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 » RÖVIDEN

Lemondott a Szekuritátéval
együttműködő RMDSZ-vezető
Sallai Imre lemondott az RMDSZ 
nagysármási szervezetének 
elnöki tisztségéről – tájékoztatott 
a szövetség Maros megyei sajtó-
irodája. „Az RMDSZ nem támogat 
és nem jelöltet olyan személyt, 
aki 1989 előtt együttműködött 
a titkosszolgálatokkal. A Maros 
megyei RMDSZ-nek eddig nem volt 
tudomása arról, hogy Sallai Imre 
együttműködött, és ügyében évek-
kel ezelőtt már végleges bírósági 
ítélet is született. Tekintettel arra, 
hogy Maros megyében 1232 helyi 
tanácsosjelölt indul az RMDSZ szí-
neiben, nem állt módunkban min-
den egyes nyilatkozatot ellenőrizni. 
Ettől eltekintve, ez a mi mulasztá-
sunk, vállaljuk ennek a felelőssé-
gét” – áll a Krónikához eljuttatott 
közleményben. A szövetség Maros 
megyei szervezetének illetékesei 
emlékeztetnek egyúttal, hogy 
a leadott jelöltlistákat már nem 
lehet módosítani, mert a bíróság 
jóváhagyta azokat, de azt mond-
ják, Sallai Imre lemondásában 
azt is jelezte, hogy amennyiben 
mandátumot szerez, a választások 
után lemond a tanácsosi mandá-
tumáról.

Magyar tanfelügyelőt
neveztek ki Bákó megyében
Csángó pedagógust neveztek ki a 
roma és a magyar nyelv oktatásá-
ért felelős tanfelügyelői tisztségre 
a moldvai Bákó megyében – írta 
a Maszol.ro portál. A pusztinai 
származású Nyisztor Margit 
szeptember 1-jétől foglalhatta el 
hivatalát. Pogár László, a mold-
vai magyar oktatási programot 
szervező Moldvai Csángó Magyarok 
Szövetségének (MCSMSZ) elnöke 
történelmi pillanatnak nevezte a 
magyar tanfelügyelő kinevezését. 
Hozzátette: a magyar tanfelügyelő 
fog felelni minden, a magyar okta-
tást érintő szervezési kérdésért, a 
moldvai magyar oktatás iskolai és 
iskolán kívüli helyszínein végzett 
szakmai munkáért. Pogár kijelen-
tette: a tanfelügyelő csángó ember-
ként pontosan ismeri és érti a Bákó 
megyeiek helyzetét, így megfelelő 
érzékenységgel és odafi gyeléssel 
tud majd eleget tenni feladatainak. 
Pogár az MTI-nek nyilatkozva 
elmondta: tavaly 29 helyszínen 
mintegy 800 gyermekkel vették át 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségétől a moldvai magyar 
oktatási program szervezését. Most 
34 helyszínen mintegy 1600 gyer-
mekkel indulnak a programok.

EGYRE AGGASZTÓBBAK A KORONAVÍRUSOS STATISZTIKÁK, MÉG RÁTEHET EGY LAPÁTTAL A TANÉVKEZDÉS

Románia vezeti az uniós halállistát

Aggasztó mutatók. Romániában a legnagyobb az esélye a súlyos kimenetelű megfertőződésnek

Romániában messze a legma-
gasabb a koronavírusnak tulaj-
donítható elhalálozási ráta az 
Európai Unióban, ami szakembe-
rek szerint a hazai egészségügyi 
rendszert minősíti: nem sikeres a 
páciensek kezelése, nagy a komp-
likációk fellépésének kockázata. 
Mindez olyan körülmények kö-
zött, hogy hamarosan elkezdődik 
az iskola, ami várhatóan növeli az 
esetszámokat.

 » BÁLINT ESZTER

A z Európai Unión belül lakos-
ságarányosan Romániában 
a legmagasabb a koronaví-

rus-fertőzésnek tulajdonítható elha-
lálozási ráta – derül ki az Európai Be-
tegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) által nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Az utóbbi két 
hétben Romániában minden 100 
ezer lakosra 3,1 koronavírus-halál-
eset jutott, amivel magasan megelőzi 
a második helyezett Bulgáriát, ahol 
az elhalálozási ráta 100 ezer lakosra 
1,6, valamint a harmadik helyen álló 
Spanyolországot, ahol ez a szám 1. A 
többi uniós tagállamban 100 ezer la-
kosra kevesebb mint 1 haláleset jutott 
az elmúlt két hétben, Magyarország 
mellett például a 0,1-es érték szerepel 
a táblázatban.

