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Színházi, éttermi nyitás
A fertőzöttségtől függ a korlátozás feloldása

B Á L I N T  E S Z T E R

A most elfogadott, 43-as számú 
határozat értelmében 2020. 
szeptember elsejétől kinyit-

hatnak a vendéglők és kávézók belső 
terei – a szállodákban is –, viszont 

csak azokban a megyékben, 
ahol az elmúlt 14 napban a 
koronavírussal fertőzöttek 
száma nem haladta meg ezer 
lakosra számítva az 1,5-öt. 
A dokumentum értelmében 

ugyanakkor a teraszok tovább-
ra is csak 6 és 24 óra között tarthat-
nak nyitva, az utolsó rendelést pedig 
legkésőbb 23 órakor fel kell venni. 
Nagyobb lehet viszont azoknak a 
száma, akik magánrendezvényeken, 

képzéseken/workshopokon vehet-
nek részt: zárt terekben legtöbb 50 
személy, kültéren pedig maximum 
100 személy gyűlhet össze, betart-
va az egészségügyi minisztérium 
által elfogadott szabályrendszert. A 
játéktermek is csak azokban a me-
gyékben tarthatnak nyitva, ahol 
az elmúlt 14 napban a Covid-19-cel 
fertőzöttek száma nem magasabb, 
mint 1,5 ezer lakosra vetítve. A klu-
bok, diszkók és bárok tevékenysé-
gének felfüggesztéséről szóló in-
tézkedést viszont a csütörtök este 
elfogadott határozat is fenntartja.

Félházzal üzemelhetnek

Nyithatnak viszont a mozik, a szín-
házak, a koncerttermek, igaz, csak 
50 százalékos kapacitással, és csak 

ott, ahol az éttermekhez hasonlóan 
az elmúlt 14 napban a koronavírus-
sal fertőzöttek száma nem haladta 
meg ezer lakosra számítva az 1,5-öt. 
A kültéri előadások, koncertek, fesz-
tiválok és más kulturális események 
résztvevőinek a száma eközben 
nem haladhatja meg az 500-at, ülő-
helyeket kell számukra biztosítani 
egymástól legalább két méterre, és 
továbbra is kötelező a védőmaszk 
viselése. Ludovic Orban minisz-
terelnök bejelentése értelmében 
a beltéri kulturális eseményekre 
vonatkozó rendeletet közvitára bo-
csátják. Az éttermek zárt részének 
a tevékenységéről az egészségügyi 
és a gazdasági tárca, valamint az 
Országos Állategészségügyi és Élel-
miszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) 
elnöke ad ki közös rendeletet.

A nézők és az előadók is 
visszatérhetnek a termekbe. 
Tartani kell a távolságot

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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• Korlátozások mellett, de kinyithatnak szeptember elsejétől az éttermek, a kávézók, 
a mozik és a színházak, a klubok és diszkók viszont továbbra is zárva maradnak – dön-
tött  az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság.

ISZLAI KATALIN

S epsiszentgyörgy után Csíksze-
redába is ellátogatott pénteken 

Nelu Tătaru. Az egészségügyi 
miniszter többórás csíkszere-
dai tartózkodása alatt megte-
kintette a megyei sürgősségi 
kórházat, a szomszédságá-
ban lévő orvosi lakásokat, 
és betekintést nyert az in-

tézmény fejlesztési terveibe. A 
körút befejezéseként az egészségügyi 

személyzet irányába intézett kérdése-
ket, egyebek mellett arra volt kíváncsi, 
miért éppen Csíkszeredát választották 
pályafutásuk helyszínéül, de az is ér-
dekelte, min változtatnának az egész-
ségügyi ellátást illetően.

Először járt itt 

Ezt követően a miniszter rövid sajtótá-
jékoztatóján elárulta, első alkalommal 
látogatott Csíkszeredába, majd a ta-
lálkozó részleteiről is beszámolt. Mint 
mondta, hallott a folyamatban lévő 
fejlesztésekről, mint például egy he-

likopter-leszállópálya létrehozásáról, 
a sürgősségi osztály bővítéséről vagy 
a fertőző betegségeket kezelő, illetve 
tüdőgyógyászati osztályok elköltözte-
téséről. „Örülök, hogy sok fi atal orvost 
és több területen jártas szakembereket 
látok. A csíkszeredai egy fejlődő kór-
ház, és ha teljesülnek a megyei ön-
kormányzat fejlesztési tervei, akkor 
véleményem szerint a kéréseik meg-
valósíthatók rövid időn belül” – fogal-
mazott a miniszter arra utalva, hogy 
a csíkszeredai kórház fő célkitűzése 
megszerezni a magas kompetenciájú 
kórházaknak járó kettes besorolást. 
Emellett arról is beszélt, hogy több 
mint tízmillió személynek elegendő vé-
dőoltást kért az ország, és úgy tűnik, az 

első szállítmány az év végén érkezhet 
meg. Elsőként a jövő év elején kaphat-
ják meg az oltást a kiemelten veszélyez-
tetettek, például a tanügyi személyzet. 
Mint ismert, az Európai Unió még jú-
lius végén 300 millió adag, tesztelési 
fázisban lévő, koronavírus elleni vak-
cinát kötött le egy francia gyógyszer-

gyártónál a tagállamok részére. Ezeket 
osztják majd el a tagállamok között, 
Románia Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter szerint minden szállítmánynak 
a négy százalékát kapja majd meg. A 
miniszter székelyföldi körútján Sepsi-
szentgyörgy és Csíkszereda után Gyer-
gyószentmiklósra utazott.

