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GERGELY IMRE

E nyhe tünetekkel fekszik 
a megyei kórházban Bar-
ti Tihamér, Hargita Megye 

Tanácsának alelnöke, aki szerdán 
délután hozta nyilvánosságra, 
hogy pozitív lett a Covid-teszt-

je. Telefonon beszélve vele 
megtudtuk, kisebb fokú 
tüdőgyulladást mutattak 
ki nála a vizsgálatok, de jól 
érzi magát. Barti, miután a 
hétvégén kissé lázas lett, 
elővigyázatosságból távol 

maradt több eseménytől, és 
mint kiderült, helyesen döntött, a 
koronavírus-teszt kimutatta a fer-
tőzöttségét. Ezt követően család-
tagjainak és sofőrjének, – akikkel 
a legtöbb időt töltötte együtt az 

elmúlt időszakban – otthoni elkü-
lönítésbe kellett vonulniuk. Egyi-
kükön sem jelentkeztek a fertőzés 
tünetei.

Fertőtlenítenek a megyeházán 

Hargita Megye Tanácsa a Face-
book-oldalán megosztott közle-
ményben jelezte, hogy ezekben a 
napokban általános fertőtlenítést 
végeznek az intézményben, és 
csütörtöktől csökkentett létszám-
mal folytatják a munkát. Az on-
line ügyintézést szorgalmazzák 
és megjegyzik, hogy a papíralapú 
dokumentumok feldolgozása las-
sabb lesz. Mivel Barti Tihamér az 
RMDSZ Gyergyó Területi Szerveze-
tének vezetője is, ezért elővigyáza-
tosságból itt is fertőtlenítenek. Két 
napig zárva tart a gyergyószent-
miklósi irodájuk. 

A városháza munkáját nem 
zavarja az eset

Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi 
polgármester érdeklődésünkre vála-
szolva közölte, információik szerint 
a megyei önkormányzati alelnök 
a városháza egyik munkatársával 
sem volt személyes kontaktusban az 
elmúlt időszakban, így az ő megfer-
tőződése miatt itt nem kell újabb kor-
látozásokat bevezetni, azokon kívül, 
amelyek eddig is érvényben voltak. 

Hozzátette, a gyergyószentmiklósi 
esetszámok továbbra sem adnak 
okot különösebb aggodalomra.

Szárhegyen súlyosbodik 
a helyzet

Nem függ össze a Barti Tihamér 
fertőzöttségével, de a járványhely-
zet fokozódik Gyergyószárhegyen. 
Danguly Ervin polgármester és Dr. 
Munzlinger Attila helyi házioorvos 
a Facebookon adott tájékoztatást ar-
ról, hogy rövid időn belül már a má-
sodik haláleset következett be a fer-
tőzés miatt a településen. Az orvos 
szerint koronavírusos gócpont ala-
kult ki Szárhegyen, az elhunytakon 

kívül négyen kórházban vannak, ál-
lapotuk stabil. Muzlinger Attila attól 
tart, hogy mostantól exponenciáli-
san nőhet a megbetegedések száma. 
Hangsúlyozta, a fertőzés megféke-
zésének érdekében az érintettek el 
kellene mondják, hogy kikkel voltak 
kapcsolatban, kik jártak lakásuk-
ban, illetve kellene jelentkezzenek 
azok a személyek, akik olyanokkal 
kerültek kontaktusba, akikről kide-
rült, hogy fertőzöttek. Azonban ezt 
nem teszik meg. A községházán kor-
látozott ügyfélfogadást vezettek be, 
csak az előzetes programálás után 
zajlik az ügyintézés. Ennek érdeké-
ben a 0266-352.691-es telefonszámot 
kell hívják az érintettek.

Fertőtlenítés  a megyeházán
Koronavírusos a Hargita Megyei Tanács alelnöke – Gyergyószárhegyen gócpont van

Nem lehet behajtani a Patkóba
Ma reggel 8-tól holnap délután 4 óráig nem lehet majd behajtani 
gépjárművel a Patkóba, ugyanis Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala ma kezdi előkészíteni a szombati, augusztusi Hagyomá-
nyos Helyi Termékek Vásárának a piacterét a vásár megrendezésére 
– tájékoztatott a székelyudvarhelyi városháza. Az érvényben lévő 
járványügyi szabályok a vásárra is vonatkoznak, kérnek minden 
vásárlót és árust, hogy viseljenek maszkot, figyeljenek a távolság-
tartásra.