Aggasztó egészségügyi rendszer
Alexandru Rafi la orvos – aki Romá-
nia képviselője az Egészségügyi Vi-
lágszervezetben (WHO) – a Digi 24 
hírtelevízió szerda esti műsorában a 
friss járványügyi besorolás kapcsán 
emlékeztetett, Románia nagyjából 
másfél hónapja vezeti ezt a szomorú 
toplistát, a mutató pedig az egészség-
ügyi rendszert minősíti, azt, hogy az 
ország mennyire képes ellátni a koro-
navírussal megfertőződött páciense-
ket. „Aggasztó, mivel Románia után 
nagy távolságra következik Bulgária, 
majd a többi országban 1-esnél ki-
sebb az érték, egyes helyeken pedig 
rendkívül alacsony. Ez azt bizonyítja, 
hogy aki ebben az időszakban Romá-
niában megfertőződik, és más beteg-
ségekkel is rendelkezők közül kerül 
ki, fennáll a komplikációk kockáza-
ta, a beteg állapota romlik, és sajnos 
meg is halnak” – húzta alá a járvány-
ügyi szakember, aki szerint Románi-

ában megvan a kapacitás ezeknek a 
pácienseknek az ellátására, de „nem 
sikeres”. „Ennek az okát azonban 
egyelőre nem tudjuk megállapíta-
ni. Lehet szó arról, hogy több, más 
betegségben is szenvedő személy 
fertőződik meg, vagy lehet szó arról 
is, hogy egyes egészségügyi intéz-
mények nem tudnak ellátni minden 
pácienst, vagy valami nem működik 
rendesen” – tette hozzá Alexandru 
Rafi la. Arra is ráirányította ugyanak-
kor a fi gyelmet, hogy az ECDC statisz-
tikája rávilágít: Romániában gyorsan 
nő az esetszám. „Nálunk a számok 
azt mutatják, hogy 100 ezer lakos-
ra nagyjából 85 eset jut, miközben 
Bulgáriában – abban az országban, 
amellyel egymás mellett haladtunk – 
sikerült ezt a számot 30 alá szorítani. 
Ez azt bizonyítja, hogy egy olyan or-
szágban is le lehet venni a terhet az 
egészségügyi rendszerről, amelynek 
a fejlettségi szintje nagyjából Romá-
niához hasonló” – mutatott rá a jár-
ványügyi szakember.

Nőhetnek az esetszámok
iskolakezdés után
A Román Mikrobiológiai Társaság 
elnöke ugyanakkor kijelentette: az 
iskolának el kell kezdődnie a meg-
felelő óvintézkedések betartásával. 
„Abból az elvből kell kiindulni, hogy 
az iskolának el kell kezdődnie, és az 
online oktatás csak kiegészítő megol-
dás lehet a klasszikus oktatási mód-
szer mellett. Három intézkedést aján-
lott betartani: fi zikai távolságtartás 

a tanulók között, maszkviselés és a 
higiéniai szabályok” – fogalmazott 
Alexandru Rafi la a Digi24 szerda 
esti műsorában. A szakember nyo-
matékosította, a gyerekekre nem 
veszélyes a koronavírus, többségük-
nél tünetmentes lefolyású a beteg-
ség, vagy nagyon enyhe tünetekkel 
jár. Egy Nagy-Britanniában zajló ku-
tatás szerint a megfertőződött gye-
rekek mindössze 0,1 százaléka 
szorul kórházi kezelésre – állítja. A 
szakember úgy véli, az egészséges 
gyerekek nyugodtan viselhetnek 
textilmaszkot, a valamilyen króni-
kus betegségben szenvedő gyerekek 
és a pedagógusok számára pedig az 
egészségügyi maszk viselése aján-
lott. A mikrobiológiai társaság el-
nöke leszögezte, az iskolakezdéssel 
vélhetően növekedni fog az új ese-
tek száma, mert minden országban 
ez történt. „Az a fontos, hogy legyen 
elbírható ez a növekedés” – nyoma-
tékosította. Rafi la hozzátette, kö-
zös igyekezetre van szükség, hogy 
ellen őrzés alatt tartsuk a járványt, 
ellenkező esetben „viharos ősz” elé-
be nézünk. „A következő hetek dön-
tő jelentőségűek lesznek, a hónap 
végére sokkal pontosabb képünk 
lesz a járványhelyzet alakulásáról ” 
– fogalmazott. Az iskolakezdés kap-
csán egyébként Monica Anisie okta-
tási miniszter is felhívást intézett a 
diákokhoz, szülőkhöz és pedagógu-
sokhoz, hogy ne bélyegezzék meg 
azokat, akik esetleg megfertőződ-
nek majd a koronavírussal.

 » Lehet szó 
arról, hogy több, 
más betegség-
ben is szenvedő 
személy fertő-
ződik meg, vagy 
lehet szó arról 
is, hogy egyes 
egészségügyi in-
tézmények nem 
tudnak ellátni 
minden pácienst, 
vagy valami nem 
működik rende-
sen” – fogalma-
zott Alexandru 
Rafi la.
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