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• Több székelyföldi 
városban már megnyíl-
tak a játszóterek, ám 
van, ahol ez még várat 
magára. Annyi biztos, 
hogy a járványhely-
zetre való tekintettel 
csak szigorú óvintéz-
kedések mellett hasz-
nálhatják a gyerekek a 
játékszereket.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

T öbb székelyudvarhelyi ját-
szóteret is meglátogattunk az 
elmúlt napon, és szülőkkel 

beszélgetve megtudtuk, hogy ők 
és gyerekeik is nagyon várják ezek 
újranyitását, hiszen úgy tudják, ez 
már több városban is megtörtént. 
„Fontosak a játszóterek számunkra, 
hiszen a szülők többsége tömbház-
ban neveli a kicsiket, akiknek nagy 
szükségük van a mozgásra. Itt pedig 
lehetőségük van a gyerekeknek is 

kikapcsolódni, levezetni az energiá-
ikat” – fogalmazott egyikük.

Óvintézkedések betartásával

Megnyitják kapuikat mától a szé-
kelyudvarhelyi játszóterek, ame-
lyeket az óvintézkedések betartása 

mellett lehet használni” – tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatalának 
sajtószóvivőjétől, aki hozzátette, 
hogy a játszótereken folyamato-
san végezték a karbantartási mun-
kálatokat, volt, ahol még tegnap 
is dolgoztak. Mint mondta, az öt 

évnél idősebb gyerekek esetében 
kötelező a maszk viselése. A szó-
vivő arra is kitért, hogy bár az el-
múlt időszakban fertőtlenítették 
a játszóelemeket, arra nem lesz 
lehetőségük, hogy ezt naponta 
megtegyék. Éppen ezért azt ajánl-
ják a szülőknek, hogy vigyenek 

magukkal fertőtlenítőszereket a já-
tékszerek megtisztítása érdekében, 
ugyanakkor biztosítsanak lehető-
séget gyereküknek a kézmosáshoz. 
„Szükség van az egyéni felelősség-
vállalásra, hogy nyitva tarthassa-
nak a játszóterek, ugyanakkor ne 
terjedhessen a vírus” – fogalma-
zott. Hangsúlyozta, az óvintézke-
dések betartását a helyi rendőrség 
munkatársai fogják ellenőrizni.

Ahol már megnyitottak

Márosvásárhelyen már koráb-
ban megnyíltak a játszóterek, már 
használják is azokat – fejtette ki 
lapunknak Cosmin Blaga, a helyi 
polgármesteri hivatal szóvivője. 
Az óvintézkedéseket illetően náluk 
is hasonló szabályozások vannak, 
mint Székelyudvarhelyen, fontos-
nak tartják a szülők felelősségválla-
lását, és azt is, hogy ne vigyék oda a 
gyerekeket, ha valamilyen betegség 
tüneteit észlelik rajtuk. Csíkszere-
dában szintén nyitva vannak a ját-
szóterek – közölte lapunkkal Szőke 
Domokos alpolgármester. Gyergyó-
szentmiklóson még nincsenek meg-
nyitva a játszóterek. 

Mint ismert, a koronavírus-jár-
vány kezdetén sorra zárták le a tér-
ségi játszótereket, így próbálván 
megfékezni a vírus terjedését, egy 
ideje azonban több önkormányzat 
is úgy döntött, hogy megfelelő óvin-
tézkedések mellett mégis megnyit-
ják a lakótelepi játszótereket.

Nyitnak  a térségi játszóterek
Székelyföld több önkormányzata is a lazítás mellett döntött

A teljes belső határon ideiglene-
sen visszaállítja a határellenőr-

zést szeptember elsejétől a budapesti 
kormány a Magyar Közlönyben va-
sárnap megjelent kormányrendelet 
értelmében. A külföldiek esetében 
foganatosított beutazási korlátozás 

alól felmentést jelent egye-
bek közt a tanulmányi vagy 
vizsgakötelezettség telje-
sítése, továbbá a családi 
eseményeken – házasság-
kötés, keresztelő, temetés 
– való részvétel. A külföld-

ről az anyaországba érke-
ző magyar állampolgárok, illetve 
állampolgársággal nem rendelkező 
családtagjaik személyforgalmi be-
léptetéskor egészségügyi vizsgálaton 
eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanú-
ját állapítja meg, akkor a belépők 
kijelölt karanténba vagy, ha az nem 
jelent járványügyi kockázatot, ható-

