
sokkal inkább az adott országban 
érvényes karanténkötelezettségtől 
tartanak” – tudtuk meg a Unnique 
Travel irodavezetőjétől. Miklós Csilla 
elmondta, az érdeklődők most a bel-
földi úticélokat részesítik előnyben: 
a román tengerpart és a hegyvidék 
is egyaránt népszerű, a sorban pedig 
a bolgár tengerpart következik. „Van 
érdeklődés Görögország és Horvátor-
szág iránt is, jelenleg mindkét ország 
irányában vannak korlátozó beuta-
zási feltételek: míg előbbi esetében 
tesztkötelesek vagyunk, addig az 

utóbbinál az odaút jelenthet 
akadályt, hiszen autós uta-
zásnál Magyarországon is át 
kell haladni. A legfrissebb 
intézkedések miatt bizako-
dók vagyunk az egyiptomi és 

törökországi charterjáratok el-
indítását illetően” – tette hozzá. Mint 
megjegyezte, leginkább az utóbbi 
lehet népszerű célpont a nyár végi és 
őszi időszakban.

Ha elkapják a vírust...

A beszámolók szerint a turisták elé-
gedettek. „Nincs akkora szigorúság 

sem a határátkelőknél, sem a hely-
színen, az intézkedések pedig nem 
befolyásolják a nyaralásukat. Van-
nak szállodák, ahol az étkeztetés 
nem önkiszolgálással, hanem fel-
szolgált formában valósul meg, to-
vábbá több a fertőtlenítés is” – tért 
ki a visszajelzésekre. Kérdésünkre, 
hogy mi történik, amennyiben va-
laki elkapja a vírust a nyaralása 
alatt, azt felelte, hogy ez az adott 

ország protokolljának függvénye. 
„Rendszerint elkülönítik, megvizs-
gálják, a kivizsgálás eredménye 
pedig eldönti a további szükséges 
lépéseket” – világosított fel, hoz-
zátéve, ők még nem találkoztak ha-
sonló esettel.

Megdrágult a hazai nyaralás

„A lemondások egyaránt érintették 
a belföldi és külföldi foglalásokat, 
de nem jellemző, hogy a kliensek 
végleg elálltak volna a nyaralási 
szándéktól. Sok esetben át tudtuk 
ütemezni egy későbbi időpontra az 
utazást” – tudtuk meg a Christian 
Tour utazási iroda csíkszeredai fi ók-

jánál. Antal Erika Mónika, az iroda 
illetékese elárulta, a foglalók nagy 
százalékát elriasztja a kötelező teszt 
okozta pluszköltség és a karantén-
kötelezettség, mások viszont vál-
lalják és tartják magukat az eredeti 
tervekhez. „Volt olyan esetünk, ami-
kor a teszt eredménye már kifutott 
volna a hetvenkét órából, így koráb-
ban kellett volna beutazzon a ven-
dég Görögországba. A szállásadóval 
egyeztettünk, a dátumokat előbbre 
hoztuk, így ő nyugodtan elutazha-
tott” – példázódott. Egy másik, ki-
lenctagú család tesztelése viszont 
annyiba került volna, mint a teljes 
nyaralásuk, így ők kénytelenek vol-
tak elállni a tervektől.

„Mostanában jellemző, hogy a 
turisták bejönnek, foglalnak, egy-
két napra rá pedig már utaznak 
is. Ez leginkább a külföldi célpon-
tokra érvényes. A belföldi piac, 
például a tengerpart már jóval 
telítettebb, ott nehéz egyik napról 
a másikra az igényeknek megfe-
lelő szállást és szolgáltatást talál-
ni” – világosított fel. Hozzátette, 
a trend szerint a Csík-környékiek 
leginkább a tengerpartot kedve-
lik, ők fele-fele arányban utaznak 
a román és külföldi turistaparadi-
csomokba. A visszajelzések terén 
megtudtuk, a zárt terekben és az 
étkeztetésben szigorúan figyelnek 
az előírásokra. „Az all-inclusive 
ellátás változott a legtöbbet: az ön-
kiszolgálást felváltotta a személyzet 
általi kiszolgálás” – tette hozzá az 
iroda másik illetékese, Péter Emőke. 
Hozzátette, a külföldi árak a tavalyi 
szezonhoz képest nem változtak, a 
belföldi piac élénkülése viszont drá-
gábbá tette az úticélokat. „Megtörté-
nik, hogy a vendéget nem fogadja a 
szálláshelye különböző okok miatt. 
Mi számolunk ezzel és egy ugyan-
olyan vagy magasabb besorolású 
szálláshoz irányítjuk át a vendéget 
különbözetfi zetés nélkül” – jelez-
ték. A Törökország és Egyiptom 
zöld zónába való kerülésével ők 
is több foglalásra számítanak, 
amelyek esetében akár 50-60%-
os kedvezményeket is igénybe 
lehet majd venni.

