
 Belföld 2020. augusztus 31.
hétfő 7

TOVÁBBRA IS BE KELL TARTANI A JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOKAT A KATASZTRÓFAVÉDELEMÉRT FELELŐS BELÜGYI ÁLLAMTITKÁR SZERINT

Raed Arafat: még nem múlt el a veszély
Határozottan felkészültebbek a ható-
ságok Romániában, mint hat hóna-
pal ezelőtt, a járvány megjelenésekor 
– jelentette ki Raed Arafat belügyi 
államtitkár a Székelyhon Tv Néző-
pont műsorának legújabb adásában. 
Szerinte ugyanakkor továbbra is be 
kell tartani a járványügyi előíráso-
kat, hiszen emberéletekről van szó a 
járványidőben.

 » TAMÁS ATTILA

„A járvány kezdetekor sehol sem 
volt elegendő lélegeztetőgép, 
orvosi felszerelés, intenzív te-

rápiás eszköz, védőfelszerelés készleten. 
Ennek ellenére rövid idő alatt sikerült biz-
tosítanunk a szükséges anyagokat, most 
pedig már a tartalékok feltöltésének sza-
kaszában vagyunk, így ha súlyosbodik a 
helyzet, van, amihez nyúlnunk. Az elmúlt 
hónapokban rengeteg tapasztalatra tet-
tünk szert, szélesebb a hatóságok és az 
egészségügyi intézmények közötti együtt-
működés is. Növeltük az intenzív terápiás 
ágyak számát, mozgó intenzív terápiás egy-
ségeket hoztunk a kórházakhoz. Mindezek 
jobb felkészültséghez vezettek, mint a vi-
lágjárvány elején” – jellemezte a hatóságok 
felkészültségi szintjét a járvány kezdetéhez 
viszonyítva Raed Arafat katasztrófavédel-
mért felelős belügyi államtitkár a Székely-
hon Tv Nézőpont műsorában.

Az egészségügyi szakember a kórházak 
túlterheltségét fi rtató kérdésre elmondta, 
hogy bizonyos időszakokban ezzel is küz-

döttek, amikor az intenzív osztályokon sok 
beteget ápoltak. „Amikor intenzív terápi-
ára van szükség, akkor térre, felszerelésre 
és legfőképpen személyzetre van szükség. 
Az utóbbi időben jegyzett emelkedések 
az ország déli részén jelentettek nagyobb 
nyomást. Lépnünk kellett, ennek következ-
tében idejében helyeztük át a betegeket az 
ország déli részéről az északi részekre: Ma-
rosvásárhelyre, Kolozsvárra, Aradra is szál-
lítottunk át betegeket, ahol több szabad 
intenzív terápiás ágy állt a rendelkezésre. 
Tudni kell azonban, hogy nem csak az 
ágyak száma és a felszerelés számít, hiszen 
nagyon fontos az emberi erőforrással való 
gazdálkodás is. Az utóbbi időben áthelye-
zéssel, a nagyobb évfolyamok rezidens or-
vosainak átcsoportosításával oldottuk meg 
az különböző országrészekben felmerült 
orvoshiányt” – beszélt a tapasztalatokról a 
belügyi államtitkár.

Szeptemberben fokozódik a kockázat
Arra a kérdésre, hogy szerinte mennyire 
lehet biztonságosan megtartani a szep-
tember végén esedékes önkormányzati 
választásokat, illetve hogy milyen kocká-
zatai vannak az iskolakezdésnek, Arafat el-
mondta, hogy nem létezik nulla kockázat.  
„Az egészségügyi minisztérium, a belügy-
minisztérium, az országos közegészségügyi 
intézet és a választási hatóság kidolgozza 
az ezekre vonatkozó szabályokat. Emel-
lett általános szabályokat és a védekezési 
intézkedéseket tartalmazó szabályzókat 
dolgoznak ki, amelyek szerint az iskolák 
működnek majd” – válaszolta Arafat.