sági házi karanténba kerülnek. Ha 
a vizsgálat nem állapítja meg a fer-
tőzés gyanúját, a belépők a járvány-
ügyi hatóság által kijelölt karantén-
ba vagy hatósági házi karanténba 
kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést 
két, legalább 48 óra különbséggel 
elvégzett molekuláris biológiai vizs-
gálat (PCR-teszt) adhat. Kontaktkuta-
tásos fertőzés gyanúja esetén az első 
vizsgálatot attól a naptól számított 
negyedik napon lehet megkezdeni, 
amikor a kontaktszemély a fertőzöt-
tel érintkezett.

Azonos megítélés

A rendelet szerint a magánútlevéllel, 
valamint egyéb úti okmánnyal vég-
rehajtott nem hivatalos célú határ-
átlépésnél a magyar állampolgárral 
azonos megítélés alá esnek azok és 
családtagjaik, akik Magyarországon 

állandó tartózkodásra jogosultak, 
valamint azok, akik rendelkeznek 
az idegenrendészeti hatóság 90 na-
pot meghaladó idejű magyarországi 
tartózkodásra kiadott engedélyével, 
illetve a magyarországi sportszerve-
zetek versenyzői, sportszakemberei 
és delegáltjai, ha külföldi nemzet-
közi sporteseményen való részvételt 
követően lépnek be az országba. A 
rendelet hatálya nem terjed ki a te-
herforgalomban és a hivatalos útle-
véllel történő határátlépésre, vala-
mint azokra, akik a belépéskor hitelt 
érdemlően igazolják, hogy a megelő-
ző hat hónapban átestek koronaví-
rus-fertőzésen.

A rendelet szerint a nem magyar 
állampolgárok személyforgalomban 
Magyarország területére nem lép-
hetnek be. Ez alól felmentést csak 
a rendőrség adhat, például a ma-
gyarországi bírósági vagy hatósági 
eljárásban való részvétel, meghívóle-
véllel igazolt üzleti célú tevékenység 
vagy egyéb munkavégzés, beutalóval 
igazolt egészségügyi ellátás igénybe-
vétele, tanulmányi vagy vizsgaköte-
lezettség teljesítése, a fuvarfeladat 
kiindulópontjára történő eljutás 
vagy onnan hazatérés személyfor-
galomban, családi eseményeken 
– házasságkötés, keresztelő, teme-
tés – való részvétel, hozzátartozó 

gondozása, ápolása, kiemelt jelentő-
ségű, nemzetközi sport-, kulturális, 
illetve egyházi rendezvényen történő 
részvétel vagy más méltányolható ok 
esetén. A kérelem elektronikus úton 
magyarul és angolul nyújtható be, 
beadhatja törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott is.

A szomszédos államok polgárai 
és az ott élő magyar állampolgárok 
Magyarország területére legfeljebb 
24 órára az államhatártól számított 
30 kilométeres távolságon belül-
re beléphetnek, de ezt a sávot nem 
hagyhatják el. Szintén beléphetnek 
az ebben a 30 kilométeres sávban élő 
magyarok is, ha 24 óránál keveseb-
bet tartózkodtak a szomszédos állam 
határától számított 30 kilométeres 
sávban. A közlönyben megjelent 
belügyminiszteri rendelet szerint az 
üzleti céllal érkezők bármely állam 
területéről beléphetnek Magyaror-
szágra. Közölték, a tranzitforgalom 
csak meghatározott útvonalon le-
hetséges, csak bizonyos pihenőkön 
megállva, és legfeljebb 24 óráig. 

Több hónap zárvatartás után újra megnyílnak 
mától a játszóterek Székelyudvarhelyen

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Fontos tudnivalók: új határátlépési szabályok mától
• Noha mától ismét határátlépési szigorításokat vezet-
nek be Magyarországon, a Romániából érkezők tovább-
ra is beléphetnek az anyaország területére legfeljebb 
24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres 
távolságon belülre. A magyar hatóságok további kivéte-
les eseteket is felsoroltak.

Félig zárt határ. Bizonyos feltételek mellett továbbra is 
be lehet lépni Magyarország területére

◂  F O R R Á S :  K O R O N A V I R U S . G O V . H U




