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Különleges mentővel szállítják 
kórházba az új típusú 
koronavírussal fertőzötteket 
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Mit jelent: elkülönítés és karantén
Nem enyhül a járvány terjedésének üteme országszerte

ISZLAI KATALIN

Ú jabb rekord dőlt meg csütör-
tökön: 1356 koronavírus-fer-
tőzöttet azonosítottak 24 

óra alatt országszerte. Ezzel meg-
haladta a 20 ezret a nyilvántartott 
aktív fertőzöttek száma, az iga-
zolt fertőzések száma pedig 49 
591-re nőtt. Hargita megyében 
is ismét nagyszámú, 17 új koro-
navírus-fertőzést igazoltak csü-

törtökön, ezzel 519-re nőtt a 
járvány kezdete óta a tér-
ségben azonosított esetek 
száma – derül ki a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal 
közleményéből. Közülük 
eddig 376-an hagyták el 
gyógyultan a kórházakat, 
15 haláleset történt, 128 
fertőzöttet pedig a csíksze-
redai, a székelyudvarhelyi, 

a gyergyószentmiklósi és a 
maroshévízi kórházakban kezelnek 
vagy tartanak megfi gyelés alatt.

Az új esetek mellett a már ko-
rábban igazolt fertőzöttek újra-
tesztelése során Hargita megyében 
4 személy esetében kaptak újabb 
pozitív eredményt – olvasható a 
Stratégiai Kommunikációs Csoport 
tájékoztatásában.

Fogalmak tisztázása

Adrian Pănescu, a prefektusi hi-
vatal szóvivője megkeresésünkre 
azt is elárulta, hogy a megyében 
hét személy tartózkodik otthoni 
elkülönítésben, 232-en pedig házi 
karanténban vannak. Mivel a ko-
ronavírussal kapcsolatos adatok 
közlése során zavart okozott az 
elmúlt napokban az otthoni elkü-
lönítés és karantén fogalmának 
megváltozott értelmezése, ezzel 
kapcsolatosan is érdeklődtünk a 
szóvivőtől. Mint kiderült, a félre-
értések valószínűleg abból fakad-
nak, hogy a járvány kezdetén Ro-
mániában a karantén számított 
„szigorúbb” intézkedésnek a házi 
elkülönítéssel szemben, a múlt 
héten életbe lépett karanténtör-
vényben azonban a két fogalom 
meghatározásakor a nemzetközi 
egészségügyi rendszabályok ál-
tal használt terminológiát vették 
át, és lemondtak a Romániában 
eddig használtról. Ennek értel-
mében a karantén fogalma a fer-
tőzésgyanús személyekre vonat-
koztatható, akik egészségesek, 
de lappangási időszakban lehet 
esetükben a betegség, az elkülöní-
tés pedig az igazoltan fertőzött, de 
tünetmentes személyek esetében 
alkalmazható.

Ki kell karanténba vonuljon?

Az új rendelkezések értelmében azok-
nak kell karanténba vonulniuk, akik 
kapcsolatba kerültek egy fertőzöttel, 
vagy magas esetszámmal rendelkező 
országokból tértek haza Romániá-
ba. A magas járványügyi kockázatot 
jelentő országok legfrissebb listáját 
hétfőn frissítették, az ezekből érkező 
utazók 14 napos karantén letöltésére 
kötelesek otthonukban, egy általuk 
bejelentett helyszínen vagy szükség 
esetén egy, a hatóságok által kijelölt 
helyen. Íme néhány ország: Bosznia 
és Hercegovina, Brazília, Izrael, Lu-
xemburg, Észak-Macedónia, Moldo-
va, Montenegró, Oroszország, Szer-
bia, Szingapúr, Egyesült Államok.

Otthoni elkülönítésbe továbbá az 
igazoltan fertőzött, de tünetmentes 
személyeket helyezik, mivel a karan-
téntörvény szerint őket legtöbb 48 
óráig lehet akaratuk ellenére megfi -

gyelés alatt tartani a kórházakban, 
ezt követően otthonaikban tölthetik 
le a 14 napos elkülönülési időszakot.

Újabb szigorítások

Az utcán is kötelezővé válhat a száj-
maszk viselése a koronavírus-jár-
vány által kiemelten sújtott megyék-
ben, miután a kormány szerda esti 
ülésén elfogadta az erre vonatkozó 
rendeletet. A járvány leküzdését 
célzó korábbi rendeletet módosító 
rendelkezés értelmében augusztus 
elsejétől a megyei katasztrófavédel-
mi bizottságok eldönthetik, hogy 
kötelezővé teszik a maszkviselést 
azokon a helyeken, ahol tömeg ala-
kulhat ki, és nem biztosítható a más-
fél méteres távolság az emberek kö-
zött. A rendelet szerint ilyen helyek 
a piacok, a vásárok, a buszmegállók 
és a vasútállomások, azok a helyszí-
nek, ahol nyilvános ünnepség vagy 

zarándoklat zajlik, az idegenforgal-
mi látványosságok kültéri részei. 
A katasztrófavédelmi bizottságok 
feladata annak eldöntése is, hogy 
amennyiben kötelezik a maszkvi-
selést, az milyen időintervallumban 
érvényes. Azon helyszínek kivá-
lasztása, ahol kötelezővé válhat a 
maszkviselés, a tisztiorvosi szol-
gálat javaslata alapján történik. A 
korlátozások vonatkoznak a vendég-
látóhelyekre is: a kormány eldöntöt-
te, hogy este 11-kor kötelezhetők az 
üzemeltetők a teraszok bezárására. 
Ludovic Orban miniszterelnök ezt 
azzal indokolta, hogy számos terasz 
valójában álcázott klub. A tulajdo-
nosok nem fogadhatnak több vendé-
get, mint ahány ülőhely van a tera-
szon, és kötelesek megakadályozni, 
hogy fi zikai interakció jöjjön létre a 
vendégek között.
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• Miközben a csütörtöki adatok szerint 24 óra alatt 
rekordszámú, 1300 fölötti új koronavírus-fertőzöttet 
azonosítottak, hatályba lépett az a szerda esti kor-
mányrendelet, amely a helyi hatóságokra ruházza a 
jogot, hogy a fertőzés által jobban sújtott helyeken az 
utcán is kötelezővé tegyék a szájmaszkot.