Csíkszeredában járt Nelu Tătaru egészségügyi miniszter
• Fejlődőnek nevezte a csíkszeredai kórházat pénteki 
látogatása alkalmával Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter. Meglátása szerint szeptemberben várhatóan 
növekedni fognak az esetszámok, emellett pedig a vé-
dőoltásokról is beszélt, szerinte az első szállítmányok 
már az év végén megérkezhetnek az országba.

„Örülök, hogy sok fiatal orvost és több 
területen jártas szakembereket látok”

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Koronavírus-számok
952 új koronavírusos esetet regisztráltak Romániában a vasárnapi ada-
tok szerint, a fertőzöttek összlétszáma jelenleg 86 785. Szombaton 1365-
tel, pénteken 1318-cal, csütörtökön 1504-gyel – ami az eddigi rekord –, 
szerdán 1256-tal, kedden 1060-nal, hétfőn 825-tel, míg múlt vasárnap 
961-gyel emelkedett az újonnan azonosított betegek száma Romániá-
ban. Székelyföldön is csökkent az új esetek száma: Hargita megyében 3, 
Kovászna megyében 4, Maros megyében pedig 12 személynél mutatták 
ki a vírust. A Covid-19 betegséggel diagnosztizált személyek közül 37 

665-öt gyógyultnak nyilvánítottak,10 785 tünetmentes beteget pedig 
hazaengedtek 10 nappal a fertőzés azonosítása után. Jelenleg összesen 
7213 beteget ápolnak az ország különböző kórházaiban.

• RÖVIDEN 

A koronavírusjárvány-helyzet ala-
kulása miatt a járvány első hul-

láma idején alkalmazott határvédel-
mi szabályokhoz való visszatérésről 
döntött a magyar kormány – jelentet-
te be Gulyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető miniszter pénteken. Így 
fő szabály szerint szeptember 1-jétől 
külföldi állampolgárok nem léphet-
nek Magyarország területére, csak 
indokolt kivételekkel, a biztonsági 
szabályok megtartása mellett. A kül-
földről hazatérő magyaroknak pedig 
14 napig – vagy mindaddig, amíg két 
nap különbséggel két negatív tesztet 
nem tudnak bemutatni – karanténba 
kell vonulniuk – ismertette, jelezve, 
hogy a fertőzések többségében kül-
földi eredetűek.

A vírus veszélyezteti a gazdasá-
got, a munkahelyeket és a nyugodt 
iskolakezdést is – hangsúlyozta 
Gulyás Gergely, kiemelve: egyszer-
re kell gondoskodni a leginkább 
veszélyeztetett idősek biztonságá-
ról, biztonságban kell tudni az is-
kolakezdésre készülő gyermekeket 
és a gazdaság zavartalan működését 
– hangoztatta.

A miniszter azt mondta, Euró-
pában a járvány második hulláma 
elkezdődött, a napi fertőzési adatok 

sok szempontból március végére, áp-
rilisra emlékeztetnek. Magyarorszá-
gon is nőtt a fertőzöttek száma, de az 
ország még így is jobban áll – tette 
hozzá.

A beutazás szigorításáról szóló 
bejelentést követően a román kül-
ügyminisztérium közölte: a buda-
pesti román nagykövetségen keresz-
tül további tájékoztatást kért arról, 
hogyan érintik az intézkedések a 
Magyarországra, illetve Magyar-
országon keresztül utazó román 
állampolgárokat, különös 
tekintettel azokra, akik a 
határ mentén élnek, és a 
másik országban dolgoz-
nak. Szombaton egyeztetett 
egymással Szijjártó Péter 
magyar és Bogdan Aurescu 
román külügyminiszter, ennek 
nyomán a román külügy közölte: a 
Magyarországon való átutazás to-
vábbra is az eddigi körülmények kö-
zött, ugyanazokon a határátkelőkön 
keresztül történik. Aki át akar utazni 
Magyarországon, annak ezt 24 óra 
alatt meg kell tennie, és bizonyíta-
nia kell az úti célját. Nem korlátoz-
zák a határ román oldalán élő, de a 
magyar oldalon dolgozó személyek 
belépését sem. 

• Magyarország holnaptól ismét azokat a határvédelmi 
szabályokat alkalmazza, amelyeket a koronavírus-jár-
vány első hulláma idején. Így külföldi állampolgárok 
csakis alapos indokkal léphetnek az ország területére.

Visszatér a szigor a határon