Az iskolai maszkviselésre vonatkozó fel-
vetésre az egészségügyi szakember szerint 

a felületek fertőtlenítése, a kézfertőtlení-
tés, bizonyos távolságtartási intézkedések 
betartása, esetleg az egy osztályban jelen 
levő tanulók létszámának csökkentését 
célzó intézkedések betartása is fontos, 
ezektől remélik, hogy minimálisra csök-
kenjen a kockázat. Arra a kérdésre, hogy a 
rendszer fel van készülve arra, ha mégsem 
így történnek a dolgok Arafat elmondta, 
hogy ebben az esetben az elkülönítés lehet 
a megoldás. „Az utóbbi időben rendeltünk 
el zonális karantént olyan településeken, 
ahol gyorsabb növekedést észleltünk. Ilyen 
intézkedésekre bármikor lehet számítani a 
következő időszakban, ha úgy látjuk, hogy 
a helyzet megköveteli” – fejtette ki az ál-
lamtitkár. Arra a kérdésre, hogy van-e esély 
arra, hogy visszatérjünk a szükségállapot-
ra, így felelt: „Jelen pillanatban nem szá-
molunk a szükségállapothoz való vissza-
téréssel. Ám a veszélyhelyzetet mindaddig 
hosszabbítjuk, ameddig csak szükséges 
ahhoz, hogy hatósági szinten összehangol-
tan tudjuk kezelni a helyzetet.”

Nem lehet egységesen kezelni
az országot
A vendéglők megnyitása kapcsán Arafat 
azon az állásponton van, hogy már nem 
lehet országosan egységesen kezelni a 
helyzetet. „Meg kell értenünk, hogy na-
gyon fontos az egyensúly megtartása a 
teljes normalitáshoz való visszatérés irán-
ti vágy és a lakosság védelmének szük-
ségessége között. Persze, hogy vannak 
elégedetlen személyek és közösségek, és 
vannak, akik megértik a korlátozó intéz-
kedéseket. A mi szerepünk az, hogy elér-
jük ezt az egyensúlyt, hogy a gazdaságot 
ne érje komoly hatás, de ugyanakkor ne is 
hagyjuk a dolgokat kicsúszni a kezünkből, 
hogy az esetek száma jelentős mértékben 
növekedjék, és ne tudjunk megbirkózni a 
betegek számával, elsősorban az intenzív 
osztályokon. Most a helyzet nyugvópontra 
jutott, ellenőrzés alatt van, enyhén csök-
kenő irányt mutat. Fontos megtartani bi-
zonyos intézkedéseket, hogy biztos legyen 
a csökkenő tendencia, mert a szeptember 
sok plusz kockázattal terhelt hónap lesz 
az esetek számának és a fertőzések növe-
kedésének szempontjából” – vetítette elő-
re az államtitkár.

Több nevelés szükséges
A „meddig lehet korlátozni a jogokat világ-
járvány idején?” kérdésre Arafat kifejtette, 
hogy szerinte az egyéni jogok tiszteletben 
tartása nem létezhet egy kockázatot jelen-
tő világjárvány veszélyével szemben, ami-

ben emberek halnak meg. Az embernek 
jogában áll elutasítani a karanténban ma-
radást, az elszigetelődést személyes dön-
tésként, de ez csak akkor működik, ha az 
illető személyes életére hat ki. Attól a pilla-
nattól kezdve, amikor a személy körül levő 
közösségre is hatással van, például nem 
visel maszkot, nem tartja be a különféle 
ajánlásokat vagy kötelezettségeket, tulaj-
donképpen a közösség életét veszélyezteti, 
így ebben az esetben megszűnik az egyéni 
jog tiszteletben tartásának kérdése. Mérle-
gelnünk kell, hogy melyik jogot részesítjük 
előnyben: az egyén jogát, és félre tesszük 
a közösség, általában a lakosság jogát az 
egészséghez, vagy fordítva” – vélekedett 
Raed Arafat.