Traktorbalesetben vesztette életét
Mentőhelikoptert riasztottak csütörtök délelőtt egy Naskalat 
közelében történt traktorbalesetben súlyosan megsérült fiatal 
lányhoz. Életét azonban nem tudták megmenteni. A Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság rövid tájékoztatása szerint a baleset kevéssel 
10 óra után történt a Naskalat közelében: egy gyimesközéploki férfi 
felborult traktorjával, a mezőgazdasági gépen tartozkodó 15 éves 
lánya pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A balesethez a roham-
mentő-szolgálat (SMURD) mentőhelikopterét riasztották, hogy a 
fiatalt Marosvásárhelyre szállítsák. A mentőjármű megérkezett, 
majd le is szállt, a lány azonban a helyszínen életét vesztette.

• RÖVIDEN 

Fél éve tart a járványhelyzet Ro-
mániában, amely az eddigi élet-

vitelünket teljesen felforgatta: eleinte 
kijárási tilalom volt érvényben, majd 
ennek feloldása után kötelezővé vált a 
maszkviselés a közös terekben, illetve 

nagyon sok iparágat – főként a turiz-
must és a vendéglátást – ellehetetlení-
tett a vírus. A különböző járványügyi 
intézkedések egyik kiemelt alakja a 
Damaszkuszban (Szíriában) született, 
de 1981 óta országunkban élő dr. Ra-

ed Arafat, akinek a nevéhez fűződik 
többek között a Sürgősségi Életmen-
tő Szolgálat alapjainak letétele is. 
Az Országos Sürgősségi Igazgatóság 
vezetője, valamint a jelenleg belügyi 
államtitkárként tevékenykedő orvost 
Székely Blanka, a Nézőpont műsor-
vezetője kereste fel a belügyminiszté-
rium épületében, ahol az elmúlt né-
hány hónap történéseiről faggatta. Az 
ország jelenleg talán legmegosztóbb 
személye ezek mellett arról is mesélt a 
Székelyhon TV-nek, hogy előrelátható-
lag még két évig kell védőmaszkot hor-
danunk, illetve a lehetséges kötelező 
védőoltás is terítékre került a beszél-
getés során. Érdemes tehát ma délben 
kiemelt fi gyelemmel követni a Szé-
kelyhon YouTube-csatornáját, hiszen 
olyan exkluzív információkat tudhat-
nak meg a nézők, amelyeknek komoly 
ráhatása lehet mindennapjainkra.

Dr. Raed Arafat a Nézőpontban

▴  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N  T V

A megyeháza homlokzata 
Csíkszeredában. Megfertőződött 
az egyik alelnök 

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Hargita Megye Tanácsa alelnökének koronavírus-fer-
tőzése miatt a csíkszeredai megyeházán fertőtlenítenek 
ezekben a napokban. Közben Gyergyószárhegyen rövid 
időn belül a második halálesetet jegyezték, a községhá-
za újra korlátozza az ügyfélfogadást.

Koronavírus: újabb csúcs Romániában
A hivatalos csütörtöki tájékoztatás szerint 24 óra alatt 1504 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 83 150. Ezt megelőzően szerdán 
1256-tal, kedden 1060-nal emelkedett az újonnan azonosított fertőzöt-
tek száma Romániában. Az említett 1504 személynek korábban nem volt 
pozitív koronavírus-teszteredménye. Az újonnan diagnosztizáltakon kívül 
ugyanakkor 583 páciensnek lett ismét pozitív az eredménye. A Covid-19 
betegséggel diagnosztizált személyek közül 36 677-ot gyógyultnak nyil-
vánítottak, 10 130 tünetmentes fertőzöttet pedig hazaengedtek 10 nappal 
a fertőzés azonosítása után. Jelenleg összesen 7288 beteget ápolnak az 
ország különböző kórházaiban, intenzív osztályon 492 személyt kezelnek 

(egy nappal ezelőtt 502). Eddig 1 730 420 koronavírustesztet végeztek és 
dolgoztak fel országszerte, 25 052-t az elmúlt 24 órában. Hargita megyé-
ben 5, Kovászna megyében 13, míg Maros megyében 21 új fertőzöttet 

azonosítottak az elmúlt huszonnégy órában. 