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

Jóváhagyta az Országos Kataszt-
rófavédelmi Bizottság kedd esti 

ülésén a koronavírus-járvány ter-
jedésének megelőzése érdekében 
kidolgozott újabb megszorításokat, 

amelyeket tegnap esti, lap-
zártánk után véget ért ülé-
sén készült határozatban 
elfogadni a kormány. Ludo-
vic Orban miniszterelnök, 
aki egyben a katasztrófavé-
delmi bizottságot is vezeti, 
tegnap közölte, a kormány 

mérlegeli, hogy az intézkedé-
sek az egész országra érvényesek 
legyenek, vagy csak bizonyos zsú-

folt helyeken, mint a tengerpart, Bu-
karest, illetve a járvány által legin-
kább sújtott megyék. Orban kedden 
arról beszélt: ezek nem azonnali és 
országos szinten kötelező érvényű 
megszorítások, hanem a megyei ka-
tasztrófavédelmi bizottságok az ak-
tuális viszonyok ismeretében dönt-
hetnek a bevezetésükről.

Utcai maszkviselés?

Az egyik legsúlyosabb megszorítás 
a kötelező utcai maszkviselés be-
vezetése azokon a helyeken, ahol 
nem tartható be a másfél méteres 
távolság az emberek között. Ezen 
helyszínek megnevezése a jár-
ványhelyzet függvényében a helyi 
katasztrófavédelmi bizottságok 

hatáskörébe tartozik, mint ahogy 
azon időintervallum kijelölése is, 
amelyben a maszkok viselése köte-
lező. A maszkviselési kötelezettség 
alól mentesülnek a kemény fizikai 
munkát végző személyek, valamint 
az öt év alatti gyerekek. Emellett 
a vendéglátóhelyek teraszait este 
11 és reggel 6 óra között kötelező-
en zárva kell tartani, és táncolni 
is tilos. A tengerparti strandokon 
csak a házaspárok, illetve a felnőt-
tek által felügyelt gyerekek napo-
zóágyai lehetnek közelebb egymás-
hoz két méternél.

Nelu Tătaru egészségügyi minisz-
ter kedden este megerősítette: az in-
tézkedéseket azokban a régiókban 
léptetik életbe, ahol fertőzőgócok 
alakultak ki. Elmondta, az elmúlt 
hetek tapasztalata az, hogy a fertő-
zőgócok olyan személyek miatt ala-
kulnak, ki akik a szabadságuk alatt 
megfertőződtek, és „hazavitték” a 
vírust. Eközben tegnap Argeș után 
újabb járvány sújtotta megye ille-

tékesei döntöttek a szigorításokról: 
mostantól Dâmbovița megyében is 
kötelező a maszk viselete a szabad-
ban is. Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter egyébként kedden este a Digi 
24 hírtelevízióban arról is beszélt, 

hogy már zajlik az az országos vizs-
gálat, amely során azt mérik fel, há-
nyan kapták el eddig a koronavírust, 
mekkora a lakosság átfertőzöttsége 
és immunitása. A vizsgálat eredmé-
nye szeptemberre várható.

A teraszok este 11 órai bezárásával akadályoznák meg a járvány terjedését
• A katasztrófavédelmi operatív törzs megtette a ja-
vaslatot arra, hogy az utcai maszkviselés is kötelezővé 
válhasson. A kormány tegnap esti ülésén készült elfo-
gadni az erről szóló rendeletet.

Nőtt az új fertőzöttek száma
Ismét nőtt a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi jelentések szerint egy nap alatt 1182 személy esetében mutatták 
ki a fertőzést. Ezzel az igazolt fertőzések száma 48 235-re nőtt. Közülük 
26 446 személy meggyógyult, 643 személy második tesztje lett pozitív. 24 
óra alatt 30 újabb páciens halt bele a fertőzés szövődményeibe, ezzel az 
elhunytak száma 2269-re nőtt. Intenzív osztályon rekordszámú, 377 pá-
ciens feküdt. Hargita megyében újabb 18 koronavírus-fertőzést igazoltak 
tegnap, ezzel 502-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben azonosított 
esetek száma. Két fertőzött életét vesztette, ezzel 15-re nőtt a járvány ha-
lálos áldozatainak száma a megyében. A fertőzés mellett mindkét elhunyt 
más betegségekben is szenvedett. A gyógyultak száma 376-ra nőtt, 104 
fertőzöttet pedig a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi, a gyergyószentmik-
lósi és a maroshévízi kórházakban kezelnek vagy tartanak megfigyelés 
alatt. Maros megyében tegnap 13-al nőtt az igazoltan fertőzött személyek 
száma, elérve a 949-et, és 77-en vesztették életüket a koronavírus-fertő-
zés következtében a járvány kezdete óta. 

• Inkább itthon nyaralnak az emberek, a korlátozások 
miatt kevesebben mernek külföldre utazni – ez derül ki 
az általunk megkérdezett utazási irodák tapasztalata-
iból. A belföldi turistacélpontok felkapottak lettek, de 
ugyanakkor drágábbak is.

A tavalyi évhez képest nem változtak az 
árak Görögország tekintetében. Most több a 
kötelezettség
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