A belügyi államtitkár szerint valójában 
nincs se türelmünk, se bölcsességünk, se 
megértésünk a kockázatok iránt, amelyek 
a közösségekre leselkedhetnek, amelyek 
bennünket és szeretteinket fenyegethet-
nek. „A jövőre nézve ez azt jelenti, hogy 
sokkal több nevelés, sokkal több tájékoz-
tatás, sokkal több felkészültség szükséges 
általában a lakosságra és azokra nézve, 
akik a világjárvánnyal szembeni küzde-
lemben hozott döntésekért felelnek. Nekik 
tájékozottaknak és nagyon jól felkészültek-
nek kell lenniük, hogy megértsék, ha egy 
településen bizonyos eljárási okok miatt 
feloldják a karantént, az azt jelentheti, 
hogy elengednek embereket, akik megfer-
tőzhetnek másokat, és a megfertőzöttek 
egy bizonyos százaléka intenzív kezelésre 
kerül, bizonyos százaléka meg fog halni. 
Ezt kell megérteni, hogy ez lehet a hatása 
a döntéseknek. Minden szabály és döntés, 
amit Romániában meghoztak, az én véle-
ményem szerint, eléggé kiegyensúlyozott 
volt. Olyan helyzetben voltunk, amikor 
nagyon sok volt az ismeretlen. Ha mi ele-
ve világosan tudtuk volna, hogy mivel van 
dolgunk, az intézkedéseket is ennek függ-
vényében hoztuk volna meg. Láttuk, hogy 
nagyon fejlett országokat gyűrt le a vírus, 
és nagyon jól tudjuk, hogy még nincs vége, 
és ettől kezdve a megelőző intézkedések 
nagyon fontosakká válnak” – összegzett 
Raed Arafat.

 » BÁLINT ESZTER

Korlátozások mellett, de kinyithatnak 
szeptember elsejétől az éttermek, 

a kávézók, a mozik és a színházak, a 
klubok és diszkók viszont továbbra is 
zárva maradnak – döntött  az Országos 
Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSU). 
A most elfogadott, 43-as számú határozat 
értelmében 2020. szeptember elsejétől ki-
nyithatnak a vendéglők és kávézók belső 
terei – a szállodákban is –, viszont csak 
azokban a megyékben, ahol az elmúlt 14 
napban a koronavírussal fertőzöttek szá-
ma nem haladta meg ezer lakosra számít-
va az 1,5-öt.

A dokumentum értelmében ugyanakkor 
a teraszok továbbra is csak 6 és 24 óra kö-
zött tarthatnak nyitva, az utolsó rendelést 
pedig legkésőbb 23 órakor fel kell venni. 
Nagyobb lehet viszont azoknak a száma, 
akik magánrendezvényeken, képzéseken/
workshopokon vehetnek részt: zárt terek-
ben legtöbb 50 személy, kültéren pedig ma-
ximum 100 személy gyűlhet össze, betartva 
az egészségügyi minisztérium által elfoga-
dott szabályrendszert.

A játéktermek is csak azokban a megyék-
ben tarthatnak nyitva, ahol az elmúlt 14 
napban a Covid-19-cel fertőzöttek száma 
nem magasabb, mint 1,5 ezer lakosra vetít-
ve. A klubok, diszkók és bárok tevékenysé-

gének felfüggesztéséről szóló intézkedést 
viszont a csütörtök este elfogadott határo-
zat is fenntartja.

Nyithatnak viszont a mozik, a színházak, 
a koncerttermek, igaz, csak 50 százalékos 
kapacitással, és csak ott, ahol az éttermek-
hez hasonlóan az elmúlt 14 napban a koro-
navírussal fertőzöttek száma nem haladta 
meg ezer lakosra számítva az 1,5-öt.

A drive-in típusú tevékenységek – mint 
az autós mozik vagy koncertek – meg-
szervezése és lebonyolítása csak abban az 
esetben engedélyezett, ha egy személygép-
kocsiban csak egy háztartásban élő szemé-
lyek ülnek, vagy legtöbb hárman vannak. 
A kültéri előadások, koncertek, fesztiválok 

és más kulturális események résztvevőinek 
a száma eközben nem haladhatja meg az 
500-at, ülőhelyeket kell számukra bizto-
sítani egymástól legalább két méterre, és 
továbbra is kötelező a védőmaszk viselése.

Ludovic Orban miniszterelnök bejelen-
tése értelmében a beltéri kulturális esemé-
nyekre vonatkozó rendeletet közvitára bo-
csátják. A rendeletet közösen dolgozza ki 
és teszi közzé a kulturális, illetve az egész-
ségügyi minisztérium. Az éttermek zárt ré-
szének a tevékenységéről az egészségügyi 
és a gazdasági tárca, valamint az Országos 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (ANSVSA) elnöke ad ki közös ren-
deletet.

Nyithatnak az éttermek, a színházak és a mozik, de nem mindenhol
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Arafat szerint ma már felkészültebb a rendszer, mint a világjárvány elején




